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     S' EXCUSAREN:  
 
    

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A  Benifairó de la Valldigna, a set d’octubre 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 02 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  02  DE  SETEMBRE DE 2013: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 02 de setembre 
de 2013, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent.  
 
 

2) RETRE COMPTE DE DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A 
DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA: 
 
 Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 30 de setembre de 2013, sobre 
delegació de funcions de l'Alcaldia en la segon Tinent d'Alcalde, el qual literalment diu: 

 
“SOBRE DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA 

 
L’Alcalde que subscriu te previst absentar-se de Benifairó de la Valldigna durant el 

període comprés entre els  dies 08 i 13  d’octubre de 2013 ambdós inclosos. 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de Bases de 

Règim Local, de 2 d'abril, i articles 43 a  48  del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de l'Entitats Locals (ROF) aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de 
novembre, tenint en compte els nomenaments de Tinents d’Alcalde efectuats, procedeix 
disposar la substitució en les funcions ordinàries d'aquesta  Alcaldia. 

En conseqüència, RESOLC,  
 

a) Disposar que durant la meua absència en el període comprés entre els  dies 08 i 
13  d’octubre de 2013 ambdós inclosos, es faça càrrec de les corresponents funcions de 
l'Alcaldia,  la segon Tinent  d'Alcalde  Sra. Rosa Alberola Ferrando, en els termes que 
preveu l'article 47 del ROF esmentat, sense perjuí de la reassumpció de funcions en el cas 
de presència intermitent o de reincorporació anticipada. 
 
 b) Aquesta delegació sortirà efectes a partir de les 08:00 hores del dia 08 d’octubre 
de 2013. 
 
 c) Comunicar aquest Decret a la persona designada per a coneixement i acceptació 
de la delegació. 
 
 d) Donar informació pública d’aquesta delegació publicant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament. 
 



 e) Donar compte d'aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que 
cèlebre.” 
  
 Decret, del qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar 
assabentada. 
 
 
 
 3) APROVACIÓ DE PRORROGA ANUAL DEL CONTRACTE 
D’EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL:  
 
 Atès l’escrit de la Sra. Rosario Calvillo Caravaca, contractista de la prestació del 
servei d’explotació i gestió del Bar del Poliesportiu, segons contracte signat el 24 de maig 
de 2010,  pel qual i d’acord amb la base tercera de les que regulen l’esmentat contracte, 
sol·licita la respectiva pròrroga del contracte per a l’any  2014. 
 
 Atès que per part de la Sra. Calvillo està prestant-se el servei de bar de poliesportiu 
d’acord amb el contracte signat a l’efecte, no existint en l’Ajuntament queixa, al·legació u 
observació relacionada en la manera o forma de prestar el servei. 
 
 Atès les bases que regulen la contractació de la prestació del servei d’explotació i 
gestió de bar del poliesportiu. 
 

L’Ajuntament  en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Prorrogar la vigència del contracte de prestació del servei d’explotació i gestió 
de bar del poliesportiu, entre la  Sra. Rosario Calvillo Caravaca i l’Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna, per a tot l’any  2014, finalitzant aquesta prorroga l’11 de gener 
de 2015. 
 
 b) Que per intervenció municipal, durant el mes de desembre de 2013, es 
comunique a la Sra. Calvillo Caravaca el preu cert del contracte per a l’any 2014, el qual 
serà el resultat d’incrementar l’actual  cànon de 542,70 euros al mes, en l’IPC oficialment 
aprovat a 30-11-2013, de conformitat amb la base segona de les que regulen l’indicat 
contracte. 
 
 c) Notificar aquest acord a la contractista interessada. 
 
 
 



 4) APROVAR LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A 
L’EXERCICI DE 2014:  
 

De conformitat amb l'article 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 15.1 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'han elaborat les línies fonamentals 
del pressupost per a l’exercici de 2014. 
 

Les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2014, ens permeten relacionar 
al saldo resultant dels ingressos i de les despeses de les previsions de liquidació del 
pressupost de 2013 amb la capacitat o necessitat de financiació per a l’exercici 2014, tenint 
en compte l'adopció de mesures, en aquest cas, basades en polítiques no subjectes a 
modificacions.  
 
 Atés que per Intervenció Municipal s’ha elaborat l’informe d’avaluació del 
compliment amb els objectius d’estabilitat, de la regla del gasto i del límit del deute, 
concloent que es compleixen els objectius mencionats segons les línies fonamentals del 
pressupost per a l’exercici de 2014. 
 
 La Corporació Municipal delibera sobre les línies fonamentals del pressupost per a 
l’exercici de 2014 presentades en aquest plenari. 
 
 L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven les línies fonamentals del 
pressupost per a l’exercici de 2014 tal  com estan presentades. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Acceptar i Aprovar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici de 2014, 
tal i com han estat presentades, que es concreten amb les xifres que s'expressen 
seguidament: 

 
A) Compliment de l'Estabilitat Pressupostària 

 
Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2014,  
Ingressos 

Any Base 2013 Any 2014 

Cap.1 Impostos directes 728.000 730.000 

Cap.2 Impostos indirectes 8.000 8.000 

Cap.3 Taxes i altres  ingressos 778.000 478.000 



Cap.4 Transferències corrents 310.000 265.000 

Cap.5 Ingressos patrimonials 5.100 5.100 

Cap.6 Alienació de Inversions 55.000 55.500 

Cap.7 Transferències de capital 51.000 35.400 

Cap.8 Actius financers 0 0 

Cap.9 Passius financers 50.000 50.000 

Total pressupost de ingressos 1.985.100 1.627.000 

Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de Ingressos 1.935.100 1.577.000 

   
 

Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2014,  
Despeses  Any Base 2013 Any 2014 

Cap.1 Despeses de personal 551.000 576.000 

Cap.2 Compra de bens i serveis 565.800 570.000 

Cap.3 Despeses financeres 66.000 66.000 

Cap.4 Transferències corrents 73.000 71.000 

Cap.6 Inversions 490.000 200.000 

Cap.7 Transferències de capital 1.000 21.000 

Cap.8 Actius financers 0 0 

Cap.9 P Passius financers 132.000 150.000 

Total pressupost de despeses  1.778.800 1.694.000 

Empleos NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de despeses  1.646.800 1.544.000 

     

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Ingressos  -  Gastos) 206.300 33.000 

   
 

 

 



Capítols I-VII  d’ ingressos  

(-) Capítols I-VII de despeses  

 = Superàvit (+), estabilitat pressupostaria 

+ AJUST 1: Règim Comptabilitat nacional 
d’ingressos, cap. 1, 2 i 3 

= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA 

 
  1.577.000,00 

 
  1.544.000,00 

 
       33.000,00 

 
       0,00 

 
 

       33.000,00 

 

 

Objectiu  1  ESTABILITAT  PRESSUPOSTARIA 

 Any Base 2013 Any 2014 

Recursos NO FINANCERS = Cap. 1 a 7 de Ingressos 1.935.100 1.577.000 

+/- Ajustes Consolidació pressupostaria 0 0 

= Recursos NO FINANCERS ajustats = Cap. 1 a 7 de 
Ingressos 1.935.100 1.577.000 

   

 + Empleos NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de gastos 1.646.800 1.544.000 

+/- Ajustes Consolidació pressupostaria 0 0 

 = Empleos NO FINANCERS ajustats = Cap 1 a 7 de 
gastos 1.646.800 1.544.000 

     

+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en gastos 0 0 

+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en ingressos 20.000 20.000 

ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA SEC-95 308.300 53.000 

% SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PÚBLIC 15’93% 3,36% 

OBJETIVO 2: Estabilitat Pressupostaria 0% 0% 

 
 
 

B) Compliment de la Regla del Gasto 
 
 
 



Objectiu  2  LA   REGLA   DE GASTO 

  Any Base 2013 Any 2014 

A) EMPLEOS NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de gastos 1.646.800 1.544.000 

+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en gastos 0 0 

+/- Ajustes Consolidació pressupostaria 0 0 

= B) EMPLEOS NO FINANCERS AJUSTATS 1.646.800 1.544.000 

- Interessos del deute 60.000 60.000 

- Gastos finançats amb fons finalistes UE / AAPP 93.700 80.000 

= C) GASTO COMPUTABLE 1.493.100 1.404.000 

Variació del gasto computable   -5,97% 

OBJETIVO 1: Taxa de referència creixement PIB m/p 
 (Pressupostos 2014) 1,70% 

1 ACOMPLIX AMB LA REGLA DE GASTO   - 114.483 

2 Augments permanents de recaptació (art. 12.4)   0 

3 Reduccions permanents de recaptació (art. 12.4)   0 

1+2+3=MARGE D’AUGMENT EN PRESSUPUEST DE 
GASTOS   114.483 

 
C) Límit de Gasto no Financer. 
 
 - El gasto màxim que fa complir l'objectiu d'estabilitat pressupostària del 0%. 
 En aquest cas,  
 + Estabilitat Pressupostaria ajustada .....................................   114.483,00 € 
 + Despeses no financeres previstes per a 2014 ....................1.544.000,00 € 

                      La despesa no financera màxima seria ..........  1.658.483,00 €  
 
 -El gasto màxim amb què es complirà la regla de gasto calculada anteriorment 
 

LÍMIT AMB APLICACIÓ REGLA DE GASTO   
DESPESES NO  FINANCERES 1.544.000,00 
+  INTERESSOS 60.000,00 
+ GASTOS AMB FONS FINALISTES 80.000,00 
= GASTO COMPUTABLE 1.684.000,00 

 
En conseqüència el Sostre de gasto o límit de gasto no financer que pot pressupostar la Corporació 

Municipal l'any 2014 aconsegueix la xifra d’1.658.483,00 €, ja que es la menor de les dos estudiades. 

 



D) Compliment de la Sostenibilitat o Deute Financera 
 

Objectiu  3 SOSTENIBILITAT FINANCERA 

 Any Base 2013 Any 2014 

Deute viu consolidat previst a 31 de Desembre 1.300.980 1.169.000 

Ingressos correntes consolidats 1.829.100 1.486.100 

Recursos afectats en capítols 1 a 5 de ingressos 445.100 230.000 

Ingressos correntes consolidats ajustats 1.384.000 1.256.100 

% Deute viu sobre ingressos correntes consolidats 94,00% 93,07% 

OBJETIVO 3: Deute viu consolidat.  75% 75% 

 
 

 5) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE, RELATIVA A LA 
FINANCIACIÓ DE L’EDUCACIÓ: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol, relativa a la financiació de l’Educació,  que literalment diu: 

 

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DAVANT L’INICI DEL 
CURS ESCOLAR 

 

Na Rosa Alberola Ferrando, en representació del grup municipal socialista de 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, a l'empar del que preveu l’article 116 de la Llei 
8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, 
presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera 
sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Les decisions que estan adoptant, tant el Govern d'Espanya com el Govern de la 
Generalitat Valenciana, en l'actual situació de crisi econòmica profunda que estem vivint, 
estan generant una societat fracturada. 
 
Després de 18 anys de govern del PP al País Valencià i 20 mesos en el govern 
d'Espanya, l’educació està experimentant un retrocés de dimensions alarmants. Un 
retrocés que està condicionant el present i el futur de centenars de milers d’estudiants 
valencians, un retrocés que està condicionant el present i el futur de la Comunitat 
Valenciana. 
 



El curs que comença en els pròxims dies es va a caracteritzar per seguir incrementant les 
retallades materials i humanes que estan causant un descens irreparable en la qualitat 
educativa i, el que és més greu, una minva sense precedents en la igualtat d’oportunitats. 
 
Des del PSPV-PSOE qualifiquem el curs passat com el pitjor curs escolar de la 
democràcia i tot indica que el curs que ara s’inicia encara serà pitjor: les retallades 
generalitzades en els pressupostos, tant a Espanya com ací, han suposat una disminució 
sense precedents en el nombre de professors en totes les etapes educatives, l'increment 
d’alumnes per aula, una dràstica reducció de les ajudes a les famílies per a la compra de 
llibres de text i altre material escolar, la desaparició de moltes línies de transport, la 
disminució de les beques de menjador, l'increment de les taxes universitàries acompanyat 
d' una retallada generalitzada de les beques. 
 
Els socialistes denunciem que el Govern de la Nació estiga retrocedint vàries dècades 
creant una educació universitària per a rics per culpa de la desmesurada pujada de taxes 
que ha suposat un gran sacrifici per a moltes famílies i la impossibilitat del pagament de 
les mateixes per altres. 
 
Amb el Govern del PSOE es va aconseguir que les beques foren un dret no subjecte a la 
disponibilitat pressupostària i que s’arribara al màxim històric en becaris i quanties, fent 
així efectiva la necessària igualtat d’oportunitats. Una beca és per a compensar la 
desigualtat econòmica en l’accés a un dret, és una forma de garantir que uns recursos 
més modestos no van a impedir a un jove poder estudiar. 
 
El passat 19 d’agost es va publicar el nou Reial Decret sobre beques en el qual 
s’endureixen els requisits per a ser beneficiari d’una beca i per a mantenir-la. Davant 
d'esta irresponsabilitat del Govern d'Espanya, el nostre municipi no pot romandre aliè, i 
cal un pronunciament clar que exigisca al Govern d'Espanya i al Govern de la Generalitat 
Valenciana que respecten el dret dels joves a accedir o romandre en l’educació, en els 
diferents nivells educatius, sense tindre dificultats afegides o veure’s exclosos de la 
mateixa per falta de recursos econòmics. 
 
El dia 3 de setembre, la consellera d’Educació, Cultura i Esport va anunciar que les 
ajudes per a la compra de llibres de text quedarien reduïdes a casos d’extrema 
necessitat. 
 
La nova regulació dels requisits per tenir transport escolar ha provocat que molts alumnes 
hagen perdut esta possibilitat i ha arribat a crear situacions com que algunes mares van 
fer el curs passat calendaris eròtics per poder pagar la línia de transport. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació 
pel Ple els següents  

ACORDS 
 



1. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a dotar les beques de llibres de 
text, transport i menjador amb una quantitat d’almenys igual a la del 
pressupost de l’any 2010, perquè disposen d’estes ajudes totes les famílies 
que ho necessiten i a pagar les famílies, llibreters i altres empreses els deutes 
pendents per estos conceptes. 

 
2. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a què modifique, per al curs 

2013-14, les ajudes a beques de menjador i transport, unint-les com es feia 
fins al curs passat, per evitar que alumnes amb beca de transport no puguen 
assistir al menjador per no tenir recursos per a pagar-lo, o alumnes amb 
beques de menjador no tinguen transport escolar. 

 
3. Instar al Govern d'Espanya a que porte a terme una congelació de taxes 

universitàries als imports fixats per al curs 2011-2012. 
 
4. Instar el Govern d'Espanya a que restituisca els requisits establerts per a 

l’obtenció de beques pel Reial Decret 1721/2007 pel qual s’estableix el règim 
de les beques i ajudes a l’estudi als previs a l’aprovació del Reial Decret 
100/2012, de 29 de juny. 

 
5. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a què adopte les mesures 

necessàries per a la cobertura dels preus públics de matrícula per a aquells 
estudiants que, per la seua situació econòmica personal o familiar, no puguen 
afrontar el pagament dels mateixos. 

 
En Benifairó de la Valldigna  a 23 de setembre de 2013” 

 
Tot seguit la regidora d’educació, Sra. Rosa Alberola Ferrando, en representació 

del Grup Municipal PSOE, explica els motius de la moció i la defensa, al temps demana la 
Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel pel grup municipal Partit Socialista 

Obrer Espanyol, relativa a la financiació de l’Educació ací transcrita, i reiterar els acords 
que la mateixa conté. 
 

 
 6) MOCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, CONTRA EL CATÀLEG 
DEL SISTEMA VIARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 
  



Es ret compte de la moció presentada conjuntament pels quatre grups municipals,  
PSOE, PP, EUPV, i COMPROMÍS, contra el catàleg del Sistema Viari de la Comunitat 
Valenciana, que literalment diu: 
 

“MOCIÓ CONTRA EL CATÀLEG DEL SISTEMA VIARI DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 
Que presenten a la Corporació Municipal, el Sr. Agustí Pascual Granell, portaveu del grup 
municipal PSOE, el Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, la Sra. 
Rosanna Peris Peris, portaveu del grup municipal EUPV, i el Sr. Juan Carlos Cors Mejias, 
portaveu del grup municipal BLOC-COMPROMÍS, tots quatre de l’Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna i que per mitjà del present escrit, i en ús de les atribucions que 
els confereix i a l’empara d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, article 97.3, eleven al Ple de la Corporació per al seu debat. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Amb data 15 d’abril del 2013 va ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana el Decret 49/2013, de 12 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg del 
Sistema Viari de la Comunitat Valenciana. 

La Llei 6/1991, de Carreteres de la Comunitat Valenciana regula en l’article 6 el 
Catàleg del Sistema Viari, establint en el seu primer apartat que «la classificació de les 
vies de la Comunitat Valenciana, així com la seua designació i la descripció de les seues 
característiques generals, es realitzarà per mitjà de l’aprovació del catàleg del sistema 
viari de la Comunitat Valenciana». 

L’article 7 del mateix cos legal, en què als efectes del Catàleg es referix diu: 
«L’aprovació del Catàleg del Sistema Viari i les seues modificacions comporten la 
incorporació dels distints trams viaris a les xarxes establides en l’article 4 i l’assumpció 
efectiva de les competències i responsabilitats en matèria de conservació i explotació 
pels futurs titulars de les vies des de l’endemà a la seua publicació sense perjuí de 
l’obligació de procedir als canvis de titularitat corresponents». 

De l’examen del precepte transcrit es desprén que l’aprovació del Catàleg 
comporta dos conseqüències, en primer lloc la incorporació dels distints trams al sistema 
viari de la Comunitat Valenciana, basant-se en la classificació funcional prevista en 
l’article 4 de la Llei de Carreteres i, en segon lloc, l’assumpció efectiva de les 
competències i responsabilitats en matèria de conversació i explotació pels futurs titulars 
de les vies, des de l’endemà a la seua publicació, sense perjuí de l’obligació de procedir 
als canvis de titularitat corresponents. 



S’observa per tant, que la incorporació dels distints vials, implica un canvi de 
titularitat que es produirà després del moment d’assumpció de les competències i 
responsabilitats en matèria de conservació i explotació. 

No obstant això, no ocorre el mateix respecte a la segona de les previsions del 
precepte que analitzem, per quant es preveu que s’assumisquen competències tan 
exigents, no sols des del punt de vista jurídic sinó també del seu impacte econòmic, com 
són les competències en matèria de conservació i explotació dels trams viaris, des de 
l’endemà a la seua publicació, és a dir, que l’assumpció de les dites competències 
s’efectua de manera immediata, sense haver-hi període transitori per a poder portar 
efecte la pretesa assumpció de manera satisfactòria. 

Així doncs, el decret determina quins trams viaris, anteriorment carreteres de la 
Generalitat o de la Diputació Provincial, deixen de ser carreteres i passa a ser camins de 
domini públic competència dels respectius ajuntaments, amb efecte immediat des del 
moment de la publicació del Decret, corresponent per tant al municipi el seu manteniment 
i conservació. 

La situació que es planteja és molt variada entre els municipis afectats, hi ha més 
de 350 trams viaris transferits a més de 200 municipis afectats en tota la Comunitat 
Valenciana. 

No cal recordar que l’actual crisi econòmica, iniciada fa anys, està produint efectes 
considerables en les finances públiques, els ajustos fiscals aplicats com a conseqüència 
d’esta crisi són de gran envergadura, i l’ajust pressupostari ha afectat, en major o menor 
mesura, a cada una de les administracions públiques. 

El volum del dèficit, l’augment de l’endeutament i els desequilibris de caràcter 
estructural en els últims anys no s’han vist esquivats per la conjuntura econòmica actual, 
sinó més aïna, el contrari. 

Hem de ser conscients que procedir a l’assumpció immediata de les competències 
al·ludides esdevé inviable en l’escenari actual, perquè ens enfrontem a una realitat 
diferent, on les administracions locals, moltes d’estes amb un alt nivell d’endeutament i 
que, en virtut de les previsions de la norma hauran d’ostentar les noves titularitats viàries, 
no es troben amb la capacitat necessària per a complir amb les obligacions de 
conservació i explotació d’un dia per l’altre. 

Després d’efectuar una visió comparada de les diferents normatives 
autonòmiques, ens trobem amb una amplitud de legislacions en matèria de carreteres 
que no passen d’atorgar al Catàleg la naturalesa de què entenem ha de partir-se, que és 
la d’un mer instrument de caràcter públic que servix per a la identificació i inventari de les 
carreteres que constituïxen la xarxa de carreteres, en el nostre cas, de la Comunitat 
Valenciana. 



És per açò pel que no arribem a comprendre l’extensió que se li ha atorgat a 
l’aprovació del Catàleg, ja que les conseqüències de qualsevol tipus que se'n deriven no 
poden efectuar-se de manera adequada, impedint una adequada coordinació per a la 
deguda execució del Catàleg. 

En eixe sentit no podem obviar la referència que, en este moment, s’ha d’efectuar 
a Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
en el sentit que exigix, forçosament, noves adaptacions de la normativa bàsica en matèria 
d’administració local per a l’adequada aplicació dels principis d’estabilitat pressupostària, 
sostenibilitat financera o eficiència en l’ús dels recursos públics locals. 

Així, en coherència amb esta norma, es fa ineludible l’al·lusió al Projecte  de Llei 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, perquè en la seua pròpia 
Exposició de Motius, s’arreplega el següent: «Les entitats locals no han de tornar a 
assumir competències que no els atribuïx la llei i per a les que no compten amb el 
finançament adequada (Z). De la mateixa manera, l’estabilitat pressupostària vincula 
d’una forma directa la celebració de convenis entre administracions, que observaran la 
sostenibilitat dels servicis i l’eliminació de duplicitats administratives». 

Per quant antecedix, entenem que la regulació del Catàleg del Sistema Viari xoca 
clarament amb el principi d’estabilitat pressupostària i les adaptacions de la normativa 
que això implica. 

Per tot allò que s’ha exposat, S’ACORDA: 

PRIMER. Sol·licitar que es deixe sense efecte o se suspenga l’aplicació del Decret 
49/2013, de 12 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg del Sistema Viari de la 
Comunitat Valenciana. 

SEGON. Que la Generalitat o la Diputació de València assumisquen la competència de 
carreteres en els trams de zona rural, fins a la zona qualificada com a urbana en 
l’instrument de planejament general. 

TERCER. Modificar el Decret als efectes oportuns prevenint l’adequació de les vies 
urbanes a cedir abans d’entregar la titularitat i responsabilitat als ajuntaments. 

QUART. Comunicar la present moció al Consell. 

En Benifairó de la Valldigna  a 23 de setembre de 2013” 
 

Tot seguit el regidors esmentats a la capçalera d'esta Moció, com a portaveus dels 
respectius Grups Municipals, expliquen els motius de la moció i la defensen, al temps que 
es demana la Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 



 Ratificar i acceptar la Moció presentada conjuntament pels quatre grups 
municipals,  PSOE, PP, EUPV, i BLOC-COMPROMÍS, contra el catàleg del Sistema Viari 
de la Comunitat Valenciana, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 
 
 
 7) MOCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, CONTRA LA 
REORDENACIÓ DELS RECURSOS DE SUPORT VITAL BÀSIC EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA: 
  

Es ret compte de la moció presentada conjuntament pels quatre grups municipals,  
PSOE, PP, EUPV, i COMPROMÍS, contra la Reordenació dels Recursos de Suport Vital 
Bàsic en la Comunitat Valenciana, que literalment diu: 

 
“MOCIÓ CONTRA LA REORDENACIÓ DELS RECURSOS DE SUPORT VITAL 

BÀSIC EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 

Que presenten a la Corporació Municipal, el Sr. Agustí Pascual Granell, portaveu del grup 
municipal PSOE, el Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, la Sra. 
Rosanna Peris Peris, portaveu del grup municipal EUPV, i el Sr. Juan Carlos Cors Mejias, 
portaveu del grup municipal BLOC-COMPROMÍS, tots quatre de l’Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna i que per mitjà del present escrit, i en ús de les atribucions que 
els confereix i a l’empara d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, article 97.3, eleven al Ple de la Corporació per al seu debat. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La generalització del dret a la cobertura sanitària pública i el desenvolupament del 
Sistema Nacional de Salut figuren entre els èxits més importants del procés de 
desenvolupament i expansió de l’Estat de Benestar a Espanya. La sanitat pública 
constitueix una peça fonamental de l’entramat de la protecció social, que exerceix un 
paper decisiu en la cohesió social i en la compensació de desigualtats econòmiques. 

Amb el reconeixement del dret a la protecció de la salut i la creació de l’Estat 
Autonòmic, la Constitució estableix els fonaments de la reforma sanitària. Reconeix el 
dret i comanda als poders públics l’organització i tutela de la salut pública a través de 
mesures preventives i de les prestacions i servicis necessaris. 

La descentralització cap a les CCAA de les competències de la sanitat és una de 
les característiques més determinants del model sanitari espanyol. La descentralització 
ha contribuït a augmentar el dinamisme, la innovació sanitària i la millora de la gestió. En 
tot cas, la universalitat de la cobertura sanitària, l’accés a les prestacions sanitàries en 
condicions d’igualtat efectiva, així com la gratuïtat com a regla general en l’accés a les 
prestacions sanitàries, estan garantides en la Comunitat. 



La Comunitat Valenciana amb més de cinc milions d’habitants i una extensió 
geogràfica de 23.255 km2, a través de la Conselleria de Sanitat ha realitzat una 
exhaustiva anàlisi de l’activitat dels recursos d’atenció a les urgències i les emergències 
en tot el seu àmbit territorial a fi de racionalitzar els servicis i recursos d’emergències 
extra hospitalàries, assegurant i adequant, al mateix temps, l’atenció i els temps de 
resposta del servici a les necessitats de la població. 

A més, l’administració autonòmica, ha avaluat l’activitat dels servicis 
d’emergències per períodes estacionals, franges horàries, distribució territorial, servicis 
complementaris, entre altres indicadors, i sobre la base d’esta anàlisi ha realitzat una 
reordenació geogràfica i temporal dels recursos de Suport Vital Bàsic que assegure 
l’atenció sanitària més adequada a les necessitats de la població i que, de cap manera, 
suposa una disminució de la capacitat d’atenció a les urgències i les emergències de la 
població. 

 Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d’acord: 

− Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat el manteniment dels 
Punts d’Atenció Continuada (PAC) de la Comunitat així com els Punts 
d’Urgència extra hospitalaris. 

− Mantindre el Transport Sanitari Urgent i garantir els temps de resposta a 
l’emergència en totes les poblacions de la Comunitat Valenciana, a fi 
d’assegurar en tot moment a la població que demanda els seus servicis una 
resposta apropiada, eficient i de qualitat. 

En Benifairó de la Valldigna  a 23 de setembre de 2013” 
 

Tot seguit el regidors esmentats a la capçalera d'esta Moció, com a portaveus dels 
respectius Grups Municipals, expliquen els motius de la moció i la defensen, al temps que 
es demana la Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Ratificar i acceptar la Moció presentada conjuntament pels quatre grups 
municipals,  PSOE, PP, EUPV, i COMPROMÍS, contra la Reordenació dels Recursos de Suport 

Vital Bàsic en la Comunitat Valenciana, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 
 

 
ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA. 

 
A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de l'Alcaldia i,  

precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, davant la recepció en el dia d’ahui, d’escrit de la 
Diputació de València pel qual demana el mes aviat possible, si es el cas, acord de  la 
Corporació Municipal pel qual renova per quatre anys més el Conveni d’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada de la Central de Compres de la Diputació de València i, que per 



Intervenció Municipal ha formalitzat el preceptiu Informe sobre Morositat corresponent al 
tercer trimestre de 2013, demana la Corporació Municipal adopte resolució pertinent  al 
respecte, si es el cas, en aquesta mateixa sessió. 
 
 En conseqüència, per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del Dia,  
els següents assumptes:  “Renovació de l’adhesió al servei de la Diputació de València 
“Central de Compres” i “Retre compte de l’Informe de Secretaria-Intervenció relatiu al 
compliment dels objectius contra la morositat, corresponent al tercer trimestre de 2013”, 
per tal que la Corporació Municipal adopte resolució al respecte i prenga els acords 
oportuns.  
 
 Tot seguit la regidora del Grup Municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, 
manifesta que s’absté. Manifestant la resta de Regidores i Regidors que si accepten la 
inclusió en l’Ordre del Dia dels dos assumptes indicats.  
   
 I l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i una abstenció, que en tot 
cas representa la majoria absoluta legal preceptiva, acorda incloure en l'Ordre del Dia els 
assumptes esmentats, passant tot seguit a debatre'ls. 
 

8) RENOVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL SERVEI DE LA DIPUTACIÓ DE 
VALÈNCIA “CENTRAL DE COMPRES”: 
  

Atés l’escrit remes per la Diputació de València, pel qual es comunica la 
finalització del període de vigència de l'actual Conveni d'Adhesió al sistema d'adquisició 
centralitzada de la Diputació de València a través del servei “Central de Compres”, 
subscrit entre ambdues Administracions el dia 22 de gener de 2010, oferint la pròrroga del 
citat Conveni per quatre anys més. 
 

Atés que el Conveni d'Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació 
de València subscrit per aquest Ajuntament, l'objecte principal del qual és facilitar a aquest 
Ajuntament l'adquisició de béns i la contractació dels serveis que li siguen necessaris.  
 
 L’Alcalde proposa al Ple, adopte acord en el sentit de prorrogar el vigent Conveni 
per considerar que es beneficiós als interessos municipals, ja que, en base al mateix, es pot 
obtindre una reducció de la despesa pública, al temps de simplificar la tramitació 
administrativa de l'adquisició de bens i contractació de serveis. 

 
Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris del Grup Municipal Esquerra Unida 

del País Valencià,  manifesta que el seu Grup va a abstenir-se davant la falta de suficient 
informació. 
 



Passa l’assumpte a votació, la qual dona el següent resultat: huit vots a favor, quatre 
dels regidors del Grup PSOE, tres dels regidors del Grup PP, i un del regidor del Grup 
BLOC-COMPROMÍS; 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: 
  

PRIMER. Aprovar la pròrroga del Conveni d'Adhesió al Sistema d'Adquisició 
Centralitzada de la Diputació de València, a través de la seua Central de Compres, per 
quatre anys més. 
 

SEGON. Facultar l'Alcalde, Sr. Agustí Pascual Granell, a realitzar quants tràmits 
siguen necessaris per a la signatura de la pròrroga del citat Conveni.  
 
 TERCER. Retre certificació d’aquest acord a la Diputació de València, als efectes 
previstos. 

 
 

 9) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
RELATIU AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT, 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2013:  
 

Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 07 d’octubre 
de 2013,  en virtut del que regula la vigent Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
corresponent al  Tercer Trimestre de 2013, sobre el compliment dels terminis previstos en 
la mencionada Llei 3/2004, en el pagament de les obligacions d’este Ajuntament, que 
inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents per a les quals s'està 
incomplint el termini legal de pagament, informe que resulta ser el següent, 

 
“RELATIU A COMPLIMENT o NO DELS OBJECTIUS 

 CONTRA LA MOROSITAT,  TERCER TRIMESTRE 2013 

 

De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la vigent Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, emet el següent informe, 
 

ANTECEDENTS 
 



PRIMER.- El que disposa el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre proveïdors i aquesta 
Entitat Local, de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

Així, segons estableix l'article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
l'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acreditin la 
realització total o parcial del contracte. 
 

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració ha d'abonar al 
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 

SEGON.- S'acompanya un informe obtingut del registre de factures i comptabilitat 
municipal corresponent al TERCER trimestre de 2013 sobre el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, respecte al pagament de les obligacions 
d’este Ajuntament, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en 
què s'estiga incomplint el termini. 
 

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en el 
TERCER trimestre natural de 2013, i la totalitat de factures o documents justificatius 
pendents de pagament al final. 
  

TERCER.- Sense perjudici de la seua presentació per a coneixement i si es el cas 
debat en l'Ajuntament en Ple, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, a l’òrgan 
competent de l’Administració de l’Estat i a l'òrgan competent de la Generalitat que té 
atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials. 
 
-  Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
A la vista d'això, aquest  Secretari-Interventor emet el següent, 

 
INFORME 



 
1.- Es detalla a continuació una relació resumida de l’informe obtingut del registre de 

factures i comptabilitat municipal corresponent al TERCER trimestre de 2013 de les 
obligacions d’este Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre i quantia de les 
obligacions pendents en què s'estiga incomplint els terminis regulats a la vigent Llei 
3/2004, de 29 de desembre,  relació on es contempla la següent informació: 

 
a. Pagaments realitzats en el trimestre. 
b. Interessos de demora pagats en el trimestre. 
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
d. Factures o documents justificatius pel que fa als quals, al final de cada trimestre 

natural, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de 
factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació. 

 

a) Pagaments 

realitzats en el 

trimestre 

Període 

mitjà de 

pagament 

(PMP) 

(dies) 

Període 
mitjà de 

pagament 
excedit 
(PMPE) 

(dies) 

Pagaments realitzats en el trimestre 

Durant el període 
legal de pagament 

Fora del període legal 
de pagament  

Número 

de 
pagos 

Import 

total 

Número 
de 

pagos 

Import total 

TOTALS 64,41 50,34 46 25.999,89 23 18.033,75 

 
b) Interessos de 

demora 
Interessos de demora pagats en el 

període 
Número de pagos 

 
Import total 

TOTAL 0 0,00 
 

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

Període 
mitjà del 

pendent de 
pago 

(PMPP) 
(días) 

Període 
mitjà del 
pendent 
de pago 
excedit 

(PMPPE) 
(días) 

Pendent de pagament al final del trimestre 

En període legal de 
pago al final del 

trimestre 

Fora del període legal 
de pago al final del 

trimestre 
Número 

de 
factures 

Import total Número 
de 

factures 

Import 
total 

TOTALS  36,18 56,00 33 28.759,81 02 6.958,43 



 
 

d. Factures o documents 
que al final del  
trimestre, hagen 

transcorregut més de tres 
mesos des de la seua 

anotació en el registre de 
factures i no s'haja 

tramitat el reconeixement 
de l'obligació. 

Període mitjà 
d’operacions 
pendent de 

reconeixement 
(PMOP) (días) 

Pendent de reconeixement 
d’obligacions al final del trimestre 

Número de 
factures 

Import total 

TOTALS  0,00 0 0,00 
 

 Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del 
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix 
i adopte resolució escaient. 
  

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

 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu als terminis en el pagament 
de les obligacions segons regula la vigent Llei 3/2004 per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al Tercer Trimestre de 
2013. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord, al que s’adjuntarà l’informe obtingut del 
registre de factures i comptabilitat municipal corresponent al Tercer Trimestre de 2013 de 
les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat 
Valenciana. 

 
 
 10) 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 setembre de 
2013  fins el dia  30 de setembre de  2013, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 30-09-13, delega les funcions de l’Alcaldia en la segon Tinent d’Alcalde, per 
motius d’absència. 
 
- PERSONAL,  
De 16-09-13, aprova les Bases i convoca concurs de mèrits per a la formació d’una 
Borsa de Treball d’operaris de serveis municipals múltiples. 
De 25-09-13, reconeix el seté trienni a l’empleat municipal Juan Esteban Gil 
Alberola. 
De 30-09-13, determina la composició de la Comissió de Baremació del concurs de 
mèrits per a la formació d’una Borsa de Treball d’operaris de serveis municipals 
múltiples. 
 
- BENS,  
De 10-09-13, autoritza pel dia 15-09-2013 l’ús de la Sala d’Exposicions a Confraria 
“La Dolorosa”, per a celebrar “Festivitat de la Mare de Déu dels Dolors”. 
De 17-09-13, autoritza pel dia 20-09-2013 l’ús de la Sala d’Exposicions a Bloc-
Compromís, per a celebrar “Reunió Informativa”. 
De 23-09-13, autoritza pel dia 26-09-2013 l’ús de la Sala d’Exposicions a “Societat 
de caçadors”,  per a celebrar  “Reunió de la Societat”. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 23-09-13, demana informe tècnic del projecte de les obres “Millores en el 
Passeig de l’Albereda”. 
 
- LLICÈNCIES  D’ACTIVITATS, 
De 05-09-13, autoritza el funcionament de l’activitat “Venda de fruites i verdures” 
en C/ Puríssima, 21, a sol·licitud de Angels Ripoll Toledo. 
De 24-09-13, demana informes a tècnics municipals sobre les instal·lacions del 
Centre Cultural, a efectes de llicència ambiental. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 19-09-13, a Daniel Peréz Serra, reparacions en C/ Tavernes, 21. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 30-09-13, inici tràmit renovació en padró habitants de 04 estrangers no 
comunitaris sense autorització de residència permanent. 
 



- INTERVENCIÓ,  
 De 12-09-13, accepta ajuda de 2025,86 € de la Conselleria de Governació i Justícia 
per a realitzar activitats de Voluntariat Ambiental. 
 
- TRESORERIA,  
De 19-09-13, aprova liquidació 21/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 19-09-13, aprova liquidació 22/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 19-09-13, aprova liquidació 23/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 19-09-13, aprova liquidació 24/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 19-09-13, aprova liquidació 25/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 23-09-13, atorga exempció pago IVTM vehicle  6654HJN, per minusvalidesa 
de Esperanza Pellicer Alberola. 
De 24-09-13, aprova liquidació 26/13 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  982 escrits,  i  eixida  1017 escrits. 

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

 
 
11)  PRECS I PREGUNTES: 

 
 Seguidament, 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, 
 
 - L’empleada municipal, Lola Mari, s’ha jubilat, que va a fer-se en eixe lloc de 
treball. 
 L’Alcalde manifesta que Lola Mari, no era funcionaria d’este Ajuntament, estava 
cedida per la Generalitat; i de moment no fa falta crear un nou lloc de treball 
d’administració general. 

 



 - El sistema WIFI de connexió a Internet podria ser lliure per  a tothom. 
 L’Alcalde manifesta que ho vora. 
 - Hi ha terrenys abandonats, que es pot fer per a que estiguen nets, es podria enviar 
un comunicat als titulars demanant-los que les netegen. 
 L’Alcalde manifesta que no tenim normativa municipal, s’ha d’aplicar la norma 
general. Per altra banda, cas que al final forà l’ajuntament qui amb caràcter subsidiari i 
amb càrrec del titular, netejarà la parcel·la, com entres en una propietat privada, es prou 
complicada la solució. 
 - Hi ha persones que es queixen de les olors i altres tipus de molèsties que provoca 
la mercantil “Asfaltos Chova”, entre tots els ajuntaments de la Valldigna es podria 
formalitzar una altra Moció i queixar-se davant les instancies administratives competents.   
 L’Alcalde manifesta que la mercantil mencionada esta en terme de Tavernes de la 
Valldigna, no obstant açò s’han dut a terme algunes iniciatives des de la Valldigna, tot i 
que era l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna qui encetava dites iniciatives. 
 - Perquè les basses per a la Borsa de Treball d’operaris de serveis municipals 
múltiples no es portaren a la consideració del Plenari. 
 L’Alcalde manifesta que si hagués fet falta s’hagueren portat. No obstant açò, en 
certa manera s’aprovaren, ja que per tots els grups municipals en una reunió informativa 
donaren el vist i plau a les mateixes. Si algú no estava conforme, podia al·legar o reclamar, 
ni Regidors ni persones interessades formalitzaren cap tipus de reclamació. Dir també que 
les Bases que s’han redactat, s’han fet pensant en les tasques i funcions que s’han de 
desenvolupar per interès municipal. 
  - Si resulta que s’ha exigit per a participar en la Borsa de Treball d’operaris de 
serveis municipals múltiples tindre el carnet de conduir B-E, com resulta que els peons que 
treballen durant l’estiu condueixen el tractor municipal. 
 L’Alcalde manifesta que els peons que es contracten durant l’estiu, són el resultat 
de programes per a pal·liar l’atur, be de l’INEM  be del SERVEF.  El motiu d’exigir el B-E 
be donat perquè per a conduir el tractor municipal es preceptiu, per tant es una qüestió de 
Dret.  Segurament l’expectativa creada per alguna persona, li resulta penosa perquè ara no 
te el B-E.  
 
 Pel regidor del grup municipal COMPROMÍS,  Sr. Carlos Cors Mejias, formula els 
precs i preguntes següents, 
 
 - Prega es considere de nou l’exigència del B-E per a poder formar part de la Borsa 
de Treball d’operaris de serveis municipals múltiples, ja que pensa que amb el B es 
suficient i no esta conforme amb exigir el B-E. 
 L’Alcalde manifesta que no es tracta d’un capritx, es un requisit legal segons el 
vigent Codi de Circulació per a conduir vehicles articulats, si la suma dels kilograms dels 
dos ultrapassa de 4200 Kgs, com ho es el tractor municipal. 
 



 - Pregunta al Secretari de l’Ajuntament, si l’empresa de cartró que esta en la 
Comunitat Valenciana 602, te llicència d’activitat. 
 El Secretari General, contesta que no la tenen. 
 
 
  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 04 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 
 
 
 
 
 
 


