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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a set de març 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 02 de març 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  ORDINÀRIA D’11  DE  GENER DE 2016: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de gener de 
2016, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 

 
 

2) ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I DE JUTGE DE PAU 
SUBSTITUT, DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA: 
 
 Atés l'expedient tramitat per a l'elecció de Jutge de Pau Titular i de Jutge de Pau 
Substitut, en virtut de l’acord de data 23 de novembre de 2015 de la Presidència del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb la Llei 
Orgànica del Poder Judicial i Reglament 3/95 “Dels Jutges de Pau” del Consell General del 
Poder Judicial. 
 
 Atés que durant el termini de quinze dies, comptats del 23 de gener de 2016 fins al 
09 de febrer de 2016, d'acord amb l'edicte sobre presentació de sol·licituds per a jutge de 
pau titular i per a jutge de pau substitut, aparegut  en el "Butlletí Oficial de la Província" 
número 14, de data  22 de gener de 2016, i en el Tauler d'Anuncis i pagina WEB de 
l'Ajuntament, s'han presentat en temps i forma, cinc instàncies interessades en el  càrrec de 
jutge de pau titular i tres en el càrrec de jutge de pau substitut, com s’hi indica, 
  
 - Sr. Antonio Jaume Gil Cors, núm. d’entrada 82  de data 01 de febrer de 2016, als 
dos càrrecs. 
 - Sr. Lucas Estefano Chaveli Serra, núm. d’entrada 92 de data 02 de febrer de 2016, 
sols per a jutge de pau titular. 
 - Sr.Juan Francisco Martín Maroto, núm. d’entrada 105 de data 04 de febrer de 
2016, sols per a jutge de pau titular. 
 - Sr. Julio Vicente Climent Ripoll, núm. d’entrada 106 de data 04 de febrer de 
2016, als dos càrrecs. 
 - Sra. Paola Ferrando Ferrando, núm. d’entrada 110 de data 08 de febrer de 2016, 
als dos càrrecs. 
 
 L'Alcalde, vistes les sol·licituds i documentació annexa a les mateixes, atés les 
circumstàncies que concorren en la persona del Sr. Lucas Estefano Chaveli Serra, 
considera que a més de reunir les condicions de capacitat i compatibilitat per a ser elegit 
pel càrrec de jutge de pau titular, reuneix les condicions de ser coneixedor de la realitat 
social de la Població, així com del Terme Municipal, proposant la Corporació Municipal 



acorde elegir el Sr. Lucas Estefano Chaveli Serra pel càrrec de Jutge de Pau titular de 
Benifairó de la Valldigna. 
 
 De la mateixa manera, l'Alcalde, vistes les sol·licituds i documentació annexa a les 
mateixes, atés les circumstàncies que concorren en la persona del Sr. Julio Vicente Climent 
Ripoll, considera que a més de reunir les condicions de capacitat i compatibilitat per a ser 
elegit pel càrrec de jutge de pau substitut, reuneix les condicions de ser coneixedor de la 
realitat social de la Població, així com del Terme Municipal, proposant la Corporació 
Municipal acorde elegir el Sr. Julio Vicente Climent Ripoll pel càrrec de Jutge de Pau 
substitut de Benifairó de la Valldigna. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat,  que en tot cas representa la majoria absoluta 

legal preceptiva, acorda: 
 
 A1) Elegir per al càrrec de Jutge de Pau  titular de Benifairó de la Valldigna, al 
Sr. Lucas Estefano Chaveli Serra, major d'edat, veí de Benifairó de la Valldigna amb 
domicili al carrer  Sant Francesc, 56,  i amb D.N.I. 20.023.989 M. 
 

A2) Elegir per al càrrec de Jutge de Pau  substitut de Benifairó de la Valldigna, al 
Sr. Julio Vicente Climent Ripoll, major d'edat, veí de Benifairó de la Valldigna amb 
domicili al carrer Pio XII, 3,  i amb D.N.I. 20.780.352 J. 
 

B) Remetre certificació d'aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció 
Degà de Sueca, als efectes oportuns i previstos en la normativa a l'inici indicada.  
 
  

3) RECOLZAMENT DE L’ACORD ADOPTAT PER L’AJUNTAMENT DE 
GUADASSUAR, PEL QUAL S’APROVA SOL·LICITAR AL GOVERN DE LA 
NACIÓ, AJUDES ALS LLAURADORS DEL MUNICIPI PER LES 
TEMPERATURES ANORMALMENT ALTES: 

 
Es ret compte de l’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple de Guadassuar, en sessió 

de 29 de gener de 2016, pel qual sol·licita ajudes al Ministeri d’Hisenda per als llauradors 
davant les temperatures anormalment altes,  que literalment diu: 
 
“Aquestes circumstàncies, motivades per factors climàtics excepcionals, s'han de tenir molt 
en compte i degudament valorades pel Govern a l’hora d’aplicar algun alleugeriment de 
tipus fiscal als agricultors afectats en la pròxima declaració de la renda, igual que 
s’apliquen millores fiscals amb motiu de fenòmens com la pedra, les inundacions o la 
sequera. 
 



Demanem, igualment, la implicació de la Generalitat, que hauria de posar en marxa 
mesures de suport als agricultors. 
 
Par tot açò, el grup municipal Popular del ajuntament de Guadassuar proposa la següent 
PROPOSTA d’ACORD: 
 
1.- Que s'inste al Ministeri d'Hisenda l’aplicació del mòdul O en la declaració de l'IRPF. 
 
2..- Que l'Ajuntament de Guadassuar, realitze les gestions oportunes per tornar I'IBI rústic 
als agricultors. 
 
3- Que es done trasllat del present acord al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Publiques al d'Agricultura, a les Associacions i Sindicats Agraris AVA-ASAJA, la Unió i 
la UPA, i als ajuntaments de la comarca afectats. 
 
En el debat de la moció es plantejen dubtes sobre l’adequació a la normativa de hisendes 
locals de la proposta en la mesura que l'ajuntament no pot decidir no cobrar un impost 
obligatori com l’IBI rústica i que el que a lo millor caldria fer es no traure al cobro i 
sol·licitar la compensació a l'Estat. 
 
S'acorda esmenar la proposta que quedaria de la següent manera, 
 
1.- Que s'inste al Ministeri d'Hisenda l’aplicació del mòdul O en la declaració de l'IRPF. 
 
2. Que l'ajuntament realitze les gestions oportunes per sol·licitar al Ministeri de Hisenda 
que aprove una exempció amb caràcter excepcional per als terrenys de naturalesa rústica 
pels efectes de les altes temperatures i compense ats ajuntaments afectats. 
 
3- Que es done trasllat del present acord al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Publiques al d'Agricultura, a les Associacions i Sindicats Agraris AVA-ASAJA, la Unió i 
la UPA, i als ajuntaments de la comarca afectats 
 
Aprovada PER UNANIMITAT l'esmena, el Ple de la Corporació, PER UNANIMITAT 
dels presents, que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació ACORDA la MOCIÓ." 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per unaimitat acorda: 
 
a) Recolzar l’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple de Guadassuar, en sessió de 29 

de gener de 2016, pel qual sol·licita ajudes al Ministeri d’Hisenda per als llauradors davant 
les temperatures anormalment altes. 



 
b) Retre certificació d’aquest acord al Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Publiques, i a l’Ajuntament de Guadassuar. 
 

 
 4) MOCIÓ DELS QUATRE GRUPS MUNICIPALS, RELATIVA A LA 
ROTONDA DE LA CV-50 EXISTENT EN TERME MUNICIPAL DE BENIFAIRÓ 
DE LA VALLDIGNA:  
 

Es ret compte de la moció formalitzada pels quatre grups municipals, relativa a la 
rotonda de la CV-50 existent en Terme Municipal de Benifairó de la Valldigna,  que 
literalment diu: 
 
“MOCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ 
DE LA VALLDIGNA REQUERINT A LA CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES 
QUE ACOMPLISCA EN LES SEUES OBLIGACIONS DE MANTENIMENT DE LA 
ROTONDA SITUADA AL CV-50 AL TERME DE BENIFAIRÓ. 

ELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS PER BENIFAIRÓ, PSOE, PP I EUPV:AC 
AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA. Carmen 
Casanova Plana, Doménec Estruch Llorca, José Luís Ferrando Martí i Rosanna Peris Peris, 
en nom i representació respectivament dels grups municipals assenyalats de l’Ajuntament 
de Benifairó de la Valldigna compareixen i presenten a consideració del Plenari, per al seu 
debat i aprovació, la següent Moció: 

EXPOSICIÓ DELS MOTIUS 

Segons l’article 3 de la llei 6/1991 de carreteres de la Comunitat Valencina, formen part 
del sistema viari les carreteres, considerant com a tal, les vies de domini i ús públic 
projectades i construïdes fonamentalment per a la circulació de vehicles automòbils, sense 
perjudici de la consideració en cada cas puguen requerir altres formes de transport, com 
puga ser el de vianants. 

Segons l’article 4 de la llei 6/1991, dins del sistema viari de la C.V. es troba la Xarxa 
Bàsica de la Comunitat Valenciana, destinada a unir entre si nuclis bàsics del sistema 
d’assentaments, connectar amb la xarxa de carreteres de l’Estat i proporcionar accés a les 
grans infraestructures del sistema de transport. 

Així doncs, segons l’Annex I del Catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana, la 
CV-50 forma part de la Xarxa de carreteres del Consell d’Infraestructures, Territori i Medi 



Ambient. I, per tant, en aplicació de l’article 9 de la Llei 6/1991, la CV-50 és de titularitat 
de la Generalitat Valenciana. 

Així que correspon a la Generalitat, en virtut de l’article 11 de la llei 6/1991, exercir la 
competència de “gestió, explotació, conservació i senyalització de la xarxa de la seua 
titularitat”. 

A més a més, segons l’article 28 de la Llei 6/1991, la Generalitat com a titular de la via, de 
mantenir-la, en tot moment, en perfectes condicions d’ús. 

ACORD 

És per tot això, que sent titular de la CV-50 la Generalitat Valenciana, i havent advertit que 
la mateixa no està exercint la seua obligació de manteniment de la rotonda, a partir de la 
qual es dóna accés a Simat de la Valldigna per la CV-600 (fins a Xàtiva) i a Benifairó de la 
Valldigna mitjançant la CV-602, entenem que deu requerir-se a la Conselleria 
d’Infraestructures perquè exercisca la seua obligació de manteniment, i així evitar 
possibles perills que la seua inactivitat comporta. 

El manteniment suposarà la neteja de la rotonda, el desbrossament de la mateixa, la 
reposició del cablejat de la lluminària per abastir llum, així com qualsevol altra actuació 
tendent a la seua correcta conservació i manteniment en perfectes condicions. 

Benifairó de la Valldigna 02 de març de 2016” 
 
 

Tot seguit l’Alcalde, agraeix a tots els Grups Municipals el consens a l’hora de 
formalitzar aquesta Moció, per tant ara es el moment d’adoptar l’acord per part de la 
Corporació Municipal. 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
a) Ratificar i acceptar la Moció formalitzada pels quatre grups municipals, relativa 

a la rotonda de la CV-50 existent en Terme Municipal de Benifairó de la Valldigna, ací 
transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 
 

b) Retre certificació d’aquest acord a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. 
 
 



 5) APROVAR EL PLA PRESSUPOSTARI PEL TRIENNI 2017-2019:   
 
 En compliment del que regula l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 6 de l'Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la mencionada Llei Orgànica 2/2012, s'ha 
elaborat el pla pressupostari a mitjà termini,  en el qual s'ha d’emmarcar l'elaboració dels 
Pressupostos municipals anuals al temps que garanteix una programació pressupostària 
coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat 
amb la regla de despesa.  
 
 El Pla Pressupostari elaborat abasta un període mínim de tres anys, en aquest cas el 
trienni 2017-2019, i conté les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses 
del pressupost de 2016 tenint en compte tant la seua evolució tendencial, és a dir basada en 
polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al 
període considerat. 
 

Atés l’informe favorable de Secretaria-Intervenció, emes en data 25 de febrer de 
2016, del Marc Pressupostari pel trienni 2017-2019. 
 
 L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal que s'aprove el marc pressupostari pel 
trienni 2017-2019 tal  com esta presentat. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 A) Acceptar i Aprovar el Pla Pressupostari amb incidència per a l'exercici 2017, tal 
i com ha estat presentat, que per a les anualitats de 2017, 2018 i 2019 signifiquen les xifres 
que s'expressen seguidament: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 

   

 PRESUPOST INICIAL CONSOLIDAT 
Pla pressupostari 2017-2019  
Projecció d’ingressos 

Any Base 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 

Cap.1 Impostos directes 638.000 700.000 700.000 700.000 

Cap.2 Impostos indirectes 8.000 8.000 8.000 8.000 

Cap.3 Taxes i altres ingressos 383.000 400.000 400.000 400.000 

Cap.4 Transferències corrents 350.700 350.000 350.000 350.000 

Cap.5 Ingressos patrimonials 10.100 10.000 10.000 10.000 

Cap.6 Alienació d’Inversions 140.000 60.000 60.000 60.000 

Cap.7 Transferències de capital 1.400 6.000 6.000 6.000 

Cap.8 Actius financers 0 0 0 0 

Cap.9 Passius financers 0 100.000 100.000 100.000 

Total pressupost d’ingressos 1.531.200 1.634.000 1.634.000 1.634.000 

Recursos NO FINANÇERS = 
Cap. 1 a 7 d’ingressos 

1.531.200 1.534.000 1.534.000 1.534.000 

     

     

 PRESSUPOST INICIAL CONSOLIDAT 
Pla pressupostari 2017-2019: 
Projecció de Gasto 

Any Base 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 

Cap.1 Despeses de personal 602.000 600.000 600.000 600.000 

Cap.2 Compra de bens i serveis 500.500 500.000 500.000 500.000 

Cap.3 Despeses financeres 60.000 60.000 60.000 60.000 

Cap.4 Transferències corrents 58.500 60.000 60.000 60.000 

Cap.6 Inversions 150.200 150.000 150.000 150.000 

Cap.7 Transferències de capital 0 0 0 0 

Cap.8 Actius financers 0 0 0 0 

Cap.9 Passius financers 220.000 200.000 200.000 200.000 

Total pressupost de despeses 1.591.200 1.570.000 1.570.000 1.570.000 

Empleos NO FINANCERS = 
Cap 1 a 7 de despeses 

1.371.200 1.370.000 1.370.000 1.370.000 

         

RESULTAT PRESSUPOSTARI 0 164.000 164.000 164.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJECTIU 1.- LA REGLA DE DESPESA         

  Any Base 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 

A) EMPLEOS NO FINANÇERS 
Cap 1 a 7 de gastos 

1.371.200 1.370.000 1.370.000 1.370.000 

Ajustaments SEC 95 que incideixen en 
despeses 

0 0 0 0 

Ajustaments Consolidació pressupostària 0 0 0 0 

B) EMPLEOS NO FINANÇERS 
AJUSTATS 

1.371.200 1.370.000 1.370.000 1.370.000 

Interessos del deute 60.000 60.000 60.000 60.000 

Despeses finançades amb fons finalistes 
UE / AAPP 

190.000 110.000 110.000 110.000 

C) DESPESA COMPUTABLE 1.221.200 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Variació de la despesa computable   -1,72% 0,00% 0,00% 

OBJECTIU 1: Taxa de referència creixement PIB m/p 
(Pressupostos 2016) 

2,20% 2,60% 2,60% 

ACOMPLIX AMB LA REGLA DE DESPESA  21.200 21.200 21.200 

Augments permanents de recaptació (art. 12.4)  0 0 0 

Reducccions permanents de recaptació (art. 12.4)  0 0 0 

MARGE D´ AUGMENT EN PRESSUPOST DE 
DESPESA  

26.866 31.898 32.728 

 
OBJECTIU 2.- ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA        

 Any Base 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 

Recursos NO FINANCERS = 
Cap. 1 a 7 d’ingressos 

1.531.200 1.534.000 1.534.000 1.534.000 

Ajustes Consolidació pressupostaria 0 0 0 0 

Recursos NO FINANCERS ajustats  
= Cap. 1 a 7 d’ingressos 

1.531.200 1.534.000 1.534.000 1.534.000 

     

Empleos NO FINANCERS = 
Cap 1 a 7 de despeses 

1.371.200 1.370.000 1.370.000 1.370.000 

Ajustes Consolidació pressupostaria 250.000 0 0 0 

Empleos NO FINANCERS ajustats = 
Cap 1 a 7 de despeses 1.121.200 1.370.000 1.370.000 1.370.000 

         

Ajustos SEC 95 que incideixen en 
despeses 0 0 0 0 

Ajustos SEC 95 que incideixen en 
ingressos 0 0 0 0 

ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 
SEC-95 

410.000 164.000 164.000 164.000 

OBJECTIU 2:Estabilitat Pressupostaria 0% 0% 0% 0% 

 



OBJECTIU 3: SOSTENIBILITAT FINANÇERA    

 Any Base 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 

Deute viu consolidat previst a 31 de 
Desembre 

811.857 711.857 611.857 511.850 

Ingressos corrents consolidats 1.389.800 1.468.000 1.468.000 1.468.000 

% Deute viu sobre ingressos 
corrents consolidats  ajustats 

58’41% 48’49% 41’68% 34,87% 

OBJECTIU 3: Deute viu consolidat  75% 75% 75% 75% 

 B) Retre aquest Pla Pressupostari de l’Ajuntament al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte, i comunicar-
ho a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. 
 
 

6) RETRE COMPTE DE L’APROVACIÓ PER L’ALCALDIA DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2015: 

 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 26 de febrer de 2016, per la qual 
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2015, que literalment diu: 

 
“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015 

 
 Atés  l'expedient de liquidació del pressupost de 2015, 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, en el qual consta l’estudi i proposta per a l’aplicació del superàvit d’acord amb 
l'article 32 i la Disposició Addicional Sisena de la mencionada Llei Orgànica 2/2012,  de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.   
 
 Atés així mateix els informes de Secretaria-Intervenció, relatius a l’estabilitat 
pressupostaria i a la regla de gasto i límit de la despesa computable, d’acord amb la 
mencionada Llei Orgànica 2/2012. 
 
 Atés que la dada extra comptable, relativa a ingressos de dubtós o difícil recaptació, 
ha estat calculada de conformitat amb el nou article 193 bis del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, relatiu a “Drets de difícil o impossible recaptació”, essent aquesta quantitat 
147.603,94 euros  la considerada com ingressos de difícil recaptació. 
 



           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 2015, amb les següents  dades:  
 
  A).- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI.     
CONCEPTES DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTAMENTS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 1.625.705,05 1.177.064,40  448.640,65 

b. Operacions de capital 326.473,31 589.815,43  - 263.342,12 

1. Total operacions no financeres 

(a+b) 

 

1.952.178,36 

 

1.766.879,83 

  

185.298,53 

2. Actius financers 0 0  0 

3. Passius financers 0 130.328,55  -130.328,55 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 

L’EXERCICI 

 

1.952.178,36 

 

1.897.208,38 

  

54.969,98 

AJUSTAMENTS 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 33.527,73  

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0  

Total Ajustaments 33.527,73 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 88.497,71 

 

B).- ROMANENT DE TRESORERIA. 

         IMPORTS- EUROS  

 1.- (+) Fons líquids en la Treso-  

                   reria a final d'exercici..............         136.291,40 

 2.- (+) Drets  pendents de cobra- 

                    ment a final d'exercici..............       639.326,75 

               - De pressupost d'ingressos.    

                 De Pressupost corrent..............................................    301.824,62 

                De pressupost d'ingressos tancats..........................      322.357,40 

              - D' operacions no  pressupostàries............................     15.144,73 

 3.- (-) Creditors pendent de paga- 

                   ment a final d'exercici.............        399.488,24    

               - De pressupost de despeses.    

                  De Pressupost corrent............................................   236.761,45                   

                 De pressupost de despeses tancats.........................      51.003,26 

   - D' operacions no   pressupostàries........................     111.723,53 

           4.-(-) Menys, Ingressos realitzats  

              pendents d'aplicació definitiva.................................    -13.100,00 

 



 I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4).......  (+)  363.029,91 

 II.  Saldos de cobrament   dubtós ..................              147.603,94 

 III. Excés de finançament afectada ......                                   ---   

 IV.  Romanent de Tresoreria per a  

       despeses generals (I-II-III) ...........................  (+) 215.425,97 

 
 Segon.-  De la liquidació del pressupost de 2015  se'n  retrà compte  a  l'Ajuntament 
en Ple, en la primera sessió que cèlebre.  
 
 Tercer.-  De  la  liquidació  del   pressupost  de 2015 i la seua aprovació, se'n  
remetrà  còpia  a  l'Administració de l'Estat i a la Generalitat Valenciana.” 

 
 De tot el qual s’ha donat compte i informat la Corporació Municipal, i 
l’Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar assabentat.  

 
 
7) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ, 

RELATIU A L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA 
LOEPSF EN RELACIÓ A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015: 
 
 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 25 de febrer 
de 2016, sobre l’avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,  amb motiu de la liquidació 
del Pressupost Municipal de l’exercici de 2015, el qual resulta ser el següent, 

 

“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
 

D’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, 
DE LA REGLA DE GASTO i LÍMIT DEL DEUTE FINANCER 

 
Amb motiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, segons el que disposa 

el Decret de l’Alcaldia de data 04 de febrer de 2016, i de conformitat amb el que disposen 
els articles 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, i,  els articles 12 i 30 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es 
constata que, la Intervenció Municipal elevarà a l’Ajuntament en Ple un informe sobre 
l’avaluació del compliment dels objectius de l’Estabilitat Pressupostaria i, de la Regla de 
Gasto i Límit del Deute  Financer. 

 



De l’Informe d’Avaluació anterior, es comprovarà que la liquidació del Pressupost 
[si/no] s’ ajusta al compliment del principi d’estabilitat pressupostaria, [si/no] s’ajusta al 
compliment de la Regla de Gasto i Límit del Deute Financer,  pel qual [si/no] s’haurà 
d’elaborar un Pla Econòmic-Financer de conformitat amb el que disposen els articles 21 i 
23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, que permeta en l'any en curs i el següent el compliment dels mencionats 
objectius. 
 

La normativa mencionada, regula que la Intervenció Municipal elaborarà un 
informe sobre el compliment del objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla del 
gasto, 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 i de la regla de gasto de la pròpia Entitat Local i, si 
es el cas, dels seus organismes i entitats dependents. 
 

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. El principi o objectiu d’estabilitat pressupostaria respecte de la 
Liquidació del Pressupost de 2015, 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                                            DRETS  RECONEGUTS  NETS 

CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

I                IMPOSTOS DIRECTES 735.389,62 

II               IMPOSTOS INDIRECTES 23.108,11 

III              TAXES  i ALTRES INGRESSOS 476.103,05 

IV               TRANSFERENCIES CORRENTS 386.221,95 

V                INGRESSOS PATRIMONIALS 4.882,32 

VI               ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 

VII              TRANSFERENCIES DE CAPITAL 326.473,31 

TOTAL 1.952.178,36 

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES                                          OBLIGACIONS RECONEGUDES  NETES 

CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

I               DESPESES DE PERSONAL 599.730,86 

II          DESPESES CORRENTS EN  BENS i 

SERVEIS 

516.033,63 

III          DESPESES  FINANCERES 10.905,69 

IV           TRANSFERENCIES CORRENTS 50.394,22 

VI            INVERSIONS  REALS 589.815,43 

VII           TRANSFERENCIES  DE CAPITAL 0,00 

TOTAL 1.766.879,83 

 

Capítols I-VII  d’ ingressos (-)  Capítols I-VII de 

despeses = Superàvit (+), estabilitat pressupostaria 

= capacitat financera   

  

 185.298,53 

 



TERCER. 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 
pressupostaria o capacitat financera, al resultar un superàvit de 185.298,53 €. 
 

QUART.  La variació de la despesa computable de l'Administració Central, de les 
Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no podrà superar la taxa de 
referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia 
espanyola. 
  

S'entendrà per despesa computable als efectes previstos en el paràgraf anterior, les 
necessitats no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per 
atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o 
d'altres Administracions Públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les 
Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament. 

  
La taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de 

l'economia espanyola, serà calculada pel ministeri d'Economia i Competitivitat, d'acord 
amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seua normativa. 
Aquesta taxa es publicarà en l'informe de situació de l'economia espanyola. 
 

QUINT. La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa 
computable no supere la taxa de referència del creixement del Producte Interior Brut, 
publicada pel ministeri d'Economia i Competitivitat. 
 

La taxa de referència de creixement del PIB de l'economia espanyola a mitjà 
termini per al Pressupost de l'any 2015 és d’1’3%. 
  

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. 
 

SISÉ. El càlcul de la despesa computable de l'any n-1 es realitzarà a partir de la 
liquidació del Pressupost d'aquest exercici. En cas de no disposar de la liquidació es 
prendrà una estimació de la mateixa. 

 
 



La despesa computable de l'any   n   s'obtindrà prenent com base la informació 
disponible en el moment del seu càlcul, en aquest cas, la liquidació de 2015. 

 
L'avaluació del compliment de la regla de despesa amb motiu de la liquidació del 

pressupost de l'exercici 2014, presenta els següents resultats: 
 
LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES, 
 REGLA DE GASTO. 

Liquidació 2014 Liquidació 2015 

DESPESES NO FINANCERES 1.425.002,01 1.766.879,83 
-  INTERESSOS 47.642.88 10.905,69 
- GASTOS AMB FONS FINALISTES 457.376,645 558.136,72 
= GASTO COMPUTABLE 919.982,49 1.197.837,42 

 
 

TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA 
COMPUTABLE (1’3%) 11.959,77 

 

LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE  931.942,26  
 

En conseqüència com que el gasto no financer consolidat de la liquidació de 2015, 
o siga l’import de 1.197.837,42 euros,  és superior al Límit de la Despesa Computable o 
siga l’import de 931.942,26 euros, la qual resulta d’aplicar la taxa de variació de la despesa 
(1’3%) al gasto computable de la liquidació de l’any anterior (2014), en base a aquest 
càlculs la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2015 NO compleix amb la regla de 
gasto al superar el gasto computable calculat. 
 
 Per tant, la liquidació dels pressupostos i estats financers de l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna de l'exercici 2014 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. 

 No es així l’objectiu de la regla de la despesa o límit de despesa no financera o 
computable, en conseqüència de la liquidació de l’any 2015, resulta un gasto computable 
per a determinar el Límit de la Regla de la Despesa a utilitzar en l’exercici 2016 superior al 
previst, d’acord amb les dades d’estimació de l’execució que es van considerar en 
l’elaboració i aprovació del pressupost, pel que en 2016 hauran d’adoptar-se les mesures 
necessàries per a reconduir l’execució de manera que la liquidació de 2016 acomplixca 
amb l’objectiu de la Regla de la Despesa, cas contrari serà preceptiva l’aprovació d’un Pla 
Econòmic Financer de conformitat amb el que regula l’article 21 de la Llei Orgànica 
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.   

 
 



SÉTE.- Nivell del deute Viu 
 

Respecte del nivell del deute viu, cal mencionar que s’actualitza mensualment en 
l’apartat Central d’Informació de Riscos de les Entitats Locals de l’Oficina Virtual per a la 
Coordinació Financera  amb les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, i que a data 31 de desembre de 2015 s’amortitzat un capital total de 127.368,91 
euros,  quedant el nivell de Deute Viu a la data mencionada, la quantitat d’1.034.816,17 
euros, la qual es la suma de l’import de préstecs amb entitats de crèdit en 439.914,62 euros 
més l’import del préstec pel pagament a proveïdors en 594.901,55 euros. 

 
OBJECTIU: DEUTE  
 Any 2015 
DEUTE VIU CONSOLIDAT PREVIST A 31 
DE DESEMBRE 1.031.857 
a) Ingressos corrents consolidats 1.631.600 
b) Recursos afectats en capítols 1 a 5 
d’ingressos 229.434 
a-b) Ingressos corrents consolidats ajustats 1.402.166 
% DEUTE VIU SOBRE INGRESSOS  
CORRENTS CONSOLIDATS 73’59% 

 
En conseqüència si s’acompleix l’objectiu de la Sostenibilitat Financera atés que la 

previsió del Deute Financer queda situat per davall del 75% que és el que demana la vigent 
normativa sobre Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 
 

En compliment de la normativa sobre estabilitat pressupostari i sostenibilitat 
financera, 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. 
 
 



8) 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 febrer de 
2016  fins el dia  29 de febrer de  2016, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, 
De 03-02-16, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el dia 11 de febrer de 2016. 
 
- PERSONAL,  
De 16-02-16, determina la composició de la Comissió de Baremació, per a baremar 
als aspirants a integrar la Borsa de Treball temporal d’operaris de neteja d’edificis 
públics municipals. 
De 18-02-16, aprova bases convocatòria de la Borsa de Treball d’operaris de 
serveis municipals bàsicament dedicats a la neteja de vials urbans. 
De 18-02-16, aprova bases convocatòria de la Borsa de Treball d’operaris de 
serveis municipals multiples. 
 
- BENS,  
De 01-02-16, autoritza ús de Vials Urbans, pel dia 06 de març de 2016, a 
Associació Cultural Falla la Via, per a realitzar una Matinal Motorista. 
De 09-02-16, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 19 de febrer de 2016, a 
Parròquia Sant Joan Evangelista, de Benifairó de la Valldigna, per a realitzar una 
reunió dels Juniors. 
De 24-02-16, autoritza ús de Vials Urbans, pel dia 13 de març de 2016, a 
Associació Cultural Falla Portal de valldigna, per a realitzar una Matinal Motorista. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 02-02-16, a  Peluqueria Carmen,s, C.B, reformes,  C/ Pare Alberola, 5. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 05-02-16, accepta la renovació d’inscripció en el padró d’habitants, de tres 
estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent. 
De 12-02-16, atorga gual reserva càrrega i descàrrega a supermercat “Gonzalo SL” 
en carrer Ricardo Romero, 34. 
De 12-02-16, atorga gual reserva vial per al gual 98, en carrer Ricardo Romero, 55, 
per a SAT Versol, núm. 108 CV. 



De 15-02-16, inici per a declarar la caducitat d’inscripció en el padró d’habitants a 
tres estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent. 
De 15-02-16, inici per a declarar la caducitat d’inscripció en el padró d’habitants a 
set estrangers comunitaris per no confirmar la mencionada inscripció. 
De 18-02-16, inici procediment sancionar per infracció al reglament municipal de 
residus sòlids. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 01-02-16, contracta amb Iberdrola Clientes, SAU, un increment de potencia en 
el subministrament de energia elèctrica pel Col·legi Públic Jaume II el Just. 
De 01-02-16, aprova bases econòmic administratives per a la contractació del 
servei de manteniment, gestió i explotació del bar del poliesportiu. 
De 02-02-16, adjudica contracte de les obres “Nous nínxols en el Cementeri 
Municipal”, a  “Servicios y Obras CONIAL SL”, pel preu cert de 37.510,00 euros. 
De 22-02-16, determina composició Mesa Adjudicació per ala licitació del servei 
de manteniment, gestió i explotació del bar del poliesportiu. 
De 24-02-16, contracta amb Iberdrola Clientes, SAU, un increment de potencia en 
el subministrament de energia elèctrica pel Poliesportiu Municipal. 
De 24-02-16, aprova el pla de seguretat i salut per a les obres “Nous nínxols en el 
Cementeri Municipal” 
De 24-02-16, contracta amb “Jose R. Ortuño Molins” la prestació del servei durant 
2016, de desratització, desinfecció i desinsectació del clavegueram i dels edificis 
municipals, pel preu cert de 1.270,00 euros, IVA no inclòs. 
De 26-02-16, contracta amb el Sr. Domingo Ripoll Miñana, servei d’assistència i 
assessorament com a arquitecte tècnic, per tot l’any de 2016, pel preu cert de 
5.585,00  euros IVA inclòs. 
De 26-02-16, contracta amb el Sr. Juan Brines Solanes, servei d’assistència i 
assessorament com a enginyer tècnic agrícola, per tot l’any de 2016, pel preu cert 
de 3.285,00  euros IVA inclòs. 
De 26-02-16, contracta amb el Sr. Jose Fco. Armengol Sala, servei d’assistència i 
assessorament com a enginyer tècnic industrial, per tot l’any de 2016, pel preu cert 
de 6.981,00  euros IVA inclòs 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 04-02-16, eleva a definitiva  l’aprovació inicial del pressupost municipal per a 
l’any 2016, al no haver-se formulat cap reclamació. 
De 04-02-16, inici tramitació de la liquidació del pressupost municipal de 2015. 
De 11-02-16, determina la quota aportació any 2016 al Fons Valencià per la 
Solidaritat, en la quantitat de 2000,00 euros. 
De 15-02-16, inici tramitació confecció del pla pressupostari pel trienni 2017-2019. 
De 26-02-16, aprova la liquidació del pressupost municipal de 2015. 



- TRESORERIA,  
De 02-02-16, aprova liquidació any 2015 a Gas Natural Comercialitzadora SA, taxa 
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels 
ingressos bruts. 
De 02-02-16, aprova liquidació quart trimestre 2015 a Endesa Energia, SAU, taxa 
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels 
ingressos bruts. 
De 03-02-16, aprova repartiment d’un segon 30% de les quotes d’urbanització de la 
Unitat d’Execució B1. 
De 09-02-16, atorga exempció pago IVTM del vehicle 9662 DGC, per 
minusvalidesa de Vicente Gonzalvez Vercher. 
De 10-02-16, aprova liquidació any 2015 a Gas Natural Servicios SDG, SA, taxa 
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels 
ingressos bruts. 
De 15-02-16, aprova padrons de tributs locals a recaptar en primer semestre 2016: 
Taxa servei recollida fem, Taxa pas permanent i impost sobre vehicles tots de tres 
de 2016, i taxa servei aigua potable, taxa servei clavegueram i cànon sanejament de 
la generalitat, tots estos tres del segons semestre de 2015. 
De 24-02-16, atorga exempció pago IVTM del vehicle 6750 GTJ, per 
minusvalidesa de Juan Torres del Campo. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2016,  han tingut entrada  228 escrits,  i  eixida  265 escrits. 

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

9)  PRECS I PREGUNTES: 
  

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

El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els 
següents precs o preguntes: 

- Prega se li facilite un joc de claus dels aseos del poliesportiu per poder donar 
servei a les persones que venen a acompanyar als equips visitants en partits de futbol. 
 L’Alcalde manifesta que se li facilitaran. 
 



El Sr. Domenec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE, formula els 
següents precs o preguntes: 
 - Pregunta si l’equip de govern te previst o programat la repintada dels passos de 
vianants. 
 L’Alcalde, manifesta que se té en compte i podem dir que programat. 
 
 
 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 02 de maig 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 
 
 
 
 
 
 


