MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA
EN
PRIMERA
CONVOCATÒRIA
PER
L'AJUNTAMENT EN PLE, EL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2015.

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
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
S' EXCUSAREN:
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-huit de desembre de 2015, 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 21 de
desembre de 2015, 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) ADHESIÓ A LA PLATAFORMA ESTATAL DE TRANSPARÈNCIA:
Es ret compte la Corporació Municipal que el dia 11 de desembre de 2015 van
entrar en vigor les obligacions previstes a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació Publica i Bon Govern.
Per altra banda, la Generalitat va aprovar la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, on
s’estableix una sèrie de normes al respecte i en la seua disposició addicional primera diu
que la Generalitat col·laborarà amb les entitats locals en la posada en marxa de
mecanismes per a la promoció i el foment de la transparència, de l’accés a la informació
publica i de la participació ciutadana.
Per la Secretaria d’Estat d’Administracions Publiques, en escrit de data 3 de
desembre de 2015, s’ha manifestat que saben que el compliment efectiu de la mencionada
Llei 19/2013, implica esforços importants per a esta entitat, tan des del punt de vista
organitzatiu com tecnològic, per la qual cosa ens inviten a incorporar-nos a participar del
servei compartit a través de la nostra adhesió al “Portal de la Transparència Local”, del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques.
La Secretaria d’Estat d’Administracions Publiques, continua manifestant que, este
és un servei que reutilitza el sistema informàtic ja desenvolupat per l’Administració
General de l’Estat, sobre el qual s’han fet millores importants per adaptar-lo a la realitat de
l’Administració Local, sistema que, a més, és gratuït i que ens permet disposar de totes les
eines necessàries per disposar d’un portal d’Internet propi dedicat en exclusiva a la
transparència.
Per a facilitar el compliment per les Entitats Locals de les obligacions recollides en
la mencionada Llei 19/2013, la Secretaria d’Estat d’Administració Pública i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies es va signar un Acord Marc de Col·laboració en data
28 d’abril de 2015, que serà efectiu en cada Entitat Local previ el corresponent acord
d’adhesió al mateix.
Es ret compte del contingut d’este Acord Marc a la Corporació Municipal, i es
manifesta que es interessant per a aquest Ajuntament acordar l’adhesió al “Portal de la
Transparència Local” facilitat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques a través
de l’Acord Marc de Col·laboració subscrit amb la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies.

I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda.
PRIMER. Adherir-se a l’Acord Marc de Col·laboració signat entre la Secretaria
d’Estat d’Administració Pública i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en data
28 d’abril de 2015, per promoure i facilitar el desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern en les entitats locals, en
conseqüència adherir-se a “El Portal de la Transparència Local” organitzat pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Publiques.
SEGON. Comprometre’s a complir amb les obligacions recollides en la clàusula
QUARTA l’Acord Marc de Col·laboració signat entre la Secretaria d’Estat
d’Administració Pública i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en data 28
d’abril de 2015, així com a complir amb les condicions recollides en la clàusula QUINTA.
TERCER. Que es formalitze electrònicament aquesta adhesió fent ús de la
plataforma electrònica que a esta finalitat pose l’Administració General de l’Estat. I
Remetre als efectes oportuns, certificació d’este acord a la Conselleria de Transparència de
la Generalitat i a la Diputació de València.
QUART. Facultar l’Alcalde-President per a firmar i disposar el que siga necessari
per a executar aquest acord.
2) APROVAR EL LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES I EL LÍMIT
DEL DEUTE, PER A L’EXERCICI DE 2016:
Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 15 de
desembre de 2015, amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per
a l’exercici de 2016, pel qual es realitza l’avaluació del compliment de les obligacions
derivades de la normativa sobre estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, en
particular el càlcul del Límit de Despeses No Financeres per a l’exercici de 2016, que es
objecte d’aprovació per part de la Corporació Municipal, tot el qual 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 PRESSUPOST
2015

Vista la documentació continguda en l'expedient del Pressupost de 2016 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 10 de juliol de 2015, va
aprovar els següents objectius d’estabilitat pressupostaria pel trienni 2016-2018, pel
conjunt de les Administracions de les Entitats Locals,
2016

2017

2018

Dèficit Públic

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Deute Públic
Regla de gasto

3,4%
1,8 %

3,2 %
2,2 %

3,1 %
2,6 %

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 2015, tenint en compte sols els capítols 1 a 7, exclosos els interessos
del deute i les despeses finançades amb fons finalistes, açò es subvencions o altres
ingressos singulars i puntuals, 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 tant el pressupost d’ingressos i com el de despeses per a
2016, l’import de 1.622.300,00 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

1.622.300,00
1.402.300,00
220.000,00
122.634,75
342.634,75

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 2016 s'ha establit com s’ha indicat al principi pel Consell de Ministres segons la
metodologia de la Comissió Europea en l'1,8.
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, així com ingressos singulars o puntuals.
També hauria d’ajustar-se la despesa computable amb els augments o disminucions
permanents de recaptació, que per a 2016 tenim la derogació de la taxa pel servei de
vigilància rural, la recaptació estimada de la mateixa se situa en uns 50.000,00 euros.
LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE GASTO SOBRE
ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE
TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA COMPUTABLE (1’8%)
DISMINUCIÓ DE RECAPTACIÓ EN 2016
LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE PER A 2016

1.769.839,47
13.511,75
432.965,32
1.323.362,40
23.820,52
50.000,00
1.297.182,92

COMPROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE
GASTO SOBRE PRESSUPOST DE 2016
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- PREVISIÓ ALIENACIÓ TERRENYS
- GASTOS FINANÇATS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE 2016

1.402.300,00
60.000,00
196.400,00
60.200,00
1.150.100,00

En conseqüència el Pressupost de 2016 compleix amb la regla de gasto al no superar el
gasto computable d’1.150.100,00 euros, la xifra del límit de la despesa computable prevista
d’1.297.182,92 euros, que representa el 88’66% 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 límit de gasto màxim en coherència amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària seria,
en aquest cas,
El gasto pressupostari no financer ................................... 1.402.300,00 €

-

El límit de gasto màxim en coherència amb la regla de la despesa seria, en aquest cas,

a) Si resulta que el gasto computable de 2016, ha de ser igual al gasto computable
de 2015 incrementat amb la regla de la despesa, més/menys augments o disminucions de
recaptació permanents 2016, tenim
GASTO COMPUTABLE 2015
TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA COMPUTABLE (1’8%)
DISMINUCIÓ DE RECAPTACIÓ EN 2016
LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE PER A 2016

1.323.362,40
23.820,52
50.000,00
1.297.182,92

b) I si resulta que el gasto computable de 2016, ha de ser igual al total de despeses
no financeres de 2016, menys els interessos pressupostats en 2016, menys les despeses
amb finançament afectat en 2016 (subvencions i altres recursos puntuals), més/menys
ajustaments SEC de gastos 2016, tenim

DESPESES NO FINANCERES 2016
- INTERESSOS
- PREVISIÓ ALIENACIÓ TERRENYS
- GASTOS FINANÇATS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE 2016

1.402.300,00
60.000,00
196.400,00
60.200,00
1.150.100,00

En conseqüència, resulta que el gasto pressupostari no financer de 2016 coherent
amb la regla de la despesa, ha de ser igual al gasto computable de 2015 incrementat amb la
regla de la despesa, més els interessos pressupostats en 2016, més les despeses amb
finançament afectat en 2016 (subvencions i altres recursos puntuals), més/menys
ajustaments SEC de gastos 2016 i més/menys augments o disminucions de recaptació
permanents 2016, així
LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE GASTO SOBRE
ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015
+ INTERESSOS
+ PREVISIÓ ALIENACIÓ TERRENYS
+ GASTOS FINANÇATS AMB FONS FINALISTES
- DISMINUCIÓ DE RECAPTACIÓ EN 2016
LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA COHERENT AMB LA
REGLA DE GASTO

1.347.182,92
60.000,00
196.400,00
60.200,00
50.000,00
1.613.782,92

En conseqüència el Sostre de Gasto o Límit de Gasto no Financer que pot pressupostar la
Corporació Municipal l'any 2016 aconsegueix la xifra d’1.402.300,00 €, ja que es la menor
de les dos estudiades, o siga
COHERENT AMB L’OBJECTIU D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTARIA
COHERENT AMB L’OBJECTIU DE LA REGLA DE
DESPESA

1.402.300,00 €
1.613.782,92 €

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 un determinat percentatge del PIB, el qual per
a l’any 2016 ha quedat fixat en el 98’5%.
Fixat per a l'any 2016 el percentatge de deute públic, el mateix pel subsector local ha
quedat fixat en el 3’4% del PIB.

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 48/2015, de 29 d’octubre,
de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016.
OBJECTIU:

DEUTE
Any Base 2015

DEUTE VIU CONSOLIDAT PREVIST A 31
DE DESEMBRE
a) Ingressos corrents consolidats
b) Recursos afectats en capítols 1 a 5
d’ingressos
a-b) Ingressos corrents consolidats ajustats
% DEUTE VIU SOBRE INGRESSOS
CORRENTS CONSOLIDATS

FINANCER
Any 2016

1.031.857
1.631.600

811.857
1.425.900

229.434
1.402.166

100.000
1.325.900

73’59%

61,23%

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.
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 2016, ací transcrit.
B) Aprovar el Límit de la Despesa No Financera per a l’exercici de 2016 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.

3) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
DE 2016:
Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 15 de
desembre de 2015, amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per
a l’exercici de 2016, 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 2016 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
I
IMPOSTOS DIRECTES
II
IMPOSTOS INDIRECTES
III
TAXES i ALTRES INGRESSOS
IV
TRANSFERENCIES CORRENTS
V
INGRESSOS PATRIMONIALS
VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
TOTAL

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL
DENOMINACIÓ
I
DESPESES DE PERSONAL
II DESPESES CORRENTS EN
BENS i
SERVEIS
III
DESPESES FINANCERES
IV
TRANSFERENCIES CORRENTS
VI
INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
TOTAL

CRÈDITS CONSIGNATS
673.000,00
8.000,00
383.200,00
350.700,00
10.100,00
196.400,00
900,00
1.622.300,00

CRÈDITS
CONSIGNATS
605.700,00
502.800,00
61.000,00
59.300,00
173.500,00
0,00
1.402.300,00

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

1.622.300,00
1.402.300,00
220.000,00
122.634,75
342.634,75

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 2016 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 la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
A) Quedar assabentada del contingut de l’informe sobre estabilitat pressupostaria
respecte del pressupost municipal per a l’exercici de 2016, ací transcrit.
B) Que es remeta certificació d’aquesta informació a la Conselleria d’Hisenda i
Model Econòmic als efectes previstos en la normativa vigent relacionada en l’estabilitat
pressupostaria.

4) APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY
2016 I RESPECTIUS ANNEXOS:
Es ret compte de les previsions d'ingressos i de consignació de crèdits per a
despeses, contingudes en el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2016,
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 2016, que fa referència a
retribucions de personal, les quals en 2016 han d’experimentar un increment de l’1%
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015, 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.
També, de conformitat amb l’article 103 bis de la Llei de Bases del Règim Local,
s’ha determinat la Masa salarial del personal laboral empleat en este Ajuntament,
respectant els límits i les condicions que venen determinades en el projecte de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
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 2016 tal com esta format i presentada.

Seguidament la portaveu del Grup Municipal EUPV:AC, Sra. Rosanna Peris Peris,
manifesta que li pareix conforme el pressupost presentat, però demana l’equip de govern
que faça un estudi seriós respecte del servei municipal de l’Escola Infantil, resulta que hi
ha una consignació de 74.000 euros en despeses de personal i una previsió de 15.000 euros
en ingressos.
Per altra banda, COMPROMÏS va dir en campanya electoral que la recaptació de
tributs que ens presta la Diputació de València, fer-la directament per l’Ajuntament, i
resulta que encara apareix en els pressupostos la previsió de la despesa.
L'Alcalde, li manifesta que efectivament el servei municipal de l’Escola Infantil
s’ha convertit en un problema des del punt de vista financer, hi ha poquets xiquets
matriculats, i ara la Conselleria d’Educació te en estudi fer-se càrrec en les escoles
públiques dels xiquets de 2 a 3 anys, davant d’açò caldrà reubicar a determinat personal de
l’Escola Infantil en altres serveis municipals que presta l’Ajuntament.
Respecte de la recaptació de tributs, es un assumpte que cal estudiar-lo poc a poc i
amb molt de detall per a poder adoptar la solució més pertinent.
A continuació el portaveu del Grup Municipal PP, Sr. José Luis Ferrando Martí,
també troba conforme el pressupost presentat, però si l’Ajuntament enguany no va a
col·laborar econòmicament en la festa taurina que es celebra durant la setmana de festes
patronals, la qual cosa representa uns 5000 euros, i davant que s’han incrementat les
aplicacions de festes i despeses diverses en promoció de la cultura en 2000 euros cada una,
açò significa que per a festes/cultura va a disposar-se de 7000 euros més, en conseqüència
demana que s’incrementen en 1000 euros més les aportacions municipals a la Societat
Musical l’Entusiasta i al Club de Futbol Unió Benifairó de la Valldigna, quedant les
mateixes en 13000 i 7000 euros respectivament.
L'Alcalde, li manifesta que efectivament la no aportació a la festa taurina anirà
destinada a realitzar altres activitats en festes, hem de tindre en compte que a demes de les
festes patronals estan les populars que es celebren al llarg de l’any. Respecte el Club de
Futbol, va a tindre la possibilitat d’obtindre finançament des de la Diputació de València i
des de la Federació de Futbol.
Tot seguit el portaveu del Grup Municipal PSOE, Sr. Domenec Estruch Llorca,
també troba conforme el pressupost presentat, però troba les partides de festes i despeses
diverses en promoció de la cultura incrementades, tot i haver criticat al PSOE de gastar
molts diners en festes, a més a més, resulta que no va a col·laborar-se econòmicament en
la festa taurina que es celebra durant la setmana de festes patronals, en conseqüència
demanem que les mencionades partides es queden com estaven.

Tot seguit el regidor del Grup Municipal PSOE, Sr. Marc Vercher Alberola,
manifesta que els 1000 euros d’increment de la partida de festes més els 1200 euros de les
indemnitzacions que pertoquen al grup PSOE durant l’any, siguen destinats a subministrar
pissarres digitals a les escoles.
Finalment el Sr. l'Alcalde, manifesta que si es un problema l’increment de les
partides de festes i despeses diverses en promoció de la cultura a efectes d’aporvar el
pressupost, les reduïm i es proposa incrementar en 1000 euros més les aportacions
municipals a la Societat Musical l’Entusiasta i al Club de Futbol Unió Benifairó de la
Valldigna, quedant les mateixes en 13000 i 7000 euros respectivament.
Per la totalitat dels Portaveus dels Grups Municipals, es manifesta la plena
conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2016, 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 ............................................
618.300,00
2.- Actuacions de protecció i promoció social .................... 16.200,00
3.- Producció de béns públics de caràcter preferent......... 352.000,00
4.- Actuacions de caràcter econòmic ............................... 12.000,00
9.- Actuacions de caràcter general ................................... 343.800,00
0.- Deute públic .............................................................. 280.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 1.622.300,00 €
A) ESTAT DE DESPESES.- Econòmica
Operacions corrents
Capítol
Denominació
Euros
1.- Despeses de personal............................................. 605.700,00
2.- Despeses en béns corrents i serveis......................... 500.800,00
3.- Despeses financeres.................................................... 61.000,00
4.- Transferències corrents............................................. 61.300,00
Operacions de capital

6.- Inversions reals....................................................... 173.500,00
9.- Passius financers....................................................... 220.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 1.622.300,00 €
B) ESTAT D'INGRESSOS
Operacions corrents
Capítol
Denominació
Euros
1.- Impostos directes..................................................... 673.000,00
2.- Impostos indirectes.................................................
8.000,00
3.- Taxes i altres ingressos.........................................
383.200,00
4.- Transferències corrents.........................................
350.700,00
5.- Ingressos patrimonials............................................. 10.100,00
Operacions de capital
6.- Alienació inversions reals...................................... 196.400,00
7.- Transferències de capital........................................
900,00
8.- Actius financers............................................................... .. 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ..................

1.622.300,00 €

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 2016, 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

1
1
1

1
3

Denominació

A) Funcionaris de carrera:
Habilitació estatal:
Secretaria-Intervenció.
Administració General:
Administratiu
Auxiliar administratiu
Administració Especial:
Serveis Especials:
Cos de la Policia Local
Oficial Policia Local/
Cap de la policia Local
Agents Policia Local

Subgrup

Nivell C.D.

A1/A2

26

C1
C2

18
18

C1

22

C1

18

1
4
1
2
1
1
1
1
2

B) Personal laboral:
B1) Laboral indefinit:
Encarregat d'operaris de serveis
C2
(a cobrir per promoció interna entre els operaris)
Operari serveis públics varis.
Agrupació E
(quatre vacants)
Mestra d'infantil, Escola Infantil
A2
Tècnic Educador Escola Infantil
C1
Administratiu, Biblioteca.
C1
Assisten. biblioteca (50% dedicació)
C2
(vacant)
Assisten. Centre salut (50% dedicació)
C2
(vacant)
Conserge poliesportiu (50% dedicació) Agrupació E
(vacant)
Netejadores d’edificis municipals
Agrupació E
(vacants)

15
11
22
14
18
9
9
11
9

Tercer.- De conformitat amb l’article 103 bis de la Llei de Bases del Règim Local,
la Masa salarial del personal laboral empleat en este Ajuntament, per a l’exercici de 2016,
queda determinada en la quantitat de 214.000,00 euros.
Quart.- 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 per assistència a les sessions de l’Ajuntament en Ple, i amb les
condicions aprovades per aquest Ajuntament en Ple i per a l'any 2016, queden fixades en
L'Alcalde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 €.
Regidors amb Delegació . . . . . . . . . 105,00 €.
Demes Regidors . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 €.
A demes es fixa en 25 euros la indemnització per assistència efectiva dels portaveus
dels grups polítics municipals a les reunions informatives prèvies a les sessions plenàries.
Cinqué.- Exposar al públic el Pressupost de 2016 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.

Sisè.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l'exercici del
2016, la plantilla de personal, i demés documentació complementaria, si durant l'indicat
període no es presenten reclamacions, constatant-ho mitjançant decret el Sr. Alcalde. En la
informació pública que es done d’aquesta aprovació definitiva, també s’inclourà la relativa
a la Masa salarial del personal laboral empleat en este Ajuntament.
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 novembre de
2015 fins el dia 30 de novembre de 2015, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 18-11-15, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 23 de novembre
de 2015.
- PERSONAL,
De 05-11-15, atorga permís de matrimoni a l’empleat municipal, agent de la policia
local, Sr. Sergio Martí Donet.
De 10-11-15, reconeix el sisè trienni a l’empleat municipal, Ricardo Chaveli Serra.
- BENS,
De 16-11-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 26 de novembre de 2015, a
Associació Ames de Casa, de Benifairó de la Valldigna, per a realitzar una reunió.
De 18-11-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 02 de desembre de 2015, a
Comunitat de Regants Pou Sant Vicent de Benifairó de la Valldigna, per a realitzar
una reunió.
- CONTRACTACIÓ,
De 03-11-15, adjudica el contracte de les obres: Millores en Vials del Casc Urbà, a
CADERSA, pel preu cert de 39.505,02 euros.
De 03-11-15, adjudica el contracte de les obres: Reparacions en Vestidors del
Poliesportiu, a MOREMAVALL, pel preu cert de 14.259,93 euros.

De 11-11-15, contracta la Direcció Tècnica de les obres: Millores en Vials del Casc
Urbà, al despatx “E.B. Arquitectura i Urbanisme Safor-7, SLP” pel preu cert de
971,02 euros.
De 11-11-15, contracta la Direcció Tècnica de les obres: Reparacions en Vestidors
del Poliesportiu, al despatx “E.B. Arquitectura i Urbanisme Safor-7, SLP” pel preu
cert de 469,09 euros.
De 25-11-15, inici expedient per a la contr5actació del servei de gestió i explotació
del bar del poliesportiu.
- TRESORERIA,
De 04-11-15, aprova liquidació 3r trimestre 2015 a Endesa energia, taxa d’ocupació
del domini públic per electricitat, pel sistema de l’1’5% dels ingressos bruts.
- INTERVENCIÓ,
De 03-11-15, aprova factura de SAFORVALL per import de 10.879,39 euros, per
a justificar l’ajuda de Diputació de València del programa “equipament esportiu
2015”.
De 10-11-15, inici modificació ordenança fiscal de la taxa pel servei de poliesportiu
municipal.
De 11-11-15, eleva a definitiu l’acord municipal d’aprovació de la modificació de
crèdits núm. 3 del pressupost municipal de 2015.
De 25-11-15, inici expedient del pressupost municipal per a 2016.
De 30-11-15, determina l’aportació municipal a la campanya contra el càncer 2015,
en mil euros.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 05-11-15, a Jose Luis Ferrando Martí, Habilitació de vivenda entre mitgeres, en
Pl. Major, 17.
De 11-11-15, a Antonio Pelegri Blasco, canviar porta de cotxera, en C/ Pinar, 8.
De 11-11-15, a Conxa Mansanet Mansanet, canviar porta de cotxera, en C/ Pinar,
10.
De 11-11-15, a Araceli Alberola Casanova, reformes en aseo, en C/ Blasco Ibañez,
3.
De 11-11-15, a Victor Ferrando Gonzalez, modificar xemeneia de local de
restauració, en C/ Rajolar, 4.
De 11-11-15, a Maria Isabel Perez Alberola, canviar porta de façana, en C/ Pinar,
14.
De 11-11-15, a Juan Fco. Ferrer Moya, 1a fase Habilitació per a vivenda, en C/
Rajolar, 2-1r-3a.

De 11-11-15, a Frutas Bollo, S.A., Eixamplament de nau industrial per a activitat
Hort-Fruiter, en C/ La Pau, 3, 5 i 7.
De 17-11-15, a Pilar Ferrando Alberola, cobriment del pati de local entre mitgeres,
en Pl. Pintor Sorolla, 9-izq.
De 30-11-15, a Jose Ferrando Ferrando, reformes en façana, en C/ Cervantes, 23.
De 30-11-15, a Antonio Diaz Ferrando, reforma sala de bany, en C/ Roserets, 6.
De 30-11-15, a Pilar Gil Alberola, reparar goteres, en C/ Sant Roc, 1.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2015, han tingut entrada 1303 escrits, i eixida 1288 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.
La Sra. Rosanna Peris Peris, portaveu del grup municipal EUPV:AC, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega, sense voler anar en contra de la llei, que la capacitació requerida per a
presentar-se a la licitació del servei de gestió i explotació del bar poliesportiu, siga la
mínima indispensable. Igual passa en la borsa d’operaris de serveis municipals múltiples,
que a l’exigir als aspirants, la disposició del carnet de conduir tractors, resulta que sempre
es presenten el mateixos. Respecte del bar poliesportiu, com no s’ha presentat cap
interessat, va a prorrogar-se l’actual contracte.
L’Alcalde manifesta que si caldrà prorrogar-se, si volem que el bar continue obert
fins que es resolga una segona licitació. Respecte de les capacitacions, si es menester
requerir-les, ha d’haver una certa relació entre el que es contracta i l’aspirant a licitador.
- Pregunta de qui es la responsabilitat de la neteja exterior de les escoles, ho
pregunta davant la situació de que esta molt brut. I ho dic perquè a llegir comptadors
d’aigua van dos empleats municipals.
L’Alcalde manifesta que es una tasca dels operaris de serveis municipals múltiples,
i si la brutícia es tanta, ho mirarà i donarà les ordres escaients.

- Pregunta sobre qui controla les tasques i horaris que han de realitzar les operaries
de neteja d’edificis municipals, ho pregunta perquè resulta que algunes vegades a les 19:00
hores ja estan pel poble passejant.
L’Alcalde manifesta que parlarà amb les operaris, per si es el cas, resoldre aquesta
qüestió.
El Sr. José Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega respecte de la licitació del bar poliesportiu que no siga tan exagerada la
capacitació que es demana.
L’Alcalde manifesta que es una qüestió que exigeix la vigent normativa sobre
contractes del sector públic.
- El Sr. Ferrando Martí, vol aprofitar aquest moment per manifestar que el seu Grup
valora positivament la col·locació de l’arbre de nadal en la plaça Major, durant les festes
nadalenques de 2015/2016.
El Sr. Domenec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega que les reunions informatives tinguen lloc a les 20:00 hores.
L’Alcalde, manifesta que no hi ha cap problema per a realitzar-les a eixa hora.
- Respecte del cotxe d ela policia local vol matisar que després de sis anys de vida
de l’anterior cotxe, calia tramitar una nova adquisició i canviar, per tant no va ser tirar de
braç.
- Prega que es controle l’apagat de les llums de les escoles, resulta que han estat sis
dies així, ahui ja estan apagades.
- En el seu dia amb una fotografia es va criticar al PSOE per tindre una maquina
grua fent treballs en l’interior de les escoles, ara resulta que també esta en les escoles.
L’Alcalde, manifesta que en estos dies no estem en horari lectiu i considera que no
passa res.
- En un altre acte o servei de la maquina grua, concretament col·locant l’arbre de
nadal en la plaça major, un veí o una veïna va pujar a la cistella de la maquina per a fer
unes fotos a l’arbre, junt a l’operari municipal. Prega que estes situacions no es tornen a
produir, davant del perill que pot representar al veí o veïna i la responsabilitat en què
incorre l’ajuntament.

L’Alcalde, manifesta que tampoc ho troba correcte el que va passar, i d’haver-ho
sabut no s'hagués autoritzat. Per altra banda, l’operari municipal va tindre la part de
responsabilitat, al cometre una errada com aquesta, consentint el que va consentir.
El Sr. Marc Vercher Alberola, regidor del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega s’adopten les mesures legals pertinents amb la finalitat de corregir la
costum dels amos de gossos, d’abandonar els escarments dels mateixos per la via pública,
no se com estaran altres zones de la població, però en la zona del carrer Roserets fa fàstic.
L’Alcalde, manifesta que es de veres i em consta que la policia local ho persegueix,
si de cas tronarem a repartir cartells conscienciadors.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 21:35 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 11 de febrer
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,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

