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     S' EXCUSAREN:  
 
    

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A  Benifairó de la Valldigna, a quatre de novembre 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 30 d’octubre 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  07  D’OCTUBRE DE 2013: 
 

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

2) APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 02 
EN  EL PRESSUPOST  MUNICIPAL  DE  L'ANY  2013: 
 

Es ret compte de l'expedient Núm. 2 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 2013. 
 

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 no hi ha aplicació pressupostaria o es insuficient l’existent per poder 
comptabilitzar les despeses que s’han de cobrir en l’exercici de 2013. 
 

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 i 181 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. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat  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. 

 



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        
151.619  Millores en el Passeig de l’Albereda                               24.000,00 € 

a) Total  crèdits extraordinaris                                                24.000,00 €  
  
  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        
131.920  Admin. General. Laboral Temporal                                 10.000,00 € 
603.151  Uranisme. Altres Urbanitzacions                                      56.000,00 € 

b) Total  suplements de crèdits                                                66.000,00 €      
 

Total  modificació de crèdits (a+b)                                           90.000,00 € 

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

amb càrrec als 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,  

- Concepte i denominació pressupostària: Ingressos                                  Import                                     
761  Ajuda de la Diputació (PAP)                                                     13.000,00 € 
396  Quotes urbanístiques                                                                  56.000,00 € 

                       a) Total  ingressos de naturalesa no tributària                            69.000,00 € 
 
- Aplicació i denominació pressupostària: Despeses                                  Import                                                              
761.342  Poliesportiu. Gespa artificial                                               15.000,00 € 
622.169  Millores en Magatzem Municipal                                         6.000,00 € 

b) Total  minoració de crèdits                                                     21.000,00 € 

  

Total  financiació modificació de crèdits (a+b)                          90.000,00 € 

 
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 2013, si durant l'indicat període d’informació pública no es 
presenten reclamacions, constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde. 
 
 

3) ACCEPTAR LA DELEGACIÓ DE DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A 
CONTRACTAR LES OBRES INCLOSES EN EL PLA DE CAMINS RURALS DE 
2013: 
 
 Es ret compte de les Directrius per a la  gestió del Programa d’Actuacions 
Programades (PAP) de la Diputació de València, per a l’any 2013, i que son els d'aplicació  
a la gestió del PPOS, i més en concret, de la Directriu  núm..3, la qual conté LA 
DELEGACIÓ en els Municipis de la Província de la contractació de les obres, amb 
l'obligatorietat  que pels Ajuntaments es faça constar expressament l’acceptació d'aquesta 
delegació per  acord de l’Ajuntament en Ple. 
 
 Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de les obres, incloses al PAP 
de 2013, que són 
 

- Núm. 49, "Millores en el Passeig de l’Albereda",  
 
 L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 1) Acceptar la delegació de Diputació de València en aquest Municipi per a 
contractar les obres abans esmentats, segons la Directriu núm. 3 de les aprovades pel Ple 
de la Corporació Provincial. 
 
 2) Comprometre’s a l'exacte compliment de les Directrius que s'esmenten, en el 
procés d'execució de les obres. 
 
 

4) POSAR A INFORMACIÓ PÚBLICA EL DOCUMENT URBANÍSTIC 
“MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 06 DEL P.G.O.U.”:  

 
L'Ajuntament en Ple, en sessió de data 04 de març de 2013, va adoptar acord pel 

qual es va acceptar inicialment la proposta de la “Sra. Rosa Martí Ferrando” de modificar 
el Pla General d'Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, respecte les parcel·les 
urbanes situades en Plaça Major, 15, 16 i 17, amb la finalitat d’eliminar l’afecció de 
reculada de la que son objecte, deixant les alineacions actuals com a valides. 

 
 



Segons l'article 81 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 
l'Activitat Urbanística Valenciana, la prerrogativa de modificar el planejament municipal 
es pública, per tant correspon l'ajuntament de Benifairó de la Valldigna la seua tramitació, 
a l'efecte en aquella sessió plenària es va encomanar al tècnic Joaquim Egea i Martínez la 
redacció del document urbanístic pertinent per tal de dur a terme aquella modificació 
inicialment acceptada per l’Ajuntament en Ple. 
 

Estableix l'article 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 
l'Activitat Urbanística Valenciana, que “les modificacions de plans es duran a terme segons 
el procediment establit en cada tipus de pla”. 

 
 Atés la documentació redactada pel tècnic Sr. Joaquin Egea i Martínez, per la qual 
es contempla la modificació puntual del PGOU segons els antecedents mencionats, de 
l'anàlisi de la mateixa es desprèn que es tracta d'una modificació que afecta l'ordenació 
estructural, essent la Generalitat l'administració competent per a l'aprovació definitiva 
segons l'article 91 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, de l'Activitat 
Urbanística Valenciana. 
 
 A continuació es ret compte de l'informe emés en data 28 d’octubre de 2013, pel Sr. 
José Miguel Pérez Abellan, assessor jurídic-urbanístic d'este Ajuntament, respecte de la 
Modificació puntual núm. 6 del PGOU. 
 

Atés l’informe emes pel Secretari General d’este Ajuntament, de data 30 d’octubre 
de 2013, que entre altres indica, 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 ací 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. 
 
 Seguidament per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, es 
manifesta que votarà a favor d’aprovar la modificació, però demana o prega a la propietat 
dels immobles que intenten respectar al màxim els detalls arquitectònics que estan a la 
façana de dits immobles. 

 
Seguidament pel regidor del grup municipal BLOC-COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos 

Cors Mejias, es manifesta que, a banda del conflicte que ha donat aquest assumpte, va a 
votar a favor de la posada a informació pública d’aquesta modificació del PGOUa resultes 
de les posibles al·legacions que es formulen en el seu dia. 



 
 A continuació per part del portaveu del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando 
Martí, es manifesta que el seu Grup votarà a favor de la modificació.  
 
 Finalment per part del portaveu del grup municipal PSOE, Sr. Agustí Pascual 
Granell, es manifesta que, l’urbanisme es una matèria dinàmica, quan es tramita un Pla 
General d’Ordenació Urbanística, els ciutadans, l’administració municipal i altres subjectes  
interessats en ell, tenen uns determinats condicionaments que fan adoptar unes mesures 
determinades.  

Es cert que ja fa més de 50 anys que els diferents documents d’ordenació 
urbanística municipal senyalaven la reculada contemplada en el vigent planejament 
municipal de 2005 respecte dels immobles situats, ara, en la Plaça Major números 15, 16 i 
17, també es cert que ha pesar d’aixó  l’interés de dut a terme la mencionada reculada, per 
l’Ajuntament ha estat mínima per no dir gens d’interés, segurament per falta de recursos 
econòmics suficients per poder dur endavant la respectiva expropiació.  

Aquestos edificis, si no tenen una conservació i manteniment ordinaris, es 
deterioren i perden valor, per tant afecta als seus titulars. 

L’Ajuntament no pot quedar-se de braços creuats sense fer res i al temps no deixar 
als titulars que facen el que siga per fer l’ús més apropiat dels edificis afectats. 
 Actualment, la possibilitat de l’ajuntament de tramitar una expropiació per fer 
efectiva la reculada prevista en el PGOU es pràcticament impossible davant la falta de 
recursos econòmics, també per la severitat de la legislació actual per a endeutar-se 
l’administració local. 
 Davant d’aquestes circumstàncies, la millor solució passa per aprovar la 
desafectació de reculada que tenen els immobles mencionats i que es queden tal i com 
estan actualment, i a partir d’ahi els titulars que facen el que es permeta la Llei per tal de 
gaudir-los. 
    
 L'Alcalde demana la Corporació Municipal  una votació positiva a la modificació 
puntual núm. 6 del PGOU tal i com esta redactada i presentada. 
 
 Passa l'assumpte a votació, la qual dona el resultat següent: Set vots a favor, tres de 
regidors del grup municipal PSOE, dos de regidors del grup municipal PP, un de la 
regidora del grup municipal EUPV i un del regidor del grup municipal COMPROMÍS; i 
dos abstencions, una  de la regidora del grup PSOE, Sra. Rosa Alberola Ferrando, i l’altra 
del regidor del grup PP, Sr. José Luís Ferrando Martí. 
 
 I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i dos abstencions, acorda: 
 
  



a) Acceptar inicialment a efectes de sotmetiment a informació pública, el projecte 
de Modificació puntual núm. 6 del PGOU. 
 

b) Comunicar als titulars cadastrals de les parcel·les incloses a l'àmbit físic de la 
Modificació esmentada l'acord de sotmetiment a informació pública. 
 

c) Sotmetre a informació pública el projecte de Modificació puntual núm. 6 del 
PGOU,  durant un període d'UN MES, en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana i en el periòdic “Levante”. 
 

d) Transcorregut el període d'informació pública, serà aprovat provisionalment, si 
és el cas, prèvia resolució de les al·legacions si les hi han,  per l'Ajuntament en Ple, a 
efectes de trametre'l a la Conselleria competent en matèria d'urbanisme, demanant la 
corresponent aprovació definitiva. 
 

 
 5) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
RELATIU A L’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DEL 
TERCER TRIMESTRE DE 2013:  
 

Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 30 d’octubre 
de 2013,  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 Tercer Trimestre de 2013, 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 2013, CORRESPONENT AL TERCER 
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 2013, des de l’01 de gener fins el 30 de setembre, 
així com les estimacions d’esta Intervenció Municipal respecte de l’execució 
pressupostaria fins el 31 de desembre, 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). 

Aquest Informe té per objecte formalitzar la informació comptable a presentar en els 
formularis previstos pel Ministeri per al compliment de la citada obligació, corresponent al 
TERCER trimestre de l'exercici 2013. 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 2013 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. 
 

Tenint en compte que el Govern de la Nació en reunió del Consell de Ministres del 
21 de juliol del 2012, va elevar al Parlament, aprovant el 24 de juliol el Congrés dels 
Diputats i el 26 del mateix mes el Senat, els següents objectius per al trienni 2013-2015,  
 

 2013 2014 2015 

Dèficit Públic 0,0 %  0,0 % 0,0 % 

Deute Pública 3,8 % 3,8 % 3,8 % 

Regla de gasto 1,7 % 1,7 % 2,0 % 



 
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 
2013 s'ha establit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat segons la metodologia de la 
Comissió Europea en  l'1,7. 
 
Per a la determinació de l'estabilitat pressupostària i el gasto computable als efectes de 
determinar el sostre de gasto s'ha partit de la liquidació de l’exercici pressupostari de 2012, 
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 
2013 no es el cas. 
 
Realitzant si fa el cas els ajustos SEC 95 amb incidència en despeses, resulta una Despesa 
Computable d’1.164.925,55 euros. Aplicant a esta quantitat la taxa de referència (1’7%) 
resulta que el límit de la Regla de la Despesa és 1.184.729,28 euros.  De les previsions de 
liquidació de les despeses no financeres de l’exercici 2013 amb els ajustos pertinents, 
determinada per Intervenció Municipal en la quantitat d’1.183.000,00 euros, resulta que 
aquesta es inferior al límit de la Regla de Despesa en l’import de 1.729,28 euros, que 
representa el 0’02% d’aquell límit. 
 
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 2013, corresponent al TERCER 
trimestre, que la suma dels Drets reconeguts del capítol 1 al 7 d’ingressos dona l’import de 
1.359.613,36 euros, i la suma de les Obligacions reconegudes del capítol 1 a 7 de despeses 
dona l’import de 820.407,01 euros. La diferència entre Ingressos i Despeses dels imports 
anteriors resulta la quantitat de 539.206,35 euros, quantitat que al ser positiva 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 setembre 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     Informació per a l'aplicació de la regla de la Despesa.(Actualització 
trimestral)  

 
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       Informe d'avaluació actualitzat de l'Estabilitat pressupostària. 
F.3.3       Informe actualitzat de compliment de la Regla de la Despesa 

 



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 TERCER trimestre de 2013, dins del termini i en la forma escaient, el dia 
29/10/2013, 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. 

 
Respecte del nivell del deute viu, 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 setembre de 2013 s’amortitzat un capital total de 62.410,19 
euros.   
 
 Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la 
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient. 
  

          Aixó  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 
 

 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Quedar assabentat 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, corresponent a l’estat d’execució del Pressupost 
Municipal de 2013, corresponent al Tercer Trimestre. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes 
oportuns. 
 
 
 6) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I  DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÈS, TAMBÉ DE L’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DE 2013 CORRESPONENT AL TERCER 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 d’octubre de 
2013  fins el dia  31 d’octubre de  2013, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 02-10-13, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el dia 07 d’octubre de 2013. 
De 30-10-13, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el dia 04 de novembre de 
2013. 
 
- BENS,  
De 03-10-13, autoritza pel dia 08-10-2013 l’ús de la Plaça Pintor Sorolla, a 
Parròquia San Juan Evangelista, per a realitzar jornada de col·lecta de fons. 
De 24-10-13, autoritza pel dia 16-11-2013 l’ús de la Sala d’Exposicions a  
Cooperativa de Transports Alfandec, per a celebrar assembla extraordinària. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 22-10-13, determina composició de la Mesa de Contractació per a la Licitació 
de les  obres Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 6. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 14-10-13, a Juan Selfa Fons, reformes en C/ Verge dels Àngels, 17. 
De 14-10-13, determina el desestiment de Frutas Tono, S.L., en la seua sol·licitud 
de llicència d’obres registrada amb el núm. 36/2012. 
De 14-10-13, determina el desestiment de Zam Zum, S.L., en la seua sol·licitud de 
llicència d’obres registrada amb el núm. 14/2013. 
De 14-10-13, determina el desestiment de Toni Plana Peris, en la seua sol·licitud de 
llicència d’obres registrada amb el núm. 17/2013. 
De 16-10-13, requereix a Frutas Bollo, S.A. aporte determinada documentació 
urbanística per poder tramitar la seua sol·licitud de llicència d’obres registrada amb 
el núm. 26/2013. 
De 17-10-13, requereix a Estefania Alberola Ten, aporte determinada 
documentació urbanística per poder tramitar la seua sol·licitud de llicència d’obres 
registrada amb el núm. 32/2013. 
De 17-10-13, a Jose Rodrigues Palomares, d’ocupació de vivenda en Plaça Pintor 
Sorolla, 4-8a. 
De 21-10-13, requereix a Frutas Tono, S.L., aporte determinada documentació 
urbanística per poder tramitar la seua sol·licitud de llicència d’obres registrada amb 
el núm. 31/2013. 
 
 
 
 



- URBANISME,  
De 22-10-13, demana informes a l’assessoria juridico-urbanística i a secretaria 
general per a tramitar informació pública del document “Modificació puntual núm. 
6 del PGOU”. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 04-10-13, atorga reserva de nínxol a la Sra. Maria Jose Cuñat Bernat. 
De 22-10-13, determina composició de la Comissió de Baremació dels aturats que 
han de ser beneficiaris del programa EMCROP/2013 del SERVEF. 
 
- INTERVENCIÓ,  
 De 01-10-13, aprova factures que han de justificar l’ajuda de Diputació de 
València per a “Festes Populars 2013”. 
De 01-10-13, aprova factures que han de justificar l’ajuda de Diputació de València 
per a “Promoció Cultural 2013”. 
De 07-10-13, determina indemnitzacions a portaveus dels Grups Municipals, en 
concepte de reunions informatives. 
De 22-10-13, inici expedient modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de 2013.. 
De 22-10-13, aprova factures que han de justificar l’ajuda de Diputació de València 
per a “Enjardinament 2013”. 
 
- TRESORERIA,  
De 14-10-13, aprova liquidació 27/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 14-10-13, atorga exempció pago IVTM vehicle  0715 GSX, per minusvalidesa 
de Fco. Miguel Soler Vicent. 
De 18-10-13, aprova liquidació 28/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 29-10-13, aprova liquidació 29/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 29-10-13, aprova liquidació 30/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2013,  han tingut entrada  1065 escrits,  i  eixida  1092 escrits. 
 
 C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del 
pressupost de l'any 2013, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix 
corresponent al tercer 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: 

 



TERCER Trimestre-2013 
 
ESTAT  D'INGRESSOS.- 
- Previsions definitives............................................ 1.985.900,00  €. 
- Drets reconeguts...................................................  1.359.613,36  €. 
-  Recaptació neta...................................................      494.803,15  €. 
 
ESTAT  DE DESPESES.- 
- Consignacions totals ............................................   1.985.900,00  €. 
- Obligacions reconegudes......................................      882.817,20  €. 
-  Pagaments realitzats..........................................         838.091,55  €. 
 
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA: 
-Existències a 01-07-13.............................................       89.745,60  €. 
-Ingressos durant el trimestre....................................      474.672,25  € 
-Pagaments durant el trimestre..................................      530.484,16  €. 
-Existències a 30-09-13.............................................        33.933,69  €. 
 

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

 
 
7)  PRECS I PREGUNTES: 

 
 Seguidament, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o 
als Regidors amb Delegació. 
 
 La regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, formula els precs i 
preguntes següents, 
 - S’ha dut a terme alguna actuació en relació a l’empresa de Tavernes de la 
Valldigna “Asfaltos Chova”. 
 L’Alcalde manifesta que en el proper plenari de la Mancomunitat de la Valldigna 
que tindrà lloc el dia 12 de novembre de 2013, ho parlarem. 

 
 - En el Cementeri Municipal pareix ser que no queden nínxols, esta programada la 
necessitat, i en el seu cas fer-ne de nous. 
 L’Alcalde manifesta que ho vora i si es així ho programarà. 
 
 - En la casa del Sr. Rector s’han realitzat obres, s’han liquidat i ingressat les taxes 
per llicència d’obres i per ocupació de via publica amb materials de construcció. 
 



 L’Alcalde demana el Secretari General que si pot en este moment, que conteste. 
 El Secretari General manifesta que, crec que la taxa per llicència d’obres si esta 
liquidada i ingressada, l’altra taxa s’hauria de vore en els respectius registres 
administratius. 
 
 - En relació a l’actual Borsa de neteja d’edificis municipals, queden pocs aspirants 
en la llista, una vegada finalitze que es farà. 
 L’Alcalde manifesta mirarà la situació de la Borsa actual, i si es el cas es redactaran 
unes noves Bases per a una altra Borsa. 
 
 Pel regidor del grup municipal PP,  Sr. Jacinto Alberola Vercher, formula els precs 
i preguntes següents, 
 
 - Prega es compren noves escales pel servei de Cementeri Municipal, ja que les 
existents son molt velles i estan deteriorades. 
 L’Alcalde manifesta que es vora i si es així en comprarem de noves. 
  
 - Prega s’adopten les mesures pertinents per a que les pintades que es fan sobre la 
via pública, es facen desaparèixer el més aviat possible. 
 L’Alcalde manifesta que es vora. 
 
 - La neteja dels vestuaris del poliesportiu municipal, de qui es responsabilitat. 
 L’Alcalde manifesta que d’acord amb el contracte de gestió i funcionament del Bar 
Poliesportiu, correspon a la concessionària del mateix, a l’efecte se li recordarà aquesta 
obligació.  
 
 Pel regidor del grup municipal COMPROMÍS,  Sr. Carlos Cors Mejias, formula els 
precs i preguntes següents, 
 
 - El Camí Fondo i el Camí Rajolar estan prou deteriorats, es podria mirar la 
possibilitat de fer obres de reparació. 
 L’Alcalde manifesta que aquest problema ja ha estat vist i prompte s’arreglarà. 
 
 - De vegades les persones curioses o educades no poden fer bo allò que voldrien fer 
davant la falta d’elements que faciliten les seues actuacions, açò ho dic davant la falta de 
papereres en la via pública en el que diguen nucli antic o centre municipal. 
 L’Alcalde manifesta que farem un xicotet estudi per saber la quantitat i la ubicació 
de papereres en la zona mencionada, i es col·locaran. 
 
 
 



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

a les 21:30  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 25 de 
novembre de 2013.   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 
 


