MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA
EN
PRIMERA
CONVOCATÒRIA
PER
L'AJUNTAMENT EN PLE, EL DIA 18 DE JULIOL DE 2013.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. AGUSTÍ PASCUAL GRANELL

REGIDORS:
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SRA. ROSA ALBEROLA FERRANDO
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SRA. ROSA T. VERCHER CASANOVA
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
SR. JUAN CARLOS CORS MEJIAS
S' EXCUSAREN:
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a dihuit de juliol 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 15 de juliol de 2013, per a celebrar
sessió extraordinària 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 03 DE JUNY DE 2013:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 03 de juny de
2013, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
2) DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2014:
Es ret compte de l'escrit de la Direcció Territorial d'Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació, relatiu a Ordenació del Calendari Laboral per a l'any 2014, el qual ve regulat a
l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/95, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Tot seguit l’Alcalde proposa la Corporació Municipal les dues festes locals amb
caràcter de no recuperables a efectes laborals per a l'any 2014.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Determinar que les dues festes locals amb caràcter de no recuperables per a l'any
2014, siguen les següents,
- Dia 28 d'abril, festivitat de Sant Vicent Ferrer.
- Dia 26 de desembre, segon dia de Nadal.
b) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Economia, Indústria,
Turisme i Ocupació, als efectes previstos.
3) DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS A EFECTES ESCOLARS
CURS 2013/2014:
Atés l'acord del Consell Escolar del Centre “C. P. Jaume II el Just” de data 28 de
juny de 2013, sobre els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 2013/2014.
Atés la vigent normativa sobre el calendari escolar dels centres docents no
universitaris de la Comunitat Valenciana, Ordre d'11 de juny de 1998 de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, així com la Resolució de data 20 de juny de 2013 de la
Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del
curs acadèmic 2013/2014.

L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Ratificar l'acord del Consell Escolar del Centre “C. P. Jaume II el Just” de
Benifairó de la Valldigna, sobre dies festius municipals a efectes escolars pel curs
2013/2014, en els següents: 17 i 18 de març i 02 de maig tots tres de 2014.
b) Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport als
efectes oportuns, també al Centre “C.P. Jaume II el Just” de Benifairó de la Valldigna.
4) ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL COL·LEGI D’ADVOCATS DE SUECA:
Es ret compte la Corporació Municipal el contingut del Conveni de Col·laboració
subscrit entre la Diputació de València i el Col·legi d’Advocats de Sueca, per a la prestació
dels Serveis d’Assessorament Jurídic, Mediació, Intermediació i Negociació sobre préstecs
i lloguers relatius a la vivenda habitual.
Atés que l’objecte del Conveni es d’interès municipal, ja que poden resultar
beneficiaris del mateix els veïns i veïnes de Benifairó de la Valldigna que tinguen alguna
problemàtica jurídica, en quan propietaris, usdefruitaris, llogaters o ocupants d’immobles
destinats a la seua pròpia vivenda habitual.
Atés que el Municipi de Benifairó de la Valldigna pertany al Partit Judicial de
Sueca.
L’Alcalde proposa la Corporació Municipal acorde l’adhesió al mencionat
Conveni, ja que amb aquesta adhesió es podran millorar les possibles problemàtiques que
se’ls presente als titulars de préstecs o lloguers respecte de la respectiva vivenda habitual.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer. Adherir-se formal i expressament al Conveni subscrit entre la Diputació de
València i el Col·legi d’Advocats de Sueca, per a la prestació dels Serveis
d’Assessorament Jurídic, Mediació, Intermediació i Negociació sobre préstecs i lloguers
relatius a la vivenda habitual, en benefici dels veïns i veïnes de Benifairó de la Valldigna.
Segon. Assumir les obligacions i compromisos que comporta l’anterior adhesió.

Tercer. Remetre certificat del present acord a la Diputació de València i al Col·legi
d’Advocats de Sueca.
5) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT,
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2013:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 08 de juliol 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 Segon 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, SEGON 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 SEGON 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 SEGON
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 SEGON 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

Període

realitzats en el

mitjà de

trimestre

pagament
(PMP)

Període
mitjà de
pagament
excedit
(PMPE)
(dies)

Pagaments realitzats en el trimestre
Durant el període
legal de pagament
Número
Import
de

(dies)
TOTALS

94,65

b) Interessos de
demora

TOTAL

pagos
43,24

18

total
7.965,96

Fora del període legal
de pagament
Número Import total
de
pagos
66

54.982,81

Interessos de demora pagats en el
període
Número de pagos
Import total
0

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)

TOTALS

53,23

51,69

0,00
Pendent de pagament al final del trimestre
En període legal de
pago al final del
trimestre
Número Import total
de
factures
20
19.132,18

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)

TOTALS

0,00

Fora del període legal
de pago al final del
trimestre
Número
Import
de
total
factures
15
10.036,91

Pendent de reconeixement
d’obligacions al final del trimestre
Número de
Import total
factures

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 Segon 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 Segon Trimestre de 2013 de
les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat
Valenciana.
6) APROVACIÓ DEL COMPTE
MUNICIPAL DE L'EXERCICI DE 2012:

GENERAL

DEL

PRESSUPOST

Es ret el Compte General del Pressupost de l'exercici de 2012, formalitzat
d'acord amb les disposicions legals vigents; el qual ha estat dictaminat favorablement per
la Comissió Especial de Comptes en sessió del dia 28 de maig de 2013, i exposat al públic
per termini de quinze dies, sense que durant aquest termini i huit dies més s'hagen
formulat objeccions, observacions o reclamacions.
Atés que no s'hi troben errors aritmètics ni defectes que esmenar o corregir, que
es troba degudament justificat i d'acord amb els llibres de comptabilitat.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Aprovar el Compte General del Pressupost de l'exercici de 2012, i que se li
donen els tràmits procedents regulats en la vigent legislació de les Hisendes Locals, en
particular posar-lo a disposició de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat.
7) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL
INTERÉS, TAMBÉ DE L’ESTAT
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013 CORRESPONENT AL SEGON
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 de juny de
2013 fins el dia 15 de juliol de 2013, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 15-07-13, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 18 de juliol de
2013.
- PERSONAL,
De 21-06-13, nomena funcionari interí, per a ocupar lloc d’agent de la policia local,
al Sr. José Rodriguez Torres.
De 15-07-13, accepta renuncia de José Rodriguez Torres al nomenament de
funcionari interí, per a ocupar lloc d’agent de la policia local.
- CONTRACTACIÓ,
De 04-06-13, aprova expedient contractació manteniment i funcionament piscina
municipal estiu 2013.
De 12-06-13, demana a Tècnic municipal informe respecte del projecte obres
“Condicionament camins Racó Pelat i Pellicers”.
De 19-06-13, aprova el projecte obres “Condicionament camins Racó Pelat i
Pellicers”.
De 20-06-13, inici expedient contractació de les obres “Condicionament camins
Racó Pelat i Pellicers”.
De 20-06-13, adjudica el contracte de les obres “Millores en carrer Dr. Fleming” a
CADERSA, pel preu cert de 44.969,77 euros.
De 21-06-13, inici devolució de fiança definitiva dipositada amb moriu del
contracte de les obres “Millores al carrer Camí Tavernes”.
De 24-06-13, adjudica el contracte de manteniment i funcionament piscina
municipal estiu 2013, a Tamara Ferrando Escrihuela, pel preu cert de 10.350,00
euros.
De 24-06-13, contracta servei d’assistència i assessorament tècnic urbanístic, pel
desenvolupament urbanístic de la UE-1 del Sector Urbanitzable Residencial “B”,
pel preu cert de 14.064,58 € IVA no inclòs, amb “E.B. Arquitectura i Urbanisme
Safor-7, SLP” de Tavernes de la Valldigna.
De 24-06-13, contracta servei d’assistència i assessorament jurídic urbanístic, pel
desenvolupament urbanístic de la UE-1 del Sector Urbanitzable Residencial “B”,

pel preu cert de 14.064,58 € IVA no inclòs, amb “P Abogados, Gestión y
Planificación Urbanística, SL” de València.
De 01-07-13, aprova expedient contractació obres “Condicionament camins Racó
Pelat i Pellicers”.
De 03-07-13, determina empreses a convidar per a la licitació de les obres
“Condicionament camins Racó Pelat i Pellicers”.
- BENS,
De 04-06-13, autoritza pel dia 14-06-2013 l’ús del Centre Cultural, per a celebrar
acte cloenda curs ball hip-hop, a Elisa Gómez Correoso.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 10-06-13, sol·licita ajuda a Diputació de València del programa Actuacions
Programades, per a Millores en Passeig de l’Albereda.
De 11-06-13, convoca la Comissió de Baremació per a resoldre al·legació a la
selecció beneficiaris del programa La Dipu et Beca 2013.
De 12-06-13, adjudica d’acord amb la Comissió de Baremació les beques del
programa La Dipu et Beca 2013.
De 14-06-13, sol·licita ajuda a Conselleria Governació per a realitzar activitats de
voluntariat ambiental.
De 18-06-13, determina Comissió Baremació seleccionar aturats agrícoles,
programa pal·liar atur agricola 2013 amb col·laboració del SEPE.
De 20-06-13, delega en el Regidor de Cultura, Esport i Joventut, Sr. Marc Vercher
Alberola, les tasques i funcions administratives que corresponen l’ajuntament com
a organitzador de festejos taurins per a la setmana de festes de 2013.
De 20-06-13, atorga reserva de nínxol a favor de la Sra. Maria Serra Verdú.
De 21-06-13, autoritza lloc fixe en mercat no sedentari.
De 24-06-13, sol·licita ajuda a Conselleria Governació per a rebre una emissora de
ràdio digital de la xarxa COMDES per a la policia local.
De 12-07-13, aprova canvi de placa de gual núm. 11 per deteriorament, per una
nova la núm. 152.
- URBANISME,
De 27-06-13, ordre execució obres a Comunitat Propietaris Finca sita en C/ Ausias
March, 14.
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 12-06-13, autoritza la reobertura d ela piscina municipal per a l’estiu 2013.
De 14-06-13, requereix Miguel Angel Vercher Guillen, aporte documentació
segons informe Tècnica de Sanitat per poder continuar tràmit llicència activitat
“Restaurant” emplaçament PL. Major, 6.

De 26-06-13, demana informe a l’arquitecte municipal davant al·legació formulada
durant el tràmit informació pública de llicència activitat “Restaurant” emplaçament
PL. Major, 6.
De 02-07-13, posa a disposició de la Sra. Maria Dolores Alberola Vercher, una
còpia de l’expedient de llicència activitat “Restaurant” emplaçament PL. Major, 6.
De 08-07-13, requereix Miguel Angel Vercher Guillen, aporte documentació
segons informes de l’arquitecte i de l’enginyer tècnic municipals, per poder
continuar tràmit llicència activitat “Restaurant” emplaçament PL. Major, 6.
De 12-07-13, autoritza funcionament activitat “venda de premsa” en C/ Ricardo
Romero, 2, a favor de José Pellicer Revert.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 20-06-13, a Amparo Basset Martí, reparacions en Pl. Pintor Sorolla, 7.
De 04-07-13, declara la caducitat de la llicència d’obres 13/2007, per desistiment
de l’interessat amb la mateixa.
De 08-07-13, a José Vicente Pérez Alberola, reformes en C/ Colon, 23.
De 08-07-13, a Amparo Vercher Plana, reformes en C/ Sant Francesc, 20.
De 08-07-13, a Copropietaris Finca C/ Colon, 23, reparacions en C/ Colon, 23.
De 08-07-13, declara la caducitat de la llicència d’obres 23/2009, per desistiment
de l’interessat amb la mateixa.
De 08-07-13, declara la caducitat de la llicència d’obres 24/2009, per desistiment
de l’interessat amb la mateixa.
De 08-07-13, declara la caducitat de la llicència d’obres 25/2009, per desistiment
de l’interessat amb la mateixa.
De 08-07-13, declara la caducitat de la llicència d’obres 26/2009, per desistiment
de l’interessat amb la mateixa.
De 09-07-13, denega la de segregació de parcel·la 203 del polígon 4, sol·licitada
pel Sr. José Alberola Vercher.
De 09-07-13, a Juan Serra Vercher, reformes en C/ Ample, 5.
- INTERVENCIÓ,
De 04-07-13, considera definitivament aprovat l’expedient modificació de crèdits
núm. 1 en el pressupost de 2013, al no haver-se formulat cap reclamació al mateix.
De 15-07-13, aprova factura subministrament equipament cultural per “XIPNOU,
S.L.” per import de 1.198,30 euros, subvencionat per Diputació de València.
- TRESORERIA,
De 06-06-13, aprova padrons tributaris a recaptar en segon semestre de 2013, de
taxa vigilància rural i taxes subministrament aigua potable i clavegueram primer
semestre/2013.
De 11-06-13, rectifica error en les liquidacions de Plus Valua 53 i 54 de 2012.

De 25-06-13, aprova liquidació 12/13 per ocupació de la via pública amb materials
de construcció.
De 01-07-13, aprova set liquidacions per ocupació de la via pública amb taules i
cadires de bar.
De 09-07-13, aprova liquidacions 13/13 i 14/13 per ocupació de la via pública amb
materials de construcció.
De 09-07-13, aprova liquidació 15/13 per ocupació de la via pública amb materials
de construcció.
De 09-07-13, aprova liquidació 16/13 per ocupació de la via pública amb materials
de construcció.
De 12-07-13, aprova una liquidació per ocupació de la via pública amb taules i
cadires de bar.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2013, han tingut entrada 727 escrits, i eixida 833 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 segon 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:
SEGON Trimestre-2013
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................ 1.921.800,00 €.
- Drets reconeguts...................................................
532.244,84 €.
- Recaptació neta...................................................
289.588,93 €.
ESTAT DE DESPESES.- Consignacions definitives..................................... 1.921.800,00 €.
- Obligacions reconegudes...................................... 527.494,37 €.
- Pagaments realitzats..........................................
469.138,14 €.
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA:
-Existències a 01-04-13 ........................................
18.699,73 €.
-Ingressos durant el trimestre.................................
497.539,18 €
-Pagaments durant el trimestre...............................
426.493,31 €.
-Existències a 30-06-13............................................. 89.745,60 €.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 20:25 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 02 de
setembre 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,

Agustí Pascual Granell

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

