MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE, EL
DIA 15 D’ABRIL DE 2013.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. AGUSTÍ PASCUAL GRANELL

REGIDORS:
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, a partir del punt
6é de l’Ordre del Dia.

S' EXCUSAREN:
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a quinze d’abril 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 10 d’abril 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 04 DE FEBRER DE 2013:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 04 de febrer de
2013, 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 04 DE MARÇ DE 2013:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 04 de març de
2013, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.

3) ACCEPTAR LA DELEGACIÓ DE DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A
CONTRACTAR LES OBRES INCLOSES EN EL PPOS DE 2013:
Es ret compte de les Directrius per a la gestió del Pla Provincial d'Obres i Serveis
aprovades a l'efecte pel Ple de la Diputació de València en sessió de 27 de març de 2013, i
que son d'aplicació a la gestió del PPOS-2013, 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 PPOS
de 2013, que són
- Núm. 436, "Millores en el carrer Dr. Fleming",
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) APROVACIÓ DE
D’HABITANTS A 01-01-2013:

LA

REVISIÓ

DEL

PADRÓ

MUNICIPAL

Atés l'article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es
modifica el Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals; així com les
instruccions de l'Institut Nacional d'Estadística dictades conjuntament amb la Direcció
General per a l'Administració Local segons Resolució de 17 de novembre de 2005, sobre
revisió del Padró d'Habitants a 01 de gener de cada any.
Atés la revisió del Padró d'Habitants de Benifairó de la Valldigna amb referència a
01-01-2013, el resum numèric de la mateixa sobre la gestió continuada del mateix, recull
les actualitzacions dutes a terme des de l'1 de gener de 2012 fins l'1 de gener de 2013,
elaborada pels serveis municipals.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar provisionalment la gestió del padró municipal d'habitants, i el resum
numèric del mateix a l'1 de gener de 2013, amb el següent resultat:
Població de dret a 01-01-2012.....................1.647 hab.
Població de dret a 01-01-2013.................... 1.657 hab.
dels quals 825 són homes i 832 són dones.
b) Que es trameta aquesta revisió del Padró Municipal d'Habitants en suport
informàtic, amb la documentació administrativa pertinent, a la Delegació Provincial de
l'Institut Nacional d'Estadística, als efectes previstos.

5) REVOCAR ACORD MUNICIPAL RELATIU AL MENTNIMENT I
CONSERVACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CV-50, EN TERME DE BENIFAIRÓ
DE LA VALLDIGNA:
L’Alcalde informa la Corporació Municipal que este Ajuntament en Ple, en sessió
de 23 de febrer de 1998, va adoptar acord pel qual, a petició de la Direcció General
d’Obres Públiques de la COPUT, l’Ajuntament passà a fer-se càrrec del manteniment i
conservació de les instal·lacions de jardineria i enllumenat de la nova rotonda realitzada
per la COPUT en la CV-50 en aquest Terme Municipal, la qual forma part del projecte de
construcció “Condicionament de la C-3322, Tavernes de la Valldigna, Benifairó de la
Valldigna, Simat de la Valldigna, Clau 12-V-1351”.

A l’efecte l’Ajuntament va signar contracte de subministrament de fluid elèctric
amb IBERDROLA, per a l’instal·lació d’enllumenat de la rotonda.
Considerant que la despesa mencionada no es obligatòria per a l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna.
Considerant que els escassos recursos ordinaris d’este Ajuntament són per a
finançar les despeses dels serveis de competència municipal.
Considerant l’actual legislació d’estabilitat pressupostaria, en virtut de la qual, les
administracions públiques em de complir amb una sèrie d’objectius amb la finalitat de
mantindré el control de la despesa o siga la sostenibilitat financera.
A continuació la regidora del grup municipal EU, Sra. Rosanna Peris Peris,
manifesta que, cas de no acceptar la Conselleria esta revocació, per a evitar en un futur més
despeses de manteniment, que es posarà pedra.
L’Alcaldia proposa la Corporació Municipal que es moment de revocar aquell
acord i demanar la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient que es faça
càrrec del manteniment i conservació de les instal·lacions de jardineria i enllumenat de la
rotonda existent en la CV-50 en aquest Terme Municipal.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Revocar l’acord adoptat en sessió de 23 de febrer de 1998, pel qual es va aprovar
fer-se càrrec del manteniment i conservació de les instal·lacions de jardineria i enllumenat
de la rotonda existent en la CV-50 en aquest Terme Municipal.
b) Demanar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, adopte
les diligències pertinents per a que en el termini de dos mesos, comptadors des de la
recepció de la comunicació d’aquet acord, directament es faça càrrec del manteniment i
conservació de les instal·lacions de jardineria i enllumenat de la rotonda existent en la CV50 en aquest Terme Municipal.
c) Facilitar fotocòpia acarada de la última factura de subministrament elèctric per a
l’enllumenat de la rotonda mencionada, a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient, amb la finalitat que en el termini abans mencionat, formalitze davant
IBERDROLA, el corresponent canvi de titularitat del contracte de subministrament
elèctric.

d) Retre certificació d’aquest acord a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient, als efectes escaients; i facultar l’alcalde per a firmar els documents que
calguen en execució del mateix.

Finalitzat aquest punt de l'Ordre del Dia, compareix i s'incorpora a la
sessió el regidor Sr. Juan Carlos Cors Mejias. A partir d'aquest moment
estan presents huit dels nou Regidors que formen la Corporació Municipal.

6) AL·LEGACIONS A LES NORMES DE GESTIÓ DE L’ESPAI XARXA
NATURA 2000: LIC-ZEC “SERRA DE CORBERA”:
Es ret compte de l'escrit de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient, relatiu al document anomenat “Normes de Gestió dels Espais Xarxa Natura
2000” en diversos espais que afecten a Benifairó de la Valldigna, el qual es troba en fase
de consulta per les administracions públiques afectades, d’acord amb el procediment que
regula l’article 4 de la Llei 9/2006 de 28 d'abril sobre Avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient, i demana informe referent a allò que
afecta al terme municipal de Benifairó de la Valldigna en el sentit estricte.
De la web de la Conselleria indicada s’ha obtingut Document Consultiu “Normes
de Gestió dels Espais Xarxa Natura 2000: Corbera, Montdúver i la Safor, el qual consta de
48 fulls, i esta dividit en tres apartats principals: Introducció, Característiques de les
Normes de Gestió dels Espais de la Xarxa Natura 2000 i Característiques dels Efectes
Previsibles de les Normes de Gestió dels Espais de la Xarxa Natura 2000, destacant que
l’objecte d’aquest document es proporcionar una informació inicial.
Seguint les ordres de l’Alcaldia, per l’arquitecte municipal, Sr. Joaquim Egea i
Martínez, s’ha emes informe relatiu a les incidències mediambientals del planejament
proposat sobre matèries competència d'aquesta administració municipal, el qual fa pales les
incompatibilitats urbanístiques manifestes, en el sentit de la no coincidència de la
delimitació de l'anomenada zona “C” i fins i tot de la zona “A”, del document “Normes de
Gestió dels Espais Xarxa Natura 2000: Corbera, Montdúver i la Safor, en particular del
LIC-Zones d'Especial Conservació (ZEC) ES5233013 Serra de Corbera amb la Zona de
Sòl No Urbanitzable d'especial protecció forestal del vigent PGOU.

En conseqüència, els suggeriments i/o les al·legacions d’esta Corporació Municipal
han de consistir en que, uns xicotets espais on es troben les classificacions “C” i “A” del
LIC-Zones d'Especial Conservació (ZEC) ES5233013 Serra de Corbera i en el vigent
PGOU són Sòl No Urbanitzable Comú, és incompatible allò proposat al document, amb
allò autoritzat pel propi PGOU. Tot tenint en compte, per la realitat física existent,
consistent fonamentalment, en explotacions agrícoles consolidades de tarongers
estructurades amb abancalaments...etc., es considera convenient que s'ajusten, a nivell de
detall, eliminant de la classificació eixes menudes àrees de territori amb incompatibilitats
manifestades, amb un millor i més acurat estudi, i s'excloguen si cal, de la classificació
inicialment prevista.
A continuació la regidora del grup municipal EU, Sra. Rosanna Peris Peris,
manifesta que va a abstindré’s al no haver disposat de suficient informació d’aquest
assumpte davant les circumstàncies de l’organització de l’Ajuntament, cas d’haver-la
tingut s’hagueren pogut aportar més idees.
Tot seguit passa l'assumpte a votació, la qual dona el resultat següent: Set vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal PP
i un del regidor del grup municipal BLOC; i una abstenció de la regidora del grup
municipal EU.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, acorda:
a) Al·legar al document “Normes de Gestió dels Espais Xarxa Natura 2000:
Corbera, Montdúver i la Safor, en particular del LIC-Zones d'Especial Conservació (ZEC)
ES5233013 Serra de Corbera, la incompatibilitat d’allò que proposa amb allò autoritzat pel
vigent PGOU de Benifairó de la Valldigna.
b) Per les motivacions de la part expositiva, suggerir a la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, realitze les oportunes modificacions al
document “Normes de Gestió dels Espais Xarxa Natura 2000: Corbera, Montdúver i la
Safor, en particular del LIC-Zones d'Especial Conservació (ZEC) ES5233013 Serra de
Corbera, per tal que coincidisca la delimitació de l'anomenada zona “C” i fins i tot de la
zona “A”, del document esmentat amb la delimitació del Sòl No Urbanitzable d'especial
protecció forestal del vigent PGOU.
c) Retre certificació d’aquest acord a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient, junt a una còpia de l’informe emes per l’arquitecte municipal.

7) ADHESIÓ A L’ACORD ENTRE LA FEMP I EL NOTARIAT PER A LA
GESTIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA:
Es ret compte de l'acord adoptat entre la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies i el Consell General del Notarial, en data 4 d’abril de 2013, amb la finalitat de
millorar la gestió de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana,
conegut com Plusvàlua Municipal, per part dels ajuntaments.
La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures
tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat
econòmica, ha introduït algunes modificacions que afecten al procediment d'inscripció en
el Registre de Propietat dels documents que continguen la transmissió de béns immobles.
Concretament la Disposició Final Quarta: “Modificació de la Llei Hipotecària, Text Refós
segons Decret de 8 de febrer de 1946”, amb efectes des de l’01 de gener de 2013 addiciona
un nou apartat 5 en l'article 254 de la Llei Hipotecària mencionada, amb la següent
redacció:
«5. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que
continga acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per l'Impost sobre l'Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, sense que s'acredite prèviament haver presentat
l'autoliquidació o, si escau, la declaració, de l'impost, o la comunicació que es refereix la lletra b)
de l'apartat 6 de l'article 110 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel reial decret Legislatiu, 2/2004, de 5 de març”

Així, amb la finalitat de garantir el compliment de les obligacions de l’atorgant del
document públic, simultàniament contribuent a l’Ajuntament per l'Impost sobre l'increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per part del Notariat es facilitarà el compliment
de l’obligat tributari (sols en transmissions inter-vius) d'acreditar davant del Registre de la
Propietat corresponent, de la prèvia presentació de l'autoliquidació, d’una declaració o una
comunicació a l’Ajuntament competent.
Atés que l’adhesió a l’acord entre la FEMP i el Notarial, a banda de no provocar
cap despesa a l’Ajuntament, resulta beneficiosa per tal de facilitar la gestió tributària
municipal i ajudar als ciutadans a complir amb les seues obligacions tributaries en relació
amb l'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, al temps que
evitarà la demora en la inscripció registral.
L’'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:

a) Adherir-se a l'acord adoptat entre la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies i el Consell General del Notarial, en data 4 d’abril de 2013, amb la finalitat de
millorar la gestió de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana,
conegut com Plusvàlua Municipal.
b) Com que este Ajuntament ja hi figura registrat davant la societat tecnològica
ANCERT del Notariat, manifestar que l’adreça electrònica on este Ajuntament ha de rebre
les comunicacions de les còpies electròniques de les escriptures i de les fitxes de les
mateixes, ha de ser en la següent bvalldigna_alc@gva.es .
c) Retre certificació d’aquest acord a la FEMP i al Consell General del Notarial, als
efectes previstos.

8) RECOLZAMENT A L’ACORD ADOPTAT PER LA MANCOMUNITAT
DE LA SAFOR PEL QUAL S’APROVA MOCIÓ EN DEFENSA DE LA
MANCOMUNITAT DE LA SAFOR:
Es ret compte de l’acord adoptat per la Mancomunitat de la Safor en sessió de 26 de
març de 2013, pel qual s’aprova “Moció en defensa de la Mancomunitat de Municipis de la
Safor”, subscrita pels representants dels Grups Politics PP, PSOE i BLOC-CMPROMÍS, la
qual literalment diu:
“Els alcaldes i alcaldesses sotasignants, representants dels Grups Polítics del Partit
Popular, PSPV-PSOE i BLOC-COMPROMÍS a la Mancomunitat de Municipis de La
Safor, presenten al Plenari, a l'empara 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, aquesta MOCIÓ
per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Plenari que es
convoque, i als efectes del seu debat i votació.
Al Plenari extraordinari de la Mancomunitat de Municipis de La Safor, de data 27 de
novembre de 2012, s’aprovà per unanimitat dels 31 pobles que integren la Mancomunitat,
una moció en defensa del nostre ens comarcal, en la qual reivindicàvem el paper rellevant
de les mancomunitats i de la col·laboració de les entitats locals per a la gestió de serveis en
comú; a més de ser l’instrument d’unió comarcal a La Safor.
Al Plenari de data 13 de març de 2013 l’Ajuntament de Gandia va acordar,
l’abandonament de la Mancomunitat de Municipis de La Safor.

Amb aquest acord d’abandonament per part de l’Ajuntament de Gandia de la
Mancomunitat, i conseqüentment dels serveis públics que es presten, trenca i proporciona
desigualtat en la prestació dels serveis entre els veins de la nostra comarca.
Davant aquest agreujament que suposarà l’abandonament de la Mancomunitat de
Municipis de La Safor per part de Gandia, el Grup del Partit Popular, el Grup del Partit
Socialista del País Valencià i el Grup Bloc-Compromís proposen al Plenari de la
Mancomunitat de Municipis de la Safor, la següent PROPOSTA:
PRIMER. Reafirmar la nostra defensa en la necessitat de la Mancomunitat de Municipis de
La Safor, com un instrument aglutinador d’interessos i gestor de serveis per a un millor
desenvolupament sostenible, en especial en aquelles zones que troben majors dificultats de
diversa índole, proporcionant igualtat en la prestació dels serveis, i que redunda en una
millora singular de la qualitat de vida dels ciutadans. Tot això, en els mateixos termes que
la moció aprovada per unanimitat dels municipis que integren la Mancomunitat, en data 27
de novembre de 2012.
SEGONA. Impulsar des de els òrgans col·legiats de la Mancomunitat la gestió i l’impuls
de nous projectes, iniciatives i accions comarcals que beneficien els nostres pobles.
TERCERA. Iniciar la tramitació i l'estudi de la localització dels serveis públics que presta
la Mancomunitat de Municipis de La Safor a altres pobles, per tal d’arribar de manera més
directa als ciutadans que es beneficien dels serveis públics de la Mancomunitat.
QUARTA. Reivindicar altra vegada el paper de les mancomunitats, com a gestores de
serveis municipals en una economia d'escala que repercuteix positivament en la prestació
dels serveis públics, acordant traslladar al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, a la Federació Espanyola de Municipis, a les Federacions Territorials de
Municipis, així com el Consell de la Comunitat Valenciana, la postura unificada del
municipalisme valencià, de mantenir l'existència de les mancomunitats de municipis com a
entitats locals en la futura legislació que desenvolupe el règim local.
CINQUENA. Donar trasllat als 31 municipis de la comarca d'esta moció per a la seua
aprovació als plenaris corresponents.
SISENA. Traslladar aquest Acord a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques,
a les Corts valencianes, a la Diputació Provincial de València, a la Federació Valenciana
de Municipis i Províncies, i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.”

A continuació la regidora del grup municipal EU, Sra. Rosanna Peris Peris,
manifesta que va a abstindré’s al no haver disposat de la moció aprovada per la
Mancomunitat de la Safor.
Tot seguit passa l'assumpte a votació, la qual dona el resultat següent: Set vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal PP
i un del regidor del grup municipal BLOC; i una abstenció de la regidora del grup
municipal EU.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, acorda:
- Recolzar l’acord adoptat per la Mancomunitat de la Safor en sessió de 26 de març
de 2013, pel qual s’aprova “Moció en defensa de la Mancomunitat de Municipis de la
Safor”, ratificant i acceptant la Moció que conté l’acord esmentat, reiterant els acords que
la Moció arreplega.
- Traslladar certificació d'este acord a la Mancomunitat de la Safor.

9) RETRE COMPTE DE L’APROVACIÓ PER L’ALCALDIA DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2012:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 28 de març de 2013, per la qual
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2012, que literalment diu:
“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012
Atés l'expedient de liquidació del pressupost de 2012, degudament informat per
la Secretaria-Intervenció en compliment del que disposa l'article 191-3, del Text Refòs
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de
5 de març.
Atés que la dada extracomptable, relativa a ingressos de dubtós o difícil recaptació,
ha estat calculada de conformitat a la base 47.2 de les Bases d'Execució del Pressupost del
2012. Així del Compte de Gestió Recaptatòria facilitat pel Servei de Recaptació de la
Diputació de València, corresponent a l'any 2012, es desprèn que
Els ingressos amb una antiguitat superior a 4 anys, són.- 10.478,19 euros.
Essent aquesta quantitat de 10.478,19 euros la considerada com ingressos de difícil
recaptació, no tenint en compte altra consideració que justifique minorar la mateixa.

De conformitat amb el que disposa l'esmentat article 191 del Text Refòs de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, HE RESOLT
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de 2012, amb les següents dades:
A).- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI.
CONCEPTES

a. Operacions correntes
b. Altres operacions no financeres

DRETS
OBLIGACIONS
AJUSTOS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
1.391.426,29
1.111.523,32

53.430,93
199.029,20
1. Total operacions no financeres
(a+b)
1.444.857,22
1.310.552,52
2. Actius financers
0
0
3. Passius financers
711.994,09
96.493,28
RESULTAT PRESSUPOSTARI
DE L’EXERCICI
2.156.851,31
1.407.045,80
AJUSTOS
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

- 145.598,27
134.304,70
0
615.500,81
749.805,51
0
0
0

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

749.805,51

B).- ROMANENT DE TRESORERIA.
IMPORTS- EUROS
1.- (+) Fons líquids en la Tresoreria a final d'exercici..............

279.902,97

34.181,91

2.- (+) Drets pendents de cobrament a final d'exercici..............
441.729,37
- De pressupost d'ingressos.
De Pressupost corrent.............................................. 182.288,44
De pressupost d'ingressos tancats..........................
251.348,76
- D' operacions no pressupostàries.............................. 8.092,17
3.- (-) Creditors pendent de pagament a final d'exercici.............
402.089,56
- De pressupost de despeses.
De Pressupost corrent............................................ 280.799,38
De pressupost de despeses tancats.........................
41.126,87

- D' operacions no pressupostàries........................
- Menys, Pagaments realitzats
pendents d'aplicació definitiva.................................

80.319,49
156,18

I. Remanent de Tresoreria Total (1+2-3.................. (+) 73.821,72
II. Saldos de cobrament dubtòs........................
III. Excés de financiació afectada......

4.191,27
---

IV. Remanent de Tresoreria per a
despeses generals (I-II-III).................................. (+) 69.630,45
Segon.- De la liquidació del pressupost de 2012 se'n retrà compte a l'Ajuntament
en Ple, en la primera sessió que cèlebre.
Tercer.- De la liquidació del pressupost de 2012 i la seua aprovació, se'n
remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat Valenciana.”
De tot el que s’ha donat compte i informat, la Corporació Municipal, per
unanimitat, manifesta quedar assabentada.

10) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL
SOBRE L’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA RESPECTE
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE
2012:
Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 27 de març
de 2013, amb motiu de l’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici
de 2012, en compliment de la normativa d’Estabilitat Pressupostària segons regula el Reial
Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, efectuant l’avaluació de l’estabilitat
pressupostaria de l’indicada Liquidació, la qual resulta ser la següent,
“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT
DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, segons
el que disposa el Decret de l’Alcaldia de data 14 de març de 2013, i de conformitat amb
l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat
Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, es constata que,

L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, regula que la
Intervenció Municipal elaborarà un informe sobre el compliment de l’objectiu d’ estabilitat
pressupostària que s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als documents
previstos en l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora d’ Hisendes Locals.
Així la Intervenció Municipal elevarà a l’Ajuntament en Ple un informe sobre el
compliment de l’objectiu d’ estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus organismes i
entitats dependents.
De l’Informe d’Avaluació del compliment de l’Objectiu d’ Estabilitat
Pressupostaria, es comprovarà que la liquidació del Pressupost [si/no] s’ ajusta al
compliment del principi d’estabilitat pressupostaria, pel qual [si/no] s’ haurà d’elaborar un
Pla Econòmic-Financer de conformitat amb el que es disposa en els articles 19 i següents
del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat Pressupostaria, en
la seua aplicació a les Entitats Locals.
En conseqüència, emet el següent
INFORME
PRIMER. L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions
que afecten a les despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà als principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i
de conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació
d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article 11.3 i
11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit estructural, definit com a
dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals, fet pel qual hauran de
mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari.
SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per:
- Els articles 3, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.

TERCER. El principi d’ equilibri pressupostari respecte de la Liquidació del
Pressupost de 2012, es desprèn de la comparació de les Obligacions reconegudes netes
dels capítols 1 a 7 del pressupost de despeses i dels Drets reconeguts nets dels capítols 1 a
7 del pressupost d’ ingressos. L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’identificarà amb
una situació d’equilibri o superàvit.
PRESSUPOST D’ INGRESSOS
CAPÍTOL

DRETS RECONEGUTS NETS

DENOMINACIÓ

I

IMPOSTOS DIRECTES

II

IMPOSTOS INDIRECTES

III

TAXES i ALTRES INGRESSOS

366.797,64

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

353.731,19

V

INGRESSOS PATRIMONIALS

VI

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

VII

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

TOTAL

CAPÍTOL

II

8.325,47

4.795,76
0,00
53.430,93
1.444.857,22

PRESSUPOST DE DESPESES

I

657.776,23

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

DENOMINACIÓ

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BENS i SERVEIS

554.852,69
453.019,65

III

DESPESES FINANCERES

51.116,31

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

52.534,67

VI

INVERSIONS REALS

VII

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

TOTAL

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

199.029,20
0,00
1.310.552,52

134.304,70

QUART. Segons s'aprecia en el quadre anterior, la diferència entre els imports dels
Drets reconeguts nets en els capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i de les Obligacions
reconegudes netes dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, representa una estabilitat
financera, al resultar un superàvit de 134.304,70 €.
Per tant, la liquidació dels pressupostos i estats financers de l'Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna de l'exercici 2012 compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària
entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament
d'acord amb la definició continguda en el SEC 95.
En conseqüència, en virtut del que estableix l'article 16.2 del Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei general d'estabilitat pressupostària, s’ha de retre compte d’aquest Informe a la
Corporació Municipal en la primera sessió que cèlebre, i en el termini de 15 dies, comptats
des de la data de la sessió en la que es ret compte d'aquest informe a l’Ajuntament en Ple,
l'ajuntament de Benifairó de la Valldigna ha de remetre l'informe a la Conselleria
d’Hisenda i Administració Pública que exerceix la tutela financera de les Entitats Locals de
la Comunitat Valenciana.
Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient.
Aixó no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
Informe que la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar
assabentada, i que se li done el tràmit previst en la normativa que el regula.

11) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de març de
2013 fins el dia 31 de març de 2013, fent l'extracte següent,

- PERSONAL,
De 13-03-13, autoritza permuta de funcionaris, entre l’Oficial de la Policia Local
d’este Ajuntament i l’Oficial de la Policia Local de l’Ajuntament de Gata de
Gorgos.
De 15-03-13, nomena funcionari d’este Ajuntament per a ocupar la plaça d’OficialCap de la Policia Local, al Sr. Ernesto Garcia Navarro.
De 20-03-13, aprova l’oferta pública d’ocupació any 2013.
- BENS,
De 20-03-13, autoritza pel dia 24-03-2013 l’ús de la Sala d’Exposicions, per a
celebrar recepció i vi d’honor per la benedicció de la nova imatge del Crist Jacent, a
la Confraria Sant Sepulcre de Benifairó de la Valldigna.
De 20-03-13, autoritza pel dia 06-04-2013 l’ús del Centre Cultural municipal, per a
seminari d’arts marcials a Associació Cultural Wing Chun “La Rose”.
- CONTRACTACIÓ,
De 12-03-13, contracta el servei de desratització, desinsectació i desinfecció en
edificis municipals i xarxa clavegueram, per l’any 2013, a SERVIPLAG, pel preu
cert de 1980,00 euros IVA inclòs.
De 20-03-13, encarrega la redacció del projecte de les obres “Millores en C/ Dr.
Fleming” incloses en el PPOS-2013, a l’arquitecte municipal.
De 28-03-13, demana informe del Tècnic Municipal respecte del projecte de les
obres “Millores en C/ Dr. Fleming”.
- URBANÍSME,
De 14-03-13, accepta desestiment de la Sra. Rosa Marti Ferrando, de proposta
presentada en 2009 per a modificar puntualment el PGOU.
De 25-03-13, requeriment a Frutas Tono, SL, aporte documentació per poder
tramitar sol·licitud de llicència d’obres.
De 26-03-13, requeriment a Zam Zum, SL, aporte documentació per poder tramitar
sol·licitud de llicència d’obres.
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 12-03-13, requeriment a David Mogort Alberola, per activitat sense llicència en
C/ Teodoro Lorente, 15.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 08-03-13, a Amparo Casanova Pellicer, reparacions en Pl. Major, 15.
De 14-03-13, a ZAM ZUM SL, instal·lar nou Centre de Transformació, en C/ Pinar,
1.

De 14-03-13, a ZAM ZUM SL, rasa pel carrer Pinar, instal·lació línia elèctrica MT
soterrada, per a un nou CT.
De 15-03-13, a Miguel Angel Vercher Guillen, reformes en cases situades en C/
Sant Benet, 2 i Pl. Major, 6.
De 15-03-13, a Salvador Blasco Ferrando, reparacions en Pl. País Valencià, 6.
De 27-03-13, a Maria Teresa Martí Casanova, rehabilitació vivenda en C/ Camí
Tavernes, 31.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 06-03-13, atorga llicència a 01 professional de la venda no sedentària, de lloc
fixe en el mercat no sedentari setmanal per a l’any 2013.
De 08-03-13, atorga reserva de via pública any 2013 complementària al gual 98, en
C/ Ricardo Romero, 55.
De 08-03-13, atorga reserva de via pública any 2013 càrrega/descàrrega
supermercat C/ Ricardo Romero, 34.
De 08-03-13, autoritza a Julio Climent Ripoll, a realitzar tasques de pasturatge amb
el seu ramat caprí per les parcel·les municipals en “Los Altos” i “Font del Barber”.
De 12-03-13, adhesió al programa provincial per l’ocupació hotelera i el turisme
social de la Diputació de València, any 2013.
De 13-03-13, inici llicència gual en C/ Pinar, 4.
De 13-03-13, inici llicència gual en C/ Pinar, 6.
De 15-03-13, atorga llicència de gual 182 a Domenec Estruch Llorca, en C/ Pinar,
4.
De 15-03-13, atorga llicència de gual 183 a Joaquin Estruch Llorca, en C/ Pinar, 6.
- INTERVENCIÓ,
De 14-03-13, inici expedient per a l’aprovació de la liquidació del pressupost de
2012.
De 28-03-13, aprova liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2012.
- TRESORERIA,
De 14-03-13, aprova liquidació 01/2013 taxa ocupació del domini públic amb
materials de construcció.
De 21-03-13, atorga exempció pago IVTM, vehicle matricula 1672 CFB, per
minusvalidesa de Adrian Casanova Chueca.
De 21-03-13, aprova liquidació per IVTM any 2013, del vehicle matricula
BI8646CJ.
De 25-03-13, atorga exempció pago IVTM, vehicle matricula 1545 GVV, per
minusvalidesa de Vanesa Alberola Company.
De 25-03-13, aprova 57 liquidacions per impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, any 2012.

De 25-03-13, aprova 01 liquidacions per impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, any 2013.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2013, han tingut entrada 374 escrits, i eixida 430 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

12) PRECS I PREGUNTES:
Abans d’iniciar els torns de precs i preguntes, pel Sr. Alcalde s’informa a la
Corporació Municipal dels assumptes següents:
- Pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, s’ha comunicat una subvenció de 31150
euros per al programa de pal·liar l’atur agrícola estacional. Ja s’ha formalitzat la
documentació escaient per tal t’obtindré el vist i plau del mencionat Servei, abans de
seleccionar i contractar als beneficiaris.
- L’empleat municipal Javier Vercher Plana es jubila el proper dia 19 d’aquest mes.
Les proves selectives per poder contractar dos operaris de serveis municipals diversos, no
es poden convocar fins que ens autoritze la Delegació del Govern.
- Respecte de l’assumpte de l’assistència administrativa en el Consultori Local de
Salut, per part de les autoritats sanitàries comarcals (Gandia) s’ha indicat que no van a
enviar-ne a cap, sobretot per les limitacions de caràcter econòmic que estan al màxim. Per
a l’Ajuntament es prou difícil mantindré a una persona en el Consultori, sobretot perquè no
es competència municipal.
Després d’un canvi d’impressions en relació als assumptes informats per l’Alcaldia,
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,
- Perquè s’han de seleccionar dos operaris.
L’Alcalde manifesta que es el 50% de les places, que a més estan vacants, segons la
plantilla de personal aprovada per esta Corporació Municipal.
- A partir de la jubilació del Sr. Javier, com quedarà el servei d’aigua per a reg.
L’Alcalde informa que s’ha de tramitar una Comunitat de Regants, provisionalment
es farà càrrec el Sr. Salvador Serra Ferrando, que actualment ja porta el control de la xarxa

d’aigua d’abastiment a la població; a banda d’entrar en qüestions de caràcter laboral
temporal.
- Com es possible poder tindre dos operaris en plantilla i no pot ser tindre un
assistent/a administratiu/va en el Consultori Local de Salut, podria ordenar-se aquest tema
tenint un operari i una altra persona per al Consultori.
L’Alcalde manifesta que ja ha informat de la problemàtica d’aquest tema, resulta
que les funcions o tasques d’assistència administrativa en el Consultori Local de Salut no
es de competència municipal, i continuar desenvolupant les mateixes de forma temporal,
tampoc es una solució seriosa.
- Respecte del Dia de la Valldigna 2013, que han costat les actes.
L’Alcalde informa que uns vint mil euros.
- Continuant amb el Dia de la Valldigna 2013, respecte del sopar de gala, aquest
grup d’EU esta en contra davant el problemes financers, en un simple vi d’honor seria
suficient, a banda que pareix realitzar-se en exclusivitat per a un determinat tipus de
persones.
L’Alcalde informa que cadascun es paga el seu, excepte els convidats. No significa
una despesa extrema, tot i que alguns convidats fan donatius per a la celebració del Dia, i
altres, com els Regidors d’esta Corporació Municipal, que ja que no perceben retribucions,
be esta que siguen convidats per l’Ajuntament. La realització del sopar no es fa per a una
determinada gent en exclusivitat, es comunica a moltes institucions.
- Una de les activitats programades pel Dia de la Valldigna 2013, ha segut la Fira
Gastronòmica, en la qual no hi havia cap representació de Benifairó.
L’Alcalde informa que en principi s’havia pensat per a l’exposició i degustació de
gastronomia especialitzada de la Valldigna, no pels bars normals, en Benifairó no hi ha
especialitats, per tant no es va dir a ningun professional de la restauració, excepte a un
carnisser que al final no va poder assistir-hi, en definitiva en Benifairó, inicialment, cap
reunia el perfil per poder exposar a la Fira. Pràcticament iniciat el Dia de la Valldigna,
d’altres municipis que conformen la Valldigna van permetre que qualsevol professional de
la restauració s’exposarà en un lloc de la Fira, i respecte de Benifairó no era moment per a
posar-se a fer reunions amb possibles professionals per acudir a la Fira Gatronomica del
Dia de la Valldigna.
- Que ha passat en la última exposició plàstica que s’ha realitzat en el Monestir de
la Valldigna.
L’Alcalde informa que, amb motiu del Dia de la Valldigna, per diverses xiques i
xics s’han exposat treballs de pintura o de fotografia, en una sala especial però d’usos
múltiples en el Monestir de la Valldigna. Un accident fortuït va provocar que un objecte de
cristall de l’exposició es trencarà, també per un altre accident, movent mobiliari de la Sala,
es va trencar la protecció de dos fotografies, però les fotos estaven en bon estat. La
propietària d’estes dos fotografies es va queixar i per part de la Mancomunitat de la
Valldigna li s’ha donat la solució pertinent. En definitiva, açò ha resultat ser una actuació
insignificant comparant-la amb l’interés de l’exposició.

Seguidament pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, i per
si de cas li s’oblidava a l’Alcalde, sols vol, en aquest acte, agrair a Regidores i Regidors,
així com a les agrupacions locals dels partit politics, la col·laboració prestada en la
recollida de donatius dins de la campanya 2013 de lluita contra el càncer, i indicar que la
recol·lecta ha representat uns 900 euros, gracies a Benifairó de la Valldigna.

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 06 de maig de
2013. I s'estén en vint pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números OL3922575
(revers) a OL3922585 (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,

Agustí Pascual Granell

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

