
MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT  EN  PLE,  
EL DIA 05 DE SETEMBRE DE  2016. 

 
 
 
 
 ASSISTENTS: 
 
          ALCALDE:     SR.  JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ  
 

REGIDORS: 

SRA.   CARMEN CASANOVA PLANA               
SR.  RAUL SERRA  PLANA   
SR. DOMÉNEC  ESTRUCH LLORCA   
SRA.  LIDIA SOLER PEREZ               
SR.  MARC  VERCHER  ALBEROLA                   
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ                
SR.  JACINTO ALBEROLA VERCHER                  
 
 

     S' EXCUSAREN:  
SRA.  ROSANNA  PERIS PERIS    

 
 

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a cinc de setembre de 2016, essent  les vint hores, a la 
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni  Alberola Verdú, 
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 31 d’agost de 2016,  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  EXTRAORDINÀRIA DE 25  DE  JULIOL DE 2016: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 25 de juliol 
de 2016, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent. 

 
 

2) RETRE COMPTE DE DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A 
DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA EN EL SEGON TINENT 
D’ALCALDE: 
 
 Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 27 de juliol de 2016, sobre delegació 
de funcions de l'Alcaldia en el segon Tinent d'Alcalde, el qual literalment diu: 

 
“DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA 

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

període comprés entre els  dies 05 i 10 d’agost de 2016 ambdós inclosos. 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de Bases de 

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

En conseqüència, RESOLC,  
 

a) Disposar que durant la meua absència en el període comprés entre els  dies 05 i 
10 d’agost de 2016 ambdós inclosos, es faça càrrec de les corresponents funcions de 
l'Alcaldia,  el  segon Tinent  d'Alcalde  Sr. Raul Serra Plana, en els termes que preveu 
l'article 47 del ROF esmentat, sense perjuí de la reassumpció de funcions en el cas de 
presència intermitent o de reincorporació anticipada. 
 
 b) Aquesta delegació sortirà efectes a partir de les 08:00 hores del dia 05 d’agost de 
2016. 
 
 c) Comunicar aquest Decret a la persona designada per a coneixement i acceptació 
de la delegació. 
 
 



 d) Donar informació pública d’aquesta delegació publicant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament. 
 
 e) Donar compte d'aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que 
cèlebre.” 
 
 La Corporació Municipal, constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta quedar 
assabentada del contingut del Decret de l’Alcaldia ací transcrit. 
 
 
 3) RETRE COMPTE DE DECRET DE L'ALCALDIA, RELATIU A 
DELEGACIÓ  ESPECIAL EN REGIDORA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, 
PER A AUTORITZAR UN MATRIMONI CIVIL: 
 
 Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de 31 d’agost de 2016, pel qual l'Alcalde, de 
conformitat amb allò disposat en l'article 21.3 de la llei 7/85, de 2 d'abril de Bases del 
Règim Local, i articles 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, que 
aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals, en relació a l'article 51 del Codi Civil, efectua delegació especial en determinada 
Regidora de la Corporació Municipal per a l’autorització d'un matrimoni civil, el principal 
de la part resolutiva del mateix es la següent: 

 
“a) Delegar en la Regidora d’este Ajuntament, Sra. Carmen Casanova Plana, la 

competència per a l’autorització de la celebració de matrimoni civil entre el Sr. 
ALEJANDRO CESAR DUOMARCO VILLAR i la Sra. IRENE SASTRE ALBEROLA, 
per al dia 03 de setembre de 2016 a les 20:00 hores, que tindrà lloc en la Sala de Juntes 
d’este Ajuntament.” 
 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 Quedar degudament assabentada  del Decret de l'Alcaldia de 30 d’agost de 2016, 
pel qual efectua delegació especial en determinada Regidora de la Corporació Municipal 
per a l’autorització d'un matrimoni civil. 
 

 
 4) APROVAR LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A 
L’EXERCICI DE 2017:  
 

De conformitat amb l'article 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 15.1 de l'Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 



subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'han elaborat les línies fonamentals 
del pressupost per a l’exercici de 2017. 
 

Les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2017, ens permeten relacionar 
al saldo resultant dels ingressos i de les despeses de les previsions de liquidació del 
pressupost de 2016 amb la capacitat o necessitat de finançament per a l’exercici 2017, 
tenint en compte l'adopció de mesures, en aquest cas, basades en polítiques no subjectes a 
modificacions.  
 
 Atés que per Intervenció Municipal s’ha elaborat l’informe d’avaluació del 
compliment amb els objectius d’estabilitat, de la regla del gasto i del límit del deute, 
concloent que es compleixen els objectius mencionats segons les línies fonamentals del 
pressupost per a l’exercici de 2017 proposades per l’Alcaldia. 
 
 La Corporació Municipal delibera sobre les línies fonamentals del pressupost per a 
l’exercici de 2017 presentades en aquest plenari. 
 
 L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven les línies fonamentals del 
pressupost per a l’exercici de 2017 tal  com estan presentades. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Primer.-  Acceptar i Aprovar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 
de 2017, tal i com han estat presentades, que es concreten amb les xifres que s'expressen 
seguidament: 

 
A) Compliment de l'Estabilitat Pressupostària 

 
Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2017  
Ingressos 

Any Base 2016 Any 2017 

         Corrents  (capítols 1 a 5) 1.600.000 1.556.000 

         Capital     (capítols 6 i 7) 120.000 200.000 

         Financers (capítols 8 i 9) 0 50.000 

Total pressupost de ingressos 1.720.000 1.806.000 
Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de 
Ingressos 1.720.000 1.756.000 

   
 



Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2017,  
Despeses  Any Base 2016 Any 2017 

          Corrents     (capítols 1 a 4) 1.150.000 1.180.000 

          Capital       (capítols 6 i 7) 300.000 300.000 

          Financeres  (capítols 8 i 9) 250.000 257.000 

Total pressupost de despeses  1.700.000 1.737.000 
Necessitats NO FINANCERES = Cap 1 a 7 de 
despeses  1.450.000 1.480.000 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI (Ingressos  -  
Gastos) equilibri o superàvit 20.000 69.000 
 

 

Objectiu  1  ESTABILITAT  PRESSUPOSTARIA 

 Any Base 2016 Any 2017 

Recursos NO FINANCERS = Cap. 1 a 7 de Ingressos 1.720.000 1.756.000 

+/- Ajustes Consolidació pressupostaria 0 0 
= Recursos NO FINANCERS ajustats = Cap. 1 a 7 de 
Ingressos 1.720.000 1.756.000 

   

 + Necessitats NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de gastos 1.450.000 1.480.000 

+/- Ajustes Consolidació pressupostaria 0 0 
 = Necessitats NO FINANCERS ajustats = Cap 1 a 7 de 
gastos 1.450.000 1.480.000 
 
     
Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de 
Ingressos 1.720.000 1.756.000 
- Necessitats NO FINANCERES = Cap 1 a 7 de 
despeses  1.450.000 1.480.000 

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

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

ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA 290.000,00 296.000 
 
 
 
 



B) Compliment de la Regla del Gasto 
 

Objectiu  2  LA   REGLA   DE GASTO 

  
Any Base 

2016 Any 2017 
A) NECESSITATS NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de 
gastos 1.450.000 1.480.000 

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

+/- Ajustes Consolidació pressupostaria 0 0 

= B) NECESSITATS NO FINANCERS AJUSTATS 1.450.000 1.480.000 

- Interessos del deute 50.000 50.000 

- Gastos finançats amb fons finalistes UE / AAPP 180.000 188.000 

= C) GASTO COMPUTABLE 1.220.000 1.242.000 

Variació del gasto computable   1’80% 
OBJETIVO 2: Taxa de referència creixement PIB m/p 
 (Pressupostos 2017) 2’2% 

1 ACOMPLIX AMB LA REGLA DE GASTO   + 26.840 

2 Augments permanents de recaptació (art. 12.4)   0 

3 Reduccions permanents de recaptació (art. 12.4)   0 
1+2+3=MARGE D’AUGMENT EN PRESSUPOST DE 
GASTOS   26.840 

 
 
C) Límit de Gasto no Financer. 

 
 - El gasto màxim que fa complir l'objectiu d'estabilitat pressupostària, 
 En aquest cas,  
 + Estabilitat Pressupostaria ajustada (2016) .........................   290.000,00 € 
 + Despeses no financeres previstes per a 2017 .................... 1.480.000,00 € 

                      La despesa no financera màxima seria .........   1.770.000,00 €  
 
 -El gasto màxim amb què es complirà la regla de gasto calculada anteriorment 
 

LÍMIT AMB APLICACIÓ REGLA DE GASTO   
DESPESES NO  FINANCERES 1.480.000,00  
+  INTERESSOS 50.000,00 
+ GASTOS AMB FONS FINALISTES 188.000,00 
= GASTO COMPUTABLE 1.718.000,00 



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

pressupostar la Corporació Municipal l'any 2017 aconsegueix la xifra d’1.718.000,00 €, ja 
que es la menor de les dos estudiades. 

 
D) Compliment de la Sostenibilitat o Deute Financera 
 

Objectiu  3 SOSTENIBILITAT FINANCERA 

 Any Base 2016 Any 2017 

Deute viu consolidat previst a 31 de Desembre 800.000 600.000 

Ingressos correntes consolidats 1.600.000 1.556.000 

Recursos afectats en capítols 1 a 5 de ingressos 120.000 86.000 

Ingressos correntes consolidats ajustats 1.480.000 1.470.000 

% Deute viu sobre ingressos correntes consolidats 54’05% 40’82% 

OBJECTIU 3: Deute viu consolidat.  75% 75% 
 

 Segon.- Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat, als efectes oportuns. 
 

 
5) 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 juliol de 
2016  fins el dia 15 d’agost de  2016, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, 
De 20-07-16, convocatòria sessió extraordinària a celebrar  el dia 25 de juliol de 
2016. 
De 26-07-16, delega en el regidor  Sr. Raul Serra Plana, les funcions i la 
competència de la Direcció de la festa taurina a celebrar durant la setmana de festes 
patronals 2016. 
De 27-07-16, delega en el segon Tinent d’Alcalde Sr. Raul Serra Plana, les 
funcions de l’Alcaldia per absència, del 5 al 10 d’agost de 2016. 
 
 



- CONTRACTACIÓ,  
De 20-07-16, aprova la devolució de garantia definitiva pel contracte d’obra 
“Millores en el Camp de Futbol Municipal”, a  “M.J.P. Sistemas Tecnicos S.L.” 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 15-07-16, a Concha Alberola Vercher, reforma en cuina i bany, Pl.  Major, 12. 
De 15-07-16, a Amparo Martí Cruz, reforma façana, C/ Ricardo Romero, 3. 
De 15-07-16, a Bautista Corts Vercher, tapiar porta, C/  Sant Roc, 20. 
De 15-07-16, a Josefa Cuñat Pellicer, canviar porta entrada, C/ Ricardo Romero, 
27. 
De 22-07-16, a Francisco Mora Gomez, canviar porta entrada, C/ Camí Tavernes, 
6. 
De 22-07-16, a Josefa Vercher Cuñat, reforma façana, C/ Sant Benet, 22. 
De 28-07-16, a Rosa Pallares Ferrando, reparació fuga d’aigua, C/ Ferran II, 9. 
De 10-08-16, a Josefa Serra Plana, caseta de ferramentes agrícoles, en parcel·la 647 
del polígon 8. 
De 10-08-16, a Parròquia San Juan Evangelista, reparació teulada Ermita Sant Roc, 
C/ La Pau, 1. 
 
- LLICÈNCIES  D’ACTIVITATS, 
De 15-07-16, autoritza Erika Ferrando Palomares, obertura i funcionament activitat 
carnisseria en C/ Juan de Juanes, 1. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 21-07-16, inici procediment sancionador per infracció al Reglament Municipal 
de Residus Sòlids, dirigit a  “Suvian, C.B.”. 
De 26-07-16, sol·licita ajuda al SERVEF per a pal·liar l’atur dels joves realitzant 
tasques administratives en el Consultori Local de Salut i en la Biblioteca 
Municipal. 
De 26-07-16, sol·licita ajuda al SERVEF per a pal·liar l’atur realitzant tasques de 
manteniment i Neteja de Vials urbans i Camins Rurals. 
De 29-07-16, reconeix la renovació de la inscripció en el padró d’habitants de cinc 
estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 18-07-16, eleva a definitiu l’acord inicial de modificació de crèdits núm. 01 en 
el pressupost de 2016. 
 
 
 
 



- TRESORERIA,  
De 14-07-16, aprova huit liquidacions taxa per ocupació de la via pública amb 
taules i cadires de bar, corresponents a 2016. 
De 15-07-16, aprova liquidació 05/2016 per la taxa d’ocupació del domini públic 
amb materials  de la construcció. 
De 15-07-16, aprova liquidació 06/2016 per la taxa d’ocupació del domini públic 
amb materials  de la construcció. 
De 15-07-16, atorga exempció pago IVTM del vehicle E5900BGM, de Vercom 
SAT núm. 7075,  per disposar de cartilla agrícola. 
De 15-07-16, atorga exempció pago IVTM del vehicle E7899BGM, de Naranjas 
Bollo, S.L.,  per disposar de cartilla agrícola. 
De 15-07-16, atorga exempció pago IVTM del vehicle 7172HHN, per 
minusvalidesa de Jose Antonio Vercher Cuñat. 
De 15-07-16, atorga exempció pago IVTM del vehicle 5956JCN, per minusvalidesa 
de Jose Francisco Casanova Cuñat. 
De 18-07-16, aprova liquidació 07/2016 per la taxa d’ocupació del domini públic 
amb materials  de la construcció. 
De 25-07-16, aprova liquidació 2n trimestre 2016 a Orange Espagne, S.A.U., taxa 
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels 
ingressos bruts. 
De 27-07-16, atorga exempció pago IVTM del vehicle 0423CLV, per 
minusvalidesa de Francisco Peris Bernat. 
De 28-07-16, aprova liquidació 2n trimestre 2016 a Endesa Energia, S.A.U., taxa 
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% 
dels ingressos bruts. 
De 11-08-16, aprova 38 liquidacions per l’impost sobre increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, corresponents a declaracions de l’any 2015. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2016,  han tingut entrada  885 escrits,  i  eixida  910 escrits. 

 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 Quedar degudament assabentada  de tota la informació rebuda. 
 
 

6)  PRECS I PREGUNTES: 
  

Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 
Regidors amb delegació. 
 



El Sr. Domènec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE, formula els 
següents precs o preguntes: 
 - Prega que els agents de la policia local no siguen tan estrictes amb el veïns que 
realitzen parades en la plaça Major, per motius de càrrega o descàrrega o altres 
circumstàncies personals. 
 L’Alcalde, manifesta que troba estrany que els policies criden l’atenció per realitzar 
aquest tipus de parades, tot i que quan aquesta Corporació Municipal va adoptar l’acord de 
peatonalització de la plaça, entre altres estava la condició de poder realitzar parades 
puntuals. 
 
 
 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 03 d’octubre 
de 2016.   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, 
 
 
 
 
 
 
 
         Josep Antoni  Alberola Verdú                                          Salvador  Casanova Ferrer 
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