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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A  Benifairó de la Valldigna, a deneu de desembre 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 12 de desembre 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  25  DE NOVEMBRE DE 2013: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 25 de 
novembre de 2013, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la 
seua transcripció al llibre d'actes corresponent.  

 
 

 2) APROVAR LA REGLA DE GASTO, EL LÍMIT DE DESPESES NO 
FINANCERES, I EL LÍMIT DEL DEUTE, PER A L’EXERCICI 2014: 
 
 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 11 de 
desembre de 2013,  amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per 
a l’exercici de 2014, pel qual es realitza l’avaluació del compliment de les obligacions 
derivades de la normativa sobre estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, essent la 
comprovació del compliment de les obligacions la que es constata a l’informe següent, 
 
“INFORME D'INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (LOEPSF) EN PROJECTE 
PRESSUPOST 2014 
 
Vista la documentació continguda en l'expedient del Pressupost de 2014 i com a annex a 
l'informe emés conforme a l'art. 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), emet el 
següent 
 
INFORME: 
 
El Govern de la Nació en reunió del Consell de Ministres del 28 de juny del 2013, va 
aprovar els següents objectius d’estabilitat pressupostaria pel trienni 2014-2016, pel 
conjunt de les Administracions de les Entitats Locals,  
 

 2013 2014 2015 

Dèficit Públic 0,0 %  0,0 % 0,0 % 

Deute Pública 4,0 % 4,0 % 3,9 % 

Regla de gasto 1,5 % 1,7 % 1,9 % 

 
 



Per a la determinació de l'estabilitat pressupostària i el gasto computable als efectes de 
determinar el sostre de gasto s'ha partit de l’estimació de la liquidació del pressupost del 
present exercici de 2013, tenint en compte sols els capítols 1 a 7, exclosos els interessos  
del deute i les despeses finançades amb fons finalistes, açò es subvencions,  realitzant si fa 
el cas els ajustos SEC 95 amb incidència en despeses i ajustos de consolidació 
pressupostaria. 
 
A) Compliment de l'Estabilitat Pressupostària 
 
Estableix l'article 11 de la LOEPSF que l'elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos se sotmetrà al principi d'estabilitat pressupostària. Això implica que cap 
Administració Pública podrà incórrer en dèficit estructural, és a dir, dèficit ajustat al cicle. 
No obstant en el cas de les corporacions locals l'apartat 4 obliga a estes a mantindré una 
posició d'equilibri del superàvit pressupostari en congruència amb l'objectiu d'estabilitat 
per al conjunt de l'administració local fixat en el 0 %.  
 
 Així tenim que al sumar el pressupost d’ingressos i el de despeses per a 2014, 
l’import d’1.901.000 euros, no hi ha un dèficit estructural. Per altra banda fet l’estudi de 
l’estabilitat pressupostaria, comparant els totals dels capítols 1 a 7 d’ingressos i despeses, 
resulta positiva, per tant l’Ajuntament te capacitat financera, com es pot vore en la tabla 
següent, 
 

 

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 (tancats) 

= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 
AJUSTADA 

 
  1.856.000,00 

 
  1.737.000,00 

 
      119.000,00 

 
 

        2.891,47 
 
 

       121.891,47 

 
 
B) Compliment de la Regla del Gasto 
 
 



Conforme a l'article 12 de la LOEPSF la variació del gasto computable no podrà superar la 
taxa de creixement del PIB de mitjà termini de l'economia espanyola. Esta taxa per a l'any 
2014 s'ha establit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat segons la metodologia de la 
Comissió Europea en  l'1,5. 
 
S’entén per despesa computable les despeses no financeres en termes del Sistema Europeu 
de Comptes Nacionals i Regionals (capítols 1 a 7), exclosos els interessos del deute i  les 
despeses finançades amb fons finalistes, o siga les ajudes i subvencions que es 
comptabilitzen en els capítols 4 i 7 d’ingressos. També hauria d’ajustar-se la despesa 
computable amb els augments o disminucions permanents de recaptació, que per a 2014 no 
es el cas. 
 

LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE GASTO SOBRE 
ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ  PRESSUPOST 2013 

  

DESPESES NO FINANCERES 1.684.000,00 
-  INTERESSOS 60.000,00 
- GASTOS AMB FONS FINALISTES 117.897,16 
= GASTO COMPUTABLE 1.506.102,84 
TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA COMPUTABLE (1’5%) 22.591,54 
LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE  1.528.694,38 

 
COMPROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE 
GASTO SOBRE PRESSUPOST DE 2014 

  

DESPESES NO FINANCERES 1.737.000,00 
-  INTERESSOS 60.000,00 
- PREVISIÓ ALIENACIÓ TERRENYS 100.000,00 
- GASTOS FINANÇATS AMB FONS FINALISTES 60.600,00 
= GASTO COMPUTABLE  2014 1.516.400,00 

 
En conseqüència el Pressupost de 2014 compleix amb la regla de gasto al no superar el 
gasto computable la xifra d’1.528.394,38 euros, que representa el 0’01% d’aquell límit. 
 
C) Límit de Gasto no Financer. 
 
Estableix l'article 30 de la LOEPSF que les corporacions locals aprovaran un límit màxim 
de gasto coherent amb els objectius d'estabilitat i la regla de gasto. En conseqüència el 
sostre de gasto sobre el qual s'haurà de pronunciar la corporació serà el menor dels 
següents:  
 
 -El gasto màxim que fa complir l'objectiu d'estabilitat pressupostària del 0%. 
 



 En aquest cas,  
     Estabilitat Pressupostaria ajustada .....................................  121.891,47 € 
 
     Ingressos no financeres previstos per a 2014 ................... 1.856.000,00 € 

    Ajustos SEC  en ingressos .....................................................   2.891,47 € 
                      La despesa no financera màxima seria ..........  1.858.891,47 €  

 
 -El gasto màxim amb què es complirà la regla de gasto calculada anteriorment 
 

LÍMIT AMB APLICACIÓ REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓ 
2013 

  

DESPESES NO  FINANCERES, MENYS DESPESES 
FINANCERES. 1.624.000,00 
- GASTOS AMB FONS FINALISTES 117.897,16 
= GASTO COMPUTABLE DE L’EXERCICI 1.506.102,84 
TAXA DE VARIACIÓ DE LA DESPESA COMPUTABLE 
2014  22.591,54 
LÍMIT DE LA REGLA DE GASTO 2014 1.528.694,38 

 
Per a calcular el límit de les despeses no financeres, cal afegir, per a expressar-ho en 
termes pressupostaris, 
   

DESPESA DEL CAPÍTOL 3 NO AGERGAT EN 2014  60.000,00 
GASTOS AMB FONS FINALISTES 117.897,16 
LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA COHERENT AMB LA 
REGLA DE GASTO  1.706.591,54 

 
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’1.706.591,54 €, ja que es la menor 
de les dos estudiades, o siga  
   

COHERENT AMB L’OBJECTIU D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTARIA  1.858.891,47 
COHERENT AMB L’OBJECTIU DE LA REGLA DE 
DESPESA 1.706.591,54 

 
 
D) Compliment de la Sostenibilitat o Deute Financera 
 
Arreplega l'article 13 LOEPSF que el volum de deute públic del conjunt de les 
Administracions Públiques no podrà superar el 96’8% del PIB, dels quals el 4% es fixa 
com a límit per al subsector local. 



 
Fixat per a l'any 2014 el percentatge de deute públic en el 4,0% del PIB i vist l'increment 
de l'endeutament derivat de la devolució de les quantitats ajornades de les liquidacions  
negatives del sistema de finançament PIE dels anys 2008 i 2009, no s'espera una obertura 
del crèdit durant el trienni 2014-2016. 
 
En tot cas, el Pressupost que se sotmet al seu aprovació compleix amb les previsions de 
reducció de l'endeutament per a reconduir el percentatge de deute viu als límits d'allò que 
s'ha regulat en el Text Refós de la Llei d'Hisendes locals, RDL 2/2004, de 5 de març, 
segons el que preveu el Reial Decret llei 8/2010 de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i per la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per al 2012. 

 
OBJECTIU: DEUTE  FINANCER 
 Any Base 2013 Any 2014 
DEUTE VIU CONSOLIDAT PREVIST A 31 
DE DESEMBRE 1.376.357 1.212.357 
Ingressos corrents consolidats 1.799.000 1.799.000 
Recursos afectats en capítols 1 a 5 d’ingressos 519.200 435.900 
Ingressos corrents consolidats ajustats 1.279.800 1.363.100 
% DEUTE VIU SOBRE INGRESSOS  
CORRENTS CONSOLIDATS 107,54% 88,94% 
Objectiu: Deute viu consolidat 75% 75% 

 
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.” 
 
 La Corporació Municipal delibera sobre el contingut de l’informe ací transcrit. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 A) Quedar assabentat del contingut de l’informe sobre compliment de les 
obligacions d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera respecte del pressupost per 
a l’exercici de 2014, ací transcrit. 
 
 B) Aprovar el Límit de la Despesa No Financera segons queda reflectit en 
l’informe mencionat. 
 



 C) Retre certificació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública als efectes previstos en la 
normativa vigent relacionada en l’estabilitat pressupostaria, quan pertoque.  
 
 
 3) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DEL  PRESSUPOST MUNICIPAL 
DE L’EXERCICI DE 2014: 
  
 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 11 de 
desembre de 2013,  amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per 
a l’exercici de 2014, pel qual es realitza l’avaluació de l’estabilitat pressupostaria del 
mencionat pressupost, en compliment de la normativa d’Estabilitat Pressupostària segons 
regula la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, avaluació que resulta ser la següent, 
 

“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
 D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE 

L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 
Amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici de 2014 i en compliment del 

que preveu l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la normativa sobre estabilitat pressupostària, en la 
seua aplicació a les entitats locals, es  regula que la Intervenció Municipal elaborarà un 
informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb 
caràcter independent a la documentació que pertoca incorporar a l’expedient de 
modificació pressupostaria, i al que es d’aplicació els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF) 

 
De l’Informe d’Avaluació del compliment de l’Objectiu d’Estabilitat 

Pressupostaria, es comprovarà que el 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 
normativa sobre Estabilitat Pressupostaria, en la seua aplicació a les Entitats Locals. 
 

Este informe se centra en l'article 2.1 c) de la LOEPSF, al tractar-se Benifairó de la 
Valldigna d'un ajuntament sense altres òrgans dependents. 
 

En conseqüència, emet el següent 



INFORME 
 

PRIMER. Les entitats locals ajustaran els seus pressupostos al principi d’estabilitat 
pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit computada en termes de 
capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 
SEGON. La legislació aplicable ve determinada per: 
 
- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 

Financera. 
 
- Els articles 4.1 15 i 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de desenvolupament de la normativa sobre estabilitat 
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

 
TERCER. Tal i com disposa en el mencionat article 16, apartats 1 i 2, del Reial 

decret 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i 
entitats dependents. 

Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos en 
el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, quan es refereix al pressupost general. 

No hi ha ajustos en el càlcul a realitzar ja que els previstos per la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat al Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat 
nacional adaptat a les entitats locals només procedeixen en el moment d'analitzar la 
liquidació del pressupost, entenent no aplicables en el moment d'analitzar l'aprovació del 
pressupost. Excepte els que corresponguen referits als capítols 1, 2 i 3 de l’estat 
d’ingressos. Aquest AJUST consisteix en aplicar el criteri de caixa, (Reglament 
2516/2000, del Consell de la Unió Europea, ingressos recaptats durant l'exercici, 
d'exercicis corrents i tancats, i els impostos cedits d'acord amb la recaptació en l'exercici, 
siga quin siga l'exercici anterior del que procedisca). 

L’Interventor local ha de detallar en el seu informe els càlculs efectuats sobre la 
base de les dades dels capítols de 1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris en 
termes de comptabilitat nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals o 
Regionals. 



QUART. El principi d’equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels 
capítols 1 a 7 del pressupost de despeses i els capítols 1 a 7 d’ingressos. L’objectiu 
d’estabilitat pressupostària s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit. 

L’incompliment de l’objectiu d’equilibri o superàvit comportarà l’elaboració d’un 
pla econòmico-financer de conformitat amb l’establert 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 normativa d’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les 
entitats locals.   Així  tenim,  

 

PRESSUPOST  D’INGRESSOS 
CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

  CRÈDITS CONSIGNATS 

I                IMPOSTOS DIRECTES 680.000,00 

II               IMPOSTOS INDIRECTES     8.000,00 

III              TAXES  i ALTRES 
INGRESSOS 

766.700,00 

IV             TRANSFERENCIES 
CORRENTS 

265.800,00 

V                INGRESSOS 
PATRIMONIALS 

    5.100,00 

VI    ALIENACIÓ D’INVERSIONS 
REALS 

  100.000,00 

VII        TRANSFERENCIES DE 
CAPITAL 

  30.400,00 

TOTAL 1.856.000,00   

 
 

PRESSUPOST  DE DESPESES 
CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

CRÈDITS  
CONSIGNATS 

I               DESPESES DE PERSONAL 595.000,00 

II DESPESES CORRENTS EN  BENS i 
SERVEIS 

545.800,00 

III          DESPESES  FINANCERES   63.000,00 

IV           TRANSFERENCIES 
CORRENTS 

   71.000,00 

VI            INVERSIONS  REALS  462.200,00 

VII        TRANSFERENCIES  DE    0,00 



CAPITAL 

TOTAL 1.737.000,00 

 

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 
(tancats) 

= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 
AJUSTADA 

 
  1.856.000,00 

 
  1.737.000,00 

 
      119.000,00 

 
 
 

        2.891,47 
 
 
 

       121.891,47 

 
CINQUÈ. Amb base als càlculs detallats en aquest informe es dedueix que es 

compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 16.2 del Reial Decret 
1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
normativa d’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les Entitats Locals.  
 

Per tant, d’acord amb l’article 11 de La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el Pressupost General de 
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per a l'exercici 2014 compleix amb l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària entés com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de 
capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 95. 

 
SISÈ. 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 remetre còpia d’este informe a la Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública, que exerceix la tutela financera de les Entitats Locals 
de la Comunitat Valenciana, per a coneixement i demés efectes oportuns. 

  
 Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la 
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient. 
  



          Aixó  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 A) Quedar assabentat del contingut de l’informe sobre estabilitat pressupostaria 
respecte del pressupost municipal  per a l’exercici de 2014, ací transcrit. 
 
 B) Retre certificació d’aquest acord a la Conselleria d’Hisenda i Administracions 
Públiques als efectes previstos en la normativa vigent relacionada en l’estabilitat 
pressupostaria. 
 
 
 4) APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 
L’EXERCICI DE  2014: 
 
 Es ret compte de les previsions d'ingressos i de crèdits per a despeses, contingudes 
en el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2014, que presenta la 
Presidència a  l'examen i discussió del seu contingut. 
 
 Atés  que el Pressupost, aprovat per aquesta Corporació Municipal,  s'ajusta en el 
fons i forma, a la normativa continguda al Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i Reial Decret 500/1990, 
de 20 d'abril, que el reglamenta en matèria pressupostària. 
 
 Atés que les previsions de despeses sobretot i d’ingressos, s’han calculat de 
conformitat amb els objectius de Regla de Gasto, Límit de Despeses No Financeres, així 
com el límit del Deute, que regula la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, els quals han estat aprovats per la Corporació 
Municipal. 
 

 Atés la normativa com cada any, del Govern de la Nació, plasmada en el projecte 
de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, que fa referència a 
retribucions de personal, les quals en 2014 no poden experimentar cap increment respecte a 
les vigents a 31 de desembre de 2013, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la 
comparança, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix, açò  sense 
perjudici de les adequacions retributives que resulten imprescindibles pel contingut dels 
llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau 
de consecució dels objectius fixats als mateixos. 

 



 Atés  que l'esmentat pressupost i respectiu expedient administratiu compta amb la 
documentació complementària al mateix, en particular les Bases d'Execució,  la Plantilla de 
Personal al servei de l'Ajuntament i la corresponent relació de llocs de treball, tot el qual ha 
estat  informat  favorablement per secretaria-intervenció. 
 
 La Corporació Municipal delibera sobre els crèdits assignats a les diferents 
aplicacions de l'estat de despeses i sobre les previsions en els conceptes d'ingressos. 
 
 L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven el pressupost municipal, i 
demés documentació complementaria per a l'any 2014  tal  com esta format i presentada. 
 

Seguidament la regidora del Grup Municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, 
manifesta que va a votar en contra dels pressupostos ja que esta prevista una aplicació en 
l’estat de despeses que significa la privatització de la prestació del servei de neteja 
d’edificis municipals. 
 
 Per part del regidor del Gup Municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, manifesta 
que el seu Grup esta conforme amb la documentació presentada i pressupost formalitzat. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a 
favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, i tres dels regidors del grup 
municipal PP; i un vot en contra de la regidora del grup EUPV. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i un en contra, acorda: 
 
 Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2014, integrat 
sols pel de l'Ajuntament, fixant les despeses i ingressos en les xifres que per capítols i per 
programes en el cas de les despeses s'expressen seguidament: 
 

  A) ESTAT DE DESPESES.- Programes 

 
Àrea de Despesa            Denominació                                         Euros 
 1.-  Serveis públics bàsics ............................................      802.200,00 
          2.- Actuacions de protecció i promoció social ....................   9.000,00  
          3.- Producció de béns públics de caràcter preferent.........   259.600,00  
          4.- Actuacions de caràcter econòmic ...............................     29.500,00  
          9.- Actuacions de caràcter general ...................................   576.700,00 
 0.-  Deute públic ..............................................................    224.000,00  
  
          TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 1.901.000,00 €  
 



                        A) ESTAT DE DESPESES.- Econòmica 
 

                                   Operacions corrents 
       Capítol       Denominació                                                   Euros 
 1.-  Despeses de personal.............................................    595.000,00  
 2.- Despeses en béns corrents i serveis..........................  545.800,00  
 3.- Despeses financeres....................................................  63.000,00  
 4.- Transferències corrents.............................................    71.000,00  
                                          Operacions de capital 
 6.- Inversions reals.......................................................    462.200,00  
 9.- Passius financers.......................................................  164.000,00  
 
          TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ..............  1.901.000,00 €  
 
                       B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
                                    Operacions corrents 
        Capítol             Denominació                                                   Euros  
 1.- Impostos directes.....................................................   680.000,00  
 2.- Impostos indirectes.................................................        8.000,00  
 3.- Taxes i altres ingressos.........................................      766.700,00 
 4.- Transferències corrents.........................................      265.800,00  
 5.- Ingressos patrimonials.............................................       5.100,00  
                                  Operacions de capital 
 6.- Alienació inversions reals......................................     100.000,00 
 7.- Transferències de capital........................................       30.400,00  
 8.- Actius financers............................................................... ..    0,00  
 9.- Passius financers.....................................................       45.000,00  
 
         TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ..................      1.901.000,00  € 
 
 Segon.-  Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General i la plantilla de 
personal i relació de llocs de treball per a l'exercici del 2014, amb les adequacions 
retributives que resulten imprescindibles pels nous continguts dels mateixos, per la variació 
del nombre d'efectius assignats a cada servei i pel grau de consecució d’objectius fixats, de 
conformitat a la proposta presentada per l'Alcaldia i que és, 
 
      Núm. places            Denominació                        Subgrup            Nivell C.D.       
  
                          A) Funcionaris de carrera:  
   



                                    Habilitació estatal: 
 1           Secretaria-Intervenció.                          A1/A2                26     
              Administració General: 
 1            Administratiu                                   C1                18 
 1           Auxiliar administratiu                      C2                18 
              Administració Especial:  
                Serveis Especials:  
                Cos de la Policia Local 
 1           Oficial Policia Local/                       C1                22   
     Cap de la policia Local         
 3            Agents Policia Local                        C1                18   
 
   B) Personal laboral: 
             B1) Laboral temps indefinit:   
 1            Encarregat d'operaris de serveis         C2               15 
        (a cobrir per promoció interna entre els operaris) 
 4                     Operari serveis públics varis.    Agrupació E       11  
                   (quatre vacants) 
 1           Mestra d'infantil, Escola Infantil        A2          22 
 2           Tècnic Educador Escola Infantil                  C1                14 
 1                   Administratiu, Biblioteca.                  C1                18 
 1                  Assisten. biblioteca (50% dedicació) Agrupació E        9 
                   (vacant) 
 1                  Assisten. Centre salut  (50% dedicació) Agrupació E        9 
                   (vacant) 
 1              Conserge poliesportiu (50% dedicació)     Agrupació E         7 
                   (vacant) 
 2              Netejadores d’edificis municipals              Agrupació E         7 
                   (vacants) 
 

Tercer.- De conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim 
Local, pel qual es regulen, entre altres, les indemnitzacions a percebre els membres de les 
Corporacions Locals, s'acorda  fixar les indemnitzacions següents, per assistència a les 
sessions de l’Ajuntament en Ple, i amb efectivitat  per a l'any 2014,  

 
  L'Alcalde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   500,00 €. 
  Regidors amb Delegació . . . . . . . . .  210,00 € 
  Regidors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     70,00 €. 
 En el mes d’agost, tant si es realitza com si no es realitza sessió plenària, també es 
percebrà la corresponent indemnització fixada en este apartat tercer. 
 



 Quart.- Exposar al públic el Pressupost de 2014 i bases d'execució, així com la 
plantilla de personal i relació llocs de treball, inicialment aprovats, al Tauler d'Anuncis de 
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per termini  de quinze dies hàbils, 
comptats des del següent al de la publicació en aquest, posant-se a disposició del públic la 
corresponent documentació; durant aquest termini, els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant l'Ajuntament en  Ple. 
    

Cinquè.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l'exercici 
del 2014, la plantilla de personal, i demés documentació complementaria, si durant l'indicat  
període no es presenten reclamacions, constatant-ho mitjançant decret el Sr. Alcalde. 
 

 
 5) MOCIÓ DE LA CORPOPRACIÓ MUNICIPAL, CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE: 
  

Es ret compte de la moció presentada conjuntament pels quetre Grups Municipals,  
PSOE, PP, EUPV i BLOC-COMPROMÍS, contra la Violència de Gènere, que literalment 
diu: 

“MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

Que presenten a la Corporació Municipal, la Sra. Rosa Alberola Ferrando, en representació 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 

COMPROMÍS, tots quatre de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna 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 violència contra les dones constituïx una violació dels Drets Humans Fonamentals de les 

persones, en el que suposa de destrucció de la dignitat d’estes, menyscabant l’educació dels fills i denigrant 



els agressors, sent per tant un obstacle per al desenvolupament d’una societat justa, lliure i solidària en el 

desenrotllament de la igualtat entre hòmens i dones. 

L’Assemblea General de les Nacions Unides, va proclamar el dia 25 de novembre, com a «Dia 

Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona», per a manifestar de manera unànime el greu 

problema que suposa la violència exercida de forma despietada contra les dones. 

Al desembre del 2004, el Parlament espanyol va aprovar per unanimitat la Llei Orgànica 1/2004, de 

28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. El fi últim d’esta Llei és 

l’eradicació i la prevenció de la violència de gènere. Esta Llei regula l’elaboració d’un Pla Nacional de 

Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere per a introduir en l’escenari social les noves escales de 

valors basades en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i d’igualtat entre hòmens i dones, així com en 

l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència, tot això des de la 

perspectiva de gènere. 

Tal com establix la Llei, els poders públics no poden ser aliens a la violència de gènere, que 

constituïx un dels atacs més flagrants a drets fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la 

no-discriminació proclamats en la nostra Constitució, per la qual cosa tenen, d’acord amb el que disposa 

l’article 9.2 de la Constitució, l’obligació d’adoptar mesures d’acció positiva per a fer reals i efectius dits drets, 

removent els obstacles que impedixen o dificulten la seua plenitud. 

Així mateix, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, 

Integral contra la Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, l’objecte de la qual és 

l’adopció de mesures integrals per a l’eradicació de la violència sobre la dona, en l’àmbit competencial de la 

Generalitat, oferint protecció i assistència tant a les dones víctimes de la violència com als seus fills i filles 

menors i/o persones subjectes a la seua tutela o acolliment, així com les mesures de prevenció, 

sensibilització i formació amb la finalitat d’implicar a tota la societat de la Comunitat Valenciana. 

En els últims anys s’han aconseguit importants avanços tant legislatius com socials, no obstant això, 

continuen sent necessàries polítiques i compromisos que aconseguisquen l’eradicació d’esta xacra social. Este 

és un èxit de llarg recorregut que exigix un esforç col·lectiu. 

Ens estem trobant amb noves formes de violència que vénen propiciades per les noves formes de 

relacions socials basades en les modernes tecnologies, a les que es té accés de forma majoritària i que 



suposen nous reptes per a la prevenció d’esta nova possible violència sense menyscabar la llibertat de les 

persones. 

Els ajuntaments, com l’administració més pròxima a la ciutadania, no són aliens al fenomen de la violència de 

gènere i deuen, per això, en major grau fomentar la conscienciació de tots els actors socials, adoptar 

actuacions que aconseguisquen remoure d’una forma efectiva els obstacles per a aconseguir la igualtat i el 

respecte per la diversitat garantit per la nostra Constitució. 

És necessari proporcionar un tractament integral durant tot l’any, destacant que este problema només 

podrà solucionar-se a través de la conscienciació de la ciutadania. Estem totalment convençuts que 

l’educació, pilar fonamental sobre el qual s’assenten els valors morals i ètics, és la base des d'on cal treballar 

buscant la prevenció i sobretot l’educació en valors d’igualtat entre hòmens i dones. 

Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:  

 

ACORDS 

 

PRIMER. Manifestar el rebuig unànime a la violència de gènere i el suport incondicional tant a les víctimes 

com a les famílies d’estes. 

 

SEGON. Promoure campanyes d’informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la població, que 

analitzen el fenomen violent en totes les seues dimensions i divulguen la gravetat del problema des de la 

vulneració dels drets fonamentals i la comissió de delicte que açò suposa, col·laborant amb les associacions i 

grups que lluiten contra la violència, instant els ciutadans i ciutadanes a rebutjar l’ús de la força i a establir el 

diàleg en la resolució de les seues diferències, i apel·lant a la conciliació de voluntats per a denunciar 

aquelles situacions d’abús que es produïsquen en el nostre entorn o fora d’este. 

 

TERCER. Promoure campanyes especials entre adolescents i jóvens perquè identifiquen la manifestació de 

violència que es poguera donar tant en les relacions tradicionals com en les propiciades per les noves 

tecnologies i d’esta manera aconseguir la seua educació en el respecte i la igualtat de gènere i per a 

desterrar així valors sexistes, encara molt vigents en la nostra societat. 

 



QUART. Garantir que els professionals que atenen este fenomen violent disposen de protocols d’actuació que 

els permeta la prevenció, la detecció precoç, l’assistència i l’atenció de les víctimes. 

 

CINQUÉ. Col·laborar de manera activa amb la comunitat educativa per a facilitar que, per mitjà de la seua 

labor preventiva i de sensibilització, es consciencie a la societat que només es pot eradicar el problema de la 

violència de gènere per mitjà del compromís de tots. 

 

SISÉ. Sol·licitar que totes i cada una de les administracions públiques continuen implicant-se de forma activa 

en les polítiques encaminades a l’eradicació de la violència contra les dones, cada una des dels àmbits i les 

competències que li són propis i, al mateix temps, treballant de forma ordenada i coordinada entre totes elles 

per a unir objectius i optimitzar recursos. 

 

Benifairó de la Valldigna 10 de desembre de 2013” 

 
Seguidament, els quatre regidors esmentats a la capçalera d'esta Moció, com a 

portaveus dels respectius Grups Municipals, defensen la Moció al temps que demanen la 
Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit en la mateixa. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Ratificar i acceptar la Moció presentada conjuntament pels grups municipals,  
PSOE, PP, EUPV i BLOC-COMPROMÍS, contra la Violència de Gènere, ací transcrita, i 
reiterar els acords que la mateixa conté. 
 
 
 17) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I  DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÈS, TAMBE DE L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012  CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE:  
 
 Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació 
Municipal, del que segueix: 
 
 A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de novembre de 
2013  fins el dia  30 de novembre de  2013, fent l'extracte següent, 



 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 19-11-13, convocatòria sessió extraordinària a celebrar  el dia 25 de novembre 
de 2013. 
 
- BENS,  
De 05-11-13, autoritza pel dia 16-11-2013 l’ús del Centre Cultural, a Associació 
Cultural Wing Chun la Rose. 
De 05-11-13, autoritza pel dia 08-11-2013 l’ús de la Sala d’Exposicions a  
Associació Juvenil Pi Redó. 
De 19-11-13, autoritza pel dia 24-11-2013 l’ús del Centre Cultural, a Associació 
Juvenil Pi Redó. 
De 25-11-13, autoritza pel dia 29-11-2013 l’ús de la Sala d’Exposicions a  
Associació Cultural Agermanament Redessan-Benifairó de la Valldigna. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 05-11-13, aprova projecte tècnic de les obres “Millores en Passeig de 
l’Albereda”. 
De 05-11-13, demana CADERSA justifique la baixa ofertada en la Licitació de les  
obres Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 6. 
De 07-11-13, inici contractació de les obres “Millores en Passeig de l’Albereda”. 
De 11-11-13, aprova expedient contractació de les obres “Millores en Passeig de 
l’Albereda”. 
De 18-11-13, requereix  CADERSA perquè aporte determinats documents per 
poder formalitzar el contracte administratiu de les  obres Urbanització de la Unitat 
d’Actuació núm. 6. 
De 18-11-13, licita pel procediment de contracte menor, les obres “Millores en 
Passeig de l’Albereda”. 
De 21-11-13, inici devolució fiança a CADERSA per l’execució de les obres 
“Millores en camí Tossalets”. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 06-11-13, inici gual en C/ Alfandec, 12. 
De 08-11-13, atorga llicència de gual en C/ Alfandec, 12, a Josep Vicent Serra 
Company. 
De 12-11-13, autoritza un lloc fixe en mercat setmanal. 
De 27-11-13, sol·licita ajuda a Diputació de València per a realitzar obres en el 
Llavador Públic Municipal. 
 
- URBANISME,  



De 18-11-13, demana informes a Tècnic Municipal i a Secretari General respecte 
del contingut i procediment a seguir, respectivament, dels documents tècnics 
redactats per a la gestió directa de la Unitat d’Execució B1. 
 
- LLICÈNCIES  AMBIENTALS, 
De 14-11-13, demana a Tècnic Municipal faça comprovació de les instal·lacions 
per a Bar en C/ Sant Vicente, 19. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 04-11-13, a Jose Ramón Plana Cuñat, reformes en C/ Dr. Fleming, 2. 
De 08-11-13, a Estefania Alberola Ten, reformes en C/ Ricardo Romero, 18-1r. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 05-11-13, compromís econòmic per a les obres “Millores en Passeig de 
l’Albereda”. 
De 18-11-13, determina una aportació de mil euros per a l’Associació Espanyola 
contra el Càncer, per la campanya de 2013. 
De 18-11-13, determina una aportació extraordinària de cinc-cents euros al Fons 
Valencia per la Solidaritat, per a ajudar a Filipines pels danys patits pel tifó 
“Haiyan”. 
De 25-11-13, inici expedient Pressupost Municipal per a l’exercici de 2014. 
 
- TRESORERIA,  
De 12-11-13, aprova liquidació 31/13 per ocupació de la via pública per tall de 
carrer. 
De 19-11-13, atorga exempció pago IVTM vehicle  3963 HTB, per minusvalidesa 
de Ma. Dolores Altur Casanova. 
De 19-11-13, atorga exempció pago IVTM vehicle  V 6282 GH, per minusvalidesa 
de Vicente Pellicer Alberola. 
De 27-11-13, aprova liquidació per aprofitament del domini públic local, a 
CABLEUROPA S.A., pel segon i tercer trimestres de 2013. 
De 27-11-13, aprova liquidació per aprofitament del domini públic local, a Endesa 
Energia, S.A.U, pel segon trimestre de 2013. 
De 27-11-13, aprova liquidació per aprofitament del domini públic local, a France 
Telecom España, S.A., pel tercer trimestre de 2013. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2013,  han tingut entrada  1268 escrits,  i  eixida  1323 escrits. 

 
 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 20:30  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 13 de gener de 
2014.   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 
 

 
 
 


