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MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 03 DE MARÇ DE 2020.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ
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REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. MANEL GÓMEZ CÍSCAR
SRA. DESAMPARADOS PÉREZ DONOSO
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. L. ESTEFANO CHAVELI SERRA
SRA. MARIA GIL ÁLVAREZ
SR. JOSEP LLUIS ALBEROLA FERRANDO

S' EXCUSAREN:
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a tres de març de 2020, essent les vint hores, a la Sala
de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, assistits
per la secretària accidental de l'Ajuntament Sra. Elisa Ferrando Vercher, es reuniren en
primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament
convocats per a hui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 26 de febrer de 2020,
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 DE 04 DE FEBRER DE 2020:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 04 de febrer
de 2020, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
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2) APROVAR CONVENI PER A CESSIÓ GRATUÏTA I RESERVA
D’APROFITAMENT URBANÍSTIC DE 300,20 M2 PART DE LA PARCEL·LA 305
DEL POLÍGON 11, A EFECTES DE L’AMPLIACIÓ DEL CAMÍ RURAL
“CANALETA DE PEDRA”:
Es ret compte de la proposta de conveni urbanística subscrit entre aquest
Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i els propietaris de la parcel·la 305 del polígon 11
del Terme Municipal, per a la cessió voluntària amb reserva d’aprofitament.
El Sr. Marc Vercher Alberola del grup PSOE, condidera deixar sobre la Mesa
aquest assumpte amb la finalitat de tindre més temps per estudiar la documentació que
consta a l’expedient.
L’Alcalde atès la petició formulada pel Sr. Vercher Alberola i vist que tots els
regidors estan d’acord amb la proposta, però demana que es faça un plenari extraordinari
el pròxim dia 10 de març de 2020.
I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
1) Deixat sobre la Mesa, per a poder estudiar en més deteniment l’assumpte d’aquest
punt de l’Ordre del Dia, Conveni per a cessió gratuïta i reserva d’aprofitament
urbanístic de 300,20 m2 part de la 305 del polígon 11, a efectes de l’ampliació del
Camí Rural “Canaleta de Pedra”.
2) Que es realitze el Plenari extraordinari el pròxim dia 10 de març de 2020.
3) DESISTIR EN L’EXPROPIACIÓ DE 300,20 M2 PART DE LA
PARCEL·LA 305 DEL POLÍGON 11, A EFECTES DE L’AMPLIACIÓ DEL CAMÍ
RURAL “CANALETA DE PEDRA”, A L’HAVER-SE SIGNAT UN CONVENI
URBANÍSTIC:
Consta a la carpeta d'assumptes a tractar en la sessió de l'Ajuntament en Ple de data
03 de març de 2020, el conveni urbanístic signat amb data 20 de febrer de 2020, de cessió

gratuïta i reserva d'aprofitament de 300,20 m2, de la parcel·la 305 del polígon 11 del
Terme Municipal, de sòl urbanitzable dotacional (vial públic, prolongació del carrer Jaume
II), dels hereus de José Martí Ferrando.
Atés que la Corporació Municipal en l'assumpte anterior “2) aprovar conveni per a
cessió gratuïta i reserva d’aprofitament urbanístic de 300,20 m2 part de la parcel·la 305 del
polígon 11, a efectes de l’ampliació del camí rural “canaleta de pedra”, per a millor estudi
del mateix ha acordat deixar-lo sobre la mesa, aquest punt 3r de l’Ordre del Dia, com porta
relació de l’anterior, ja que uns mateixos terrenys no poden ser objecte d’expropiació i al
temps de cessió gratuïta amb reserva de l’aprofitament urbanístic, cal deixar aquest
assumpte 3r de l'Ordre del Dia, sobre la Mesa, així ho proposa l’Alcalde-President.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
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Deixar sobre la Mesa aquest punt 3r de l'Ordre del Dia, per a un millor estudi del
mateix.
4) ACCEPTACIÓ, SI FA EL CAS, DEL JUSTIPREU FORMULAT PER LA
INTERESSADA, EN RELACIÓ L’EXPROPIACIÓ DE 180,71 M2 PART DE LA
PARCEL·LA 037 DEL POLÍGON 11, A EFECTES DE L’AMPLIACIÓ DEL CAMÍ
RURAL “CANALETA DE PEDRA”:
Es ret compte de la proposta de justipreu formulat per la interessada en relació
l’expropiació de part de la parcel·la 37 del polígon 11 del Terme Municipal, a efecte de
l’ampliació del camí rural “Canaleta de Pedra”.
El Sr. Marc Vercher Alberola del grup PSOE, condidera deixar sobre la Mesa
aquest assumpte amb la finalitat de tindre més temps per estudiar la documentació que
consta a l’expedient.
L’Alcalde atès la petició formulada pel Sr. Vercher Alberola i vist que tots els
regidors estan d’acord amb la proposta, però demana que es faça un plenari extraordinari
el pròxim dia 10 de març de 2020.
I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
1) Deixar sobre la Mesa, per a poder estudiar en més deteniment l’assumpte d’aquest
punt de l’Ordre del Dia, acceptació o no del justipreu formulat per la interessada, en
relació l’expropiació de 180,71 m2 part de la parcel·la 37 del polígon 11, a efectes
de l’ampliació del Camí Rural “Canaleta de Pedra”.
2) Que es realitze el Plenari extraordinari el pròxim dia 10 de març de 2020.

5) APROVAR EL PLA PRESSUPOSTARI MUNICIPAL PEL TRIENNI
2021-2023:
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.

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV67U4J7H4UTZX7OCJ7WA5C74Y - Página 5 / 24

(1/2) 25/05/2020 10:33:12
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

(2/2) 25/05/2020 10:33:57
ELISA FERRANDO VERCHER

El Pla Pressupostari elaborat abasta un període mínim de tres anys, en aquest cas el
trienni 2021-2023, i conté les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses
del pressupost de 2020 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 24 de febrer de
2020, del Pla Pressupostari pel trienni 2021-2023 proposat, en el qual, entre altres, valora
que l’Ajuntament complirà amb la regla de la despesa al tancament de cada exercici
pressupostari dels tres indicats.
L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal que s'aprove el pla pressupostari pel
trienni 2021-2023 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 2021, tal
i com ha estat presentat, que per a les anualitats de 2021, 2022 i 2023 signifiquen les
xifres que s'expressen seguidament:

PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI TRIENNI 2021-2023
Marco pressupostari 2021-2023:
Projecció d'Ingressos
CORRENTS
DE CAPITAL

PRESSUPOST INICIAL
Any Base 2020 Any 2021
Any 2022
Any 2023
Drets
Reconeguts
1.358.000,00 1.370.000,00 1.380.000,00 1.390.000,00
170.000,00

100.000,00

120.000,00

120.000,00

FINANCERS
Total pressupost d'ingressos

140.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
1.668.000,00 1.530.000,00 1.550.000,00 1.560.000,00

Recursos NO FINANCERS = Corrents +
de Capital

1.582.000,00 1.470.000,00 1.550.000,00 1.510.000,00

Marc pressupostari 2021-2023:
Projecció de Gastos
CORRENTS
DE CAPITAL
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370.000,00

179.000,00

170.000,00

180.000,00

FINANCERS
Total pressupost de gastos

110.000,00 103.000,00 100.000,00
60.000,00
1.695.000,00 1.530.000,00 1.550.000,00 1.560.000,00

Usos NO FINANCERS = Corrents + de
Capital

1.585.000,00 1.427.000,00 1.450.000,00 1.500.000,00

PRESSUPOSTOS EQUILIBRATS

(1/2) 25/05/2020 10:33:12
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

PRESSUPOST INICIAL
Any Base 2020 Any 2021
Any 2022
Any 2023
Obligacions
Reconegudes
1.215,000,00 1.248.000,00 1.280.000,00 1.320.000,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI

0

0

0

0

-57.000,00

43.000,00

50.000,000

10.000,00

B) Retre aquest Pla Pressupostari de l’Ajuntament al Ministeri d’Hisenda, pels
mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte, i comunicar-ho a Presidència de la Generalitat
Valenciana.
6) APROVAR INICIALMENT EXPEDIENT NÚM. 1 DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020:
Es ret compte de l'expedient Núm. 1 de modificacions de crèdits, en el qual es
proposa la concessió de crèdits extraordinaris en el Pressupost General de l'Ajuntament per
a l'exercici de 2020.
Atés que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen
cobrir amb els crèdits extraordinaris, no permeten que la seua realització es puga demorar a
exercicis futurs.
Atés que la concessió de crèdits extraordinaris són perquè no hi ha aplicació de
despeses amb consignació de crèdit per poder comptabilitzar les despeses que s’han de
cobrir en l’exercici de 2020.

Atés que s’ha tingut en compte el que regula l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
Atés que els augments de crèdits en despeses es financen amb els recursos previstos
en l'article 49 i 177 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i article 36 i del 43 a 46 del Reial Decret
500/l990, de 20 d'abril, que el reglamenta en matèria pressupostària, amb una operació de
crèdit a llarg termini, que s’ha de tramitar, així com baixes de crèdits d'altres aplicacions
del pressupost vigent no compromesos, les dotacions de les quals s'estimen reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.
La Corporació Municipal sense debat, manifesta acceptar aquesta modificació de
crèdits proposada, per tant va a aprovar-la.
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I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Declarar la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors la realització
de les despeses específiques i determinades que motiven els crèdits extraordinaris als que
es refereix aquest expedient. I comprometre’s a no executar les mateixes fins que
l’Ajuntament dispose del corresponent ingrés, en aquest cas, de l’operació de crèdit a llarg
termini.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes
següents:
a) Concedir crèdits extraordinaris en l’estat de despeses en les aplicacions
pressupostaries, la relació de les quals a continuació és detalla:
- Aplicació i denominació pressupostària
151.603 Adquisició terrenys per a vial (C/ Rajolar)
164.623 Realització de nou pavelló de nínxols

Import
44.000,00 €
20.000,00 €

Total modificació per crèdits extraordinaris

64.000,00 €

b) Finançar les modificacions de crèdits expressades amb càrrec a
- Operació de crèdit a llarg termini,
Concepte i denominació pressupostària
913 Operació de crèdit a llarg termini
Total finançament modificació de crèdits,
amb ingressos per operació de crèdit,

Import
64.000,00 €
64.000,00 €

Tercer.- Exposar al públic aquesta modificació de crèdits inicialment aprovada, al
Tauler d'Anuncis i pagina WEB 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.
Quart.- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació del Pressupost
General per a l'exercici de 2020, si durant l'indicat període no es presenten reclamacions,
constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde.

7) RETRE COMPTE DE L’APROVACIÓ PER L’ALCALDIA DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2019:
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Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 26 de febrer de 2020, per la qual
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2019, que literalment diu:
“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019
Atés l'expedient de liquidació del pressupost de 2019, 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 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
181.372,50 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 2019, amb les següents dades:

A).- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI.
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CONCEPTES

AJUSTAMENTS
DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDES
NETS
NETES
1.532.609,57
1.278.990,19
418.562,41
509.891,13

a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres
(a+b)
1.951.171,98
1.788.881,32
2. Actius financers
0
0
3. Passius financers
0
141.174,30
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI (1+2-3)
1.951.171,98
1.930.055,62
AJUSTAMENTS
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
253.619,38
- 91.328,72
162.290,66
0
- 141.174,30
21.116,36
0
0
0

Total Ajustaments (4+5-6)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0
21.116,36

B).- ROMANENT DE TRESORERIA.
IMPORTS- EUROS
1.- (+) Fons líquids en la
Tresoreria a final d'exercici
2.- (+) Drets
pendents de
cobrament a final d'exercici
De Pressupost corrent
De pressupostos tancats
D'operacions no pressupostàries
3.- (-) Creditors pendent de
pagament a final d'exercici
De Pressupost corrent
De pressupostos tancats
D'operacions no pressupostàries
4a.-(-) Menys, Ingressos
realitzats pendents d'aplicació
definitiva

IMPORTS- EUROS
92.682,33
660.219,52

388.977,49
259.507,82
11.734,21
352.387,05
237.786,00
0,00
114.601,05
0,00

4b.-(+)
Més,
Pagaments
realitzats pendents d'aplicació
definitiva
I. Romanent de Tresoreria Total
(1+2-3+4a+4b)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per
a despeses generals (I-II-III)

138,50
400.653,30
181.372,50
0,00
219.280,80

Segon.- De la liquidació del pressupost de 2019 se'n retrà compte a l'Ajuntament
en Ple, en la primera sessió que cèlebre.
Tercer.- De la liquidació del pressupost de 2019 i la seua aprovació, se'n
remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat Valenciana.”
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I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar assabentada de l’aprovació per l’Alcaldia de la Liquidació del Pressupost
Municipal de 2019.
8) 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 2019:
Es ret compte de l’informe emès per Intervenció Municipal, amb data 25 de febrer
de 2020, 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 2019, el qual resulta ser el següent,
“LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019 – INFORME DE SECRETARIAINTERVENCIÓ
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 2019, segons el que disposa
el Decret de l’Alcaldia de data 05 de febrer de 2020, 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.
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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 2019, 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
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CAPÍTOL

DRETS RECONEGUTS NETS

DENOMINACIÓ

I

IMPOSTOS DIRECTES

590.278,02

II

IMPOSTOS INDIRECTES

31.614,89

III

TAXES i ALTRES INGRESSOS

294.529,41

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

606.698,61

V

INGRESSOS PATRIMONIALS

VI

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

VII

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

9.488,64
0,00
418.562,41

TOTAL ingressos NO financers

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL
I

1.951.171,98

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

DENOMINACIÓ

DESPESES DE PERSONAL

II

DESPESES CORRENTS EN

645.752,13
BENS i

592.979,79

SERVEIS
III

DESPESES FINANCERES

6.485,33

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

33.772,94

VI

INVERSIONS REALS

509.891,13

VII

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

TOTAL despeses NO financeres

0,00
1.788.881,32

Capítols I-VII d’ ingressos (-) Capítols I-VII de
despeses = Superàvit (+), estabilitat pressupostaria
= capacitat financera

162.290,66

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 162.290,66 €.
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Per tant, la liquidació dels pressupostos i estats financers de l'Ajuntament de Benifairó de
la Valldigna de l'exercici 2019 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.
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 2019 és de 2’7%.

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 2018.
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L'avaluació del compliment de la regla de despesa amb motiu de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2019, presenta els següents resultats:
LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES,
REGLA DE GASTO.
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE
TAXA
VARIACIÓ
DE
LA
DESPESA
COMPUTABLE (2’7%)
AUGMENTS o DISMINUCIONS PERMANENTS
DE RECAPTACIÓ
LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE

Liquidació 2018
1.410.679,71
8.413,84
382.412,47
1.019.853,40

Liquidació 2019
1.788.881,32
6.485,33
739.597,34
1.042.798,65

27.536,05
0,00
1.047.389,45

En conseqüència com que el gasto computable consolidat de la liquidació de 2019, o siga
l’import de 1.042.798,65 euros, és inferior al Límit de la Despesa Computable o siga
l’import de 1.047.389,45 euros, la qual resulta d’aplicar la taxa de variació de la despesa
(2’7%) al gasto computable de la liquidació de l’any anterior (2018) 1.019.853,40 euros,
en base a aquests càlculs la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2019 SI compleix
amb la regla de gasto al no 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 2019 compleix l'objectiu de la regla de la despesa o límit de
despesa no financera o computable, ja que de la liquidació de l’any 2019, resulta un gasto
computable inferior al previst.

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 2019 s’ha amortitzat un capital total de
141.174,30 euros, quedant el nivell de Deute Viu a la data mencionada, la quantitat de
331.568,96 euros, la qual es la suma de l’import de préstecs amb entitats de crèdit en
53.948,21 euros més l’import del préstec pel pagament a proveïdors en 277.620,96 euros.
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OBJECTIU:
DEUTE VIU CONSOLIDAT A 31 DE
DESEMBRE
a) Ingressos corrents consolidats
b) Recursos afectats en capítols 1 a 5
d’ingressos, (subvencions finalistes)
a-b) Ingressos corrents consolidats ajustats
% DEUTE VIU SOBRE INGRESSOS
CORRENTS CONSOLIDATS

DEUTE
Any 2019
331.568,96
1.532.609,57
306.121,89
1.226.487,68
24,96%

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.”
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
a) Quedar assabentada de l’informe ací transcrit, relatiu a les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), conforme ho regula
l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, corresponent a la Liquidació del Pressupost
Municipal de 2019.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
9) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
CORRESPONENT A L’ANY 2019, RELATIU A REPARAMENTS I/O
DISCREPÀNCIES EN LA GESTIÓ DE LES DESPESES I DELS INGRESSOS:
Es ret compte de l’informe emès per Intervenció Municipal, amb data 24 de febrer
de 2020, sobre els reparaments i/o discrepàncies en la gestió de les despeses i dels
ingressos realitzats durant tot l’any 2019, el qual resulta ser el següent,
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“LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019 – INFORME DE SECRETARIAINTERVENCIÓ
SOBRE REPARAMENTS I/O DISCREPÀNCIES EN LA GESTIÓ
DE LES DESPESES I DELS INGRESSOS
Segons el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, amb ocasió de la
tramitació de la liquidació del pressupost de cada any, en aquest cas, de l’exercici 2019,
l'òrgan interventor elevarà al Ple l'informe anual de totes les resolucions adoptades pel
President de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades a les despeses, així com un
resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.
En conseqüència, emet el següent
INFORME
Que, segons la documentació arxivada en aquesta intervenció municipal, resulta que durant
la gestió de les despeses i dels ingressos de l’exercici de 2019 no ha segut necessari
formular cap tipus de reparament a les despeses, ni cap observació als ingressos, al
considerar
- Que l'existència de crèdit pressupostari i que el proposat ha segut l'adequat a la
naturalesa de la despesa o obligació que es va proposar contraure. I en els casos en què el
crèdit pressupostari donava cobertura a despeses amb finançament afectat estava

comprovat que els recursos que els financen estaven executius, la qual cosa estava
acreditat amb l'existència de documents fefaents que acreditaven la seua efectivitat.
- Que les obligacions o despeses es generaven per òrgan competent.
- Que en matèria d'ingressos, no s’han detectat anomalies que esmenar al considerar
que s’han seguit els principis de gestió de la Llei general Tributaria i demés normativa de
desenvolupament.

Aquest informe sols atén a aspectes i comeses pròpies de l’exercici de la funció
fiscalitzadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions que
es fiscalitzen.
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En el seu cas, el President de la Corporació podrà presentar davant el Ple, informe
justificatiu de la seua actuació.
Sense perjudici de l’anterior, quan existisquen discrepàncies, el President de
l’Entitat Local podrà elevar la seua resolució a l’òrgan de control competent per raó de la
matèria de l’Administració que tinga atribuïda la tutela financera, en aquest cas, a la
Generalitat Valenciana.
Aquest Informe constituirà un punt independent en l’Orde del Dia de la corresponent
sessió plenària.
Per altra part, l’òrgan interventor remetrà anualment al Tribunal de Comptes totes
les resolucions i acords adoptats pel President de l’Entitat Local i pel Ple de la Corporació
contraris a les objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies
detectades en matèria d’ingressos. A la citada documentació deurà acompanyar, en el seu
cas, els informes justificatius presentats per la Corporació local.
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:
Quedar assabentada de l’informe ací transcrit, sobre els reparaments i/o
discrepàncies en la gestió de les despeses i dels ingressos realitzats durant tot l’any 2019.

ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA.
A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de l'Alcaldia i,
precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, s’informa la Corporació Municipal de la necessitat que
tenen determinades persones d’alienar una finca rústica, la qual va ser adquirida en pública
subhasta l’any 1977, de la qual a hores d’ara encara no disposen de títol públic suficient,
essent necessari que l’Alcaldia, en representació de l’Ajuntament comparega davant la
Notaria del Districte, Simat de la Valldigna, i ratifique els documents municipals de 1977 i
els notarials que els interessats ja han atorgat davant de Notaries de Madrid i València, per
tant es demana la Corporació Municipal adopte resolució pertinent , si es el cas, en aquesta
mateixa sessió, sobre
- Facultar l’Alcalde per a ratificar documents notarials, relacionats amb una
alienació de finca rústica municipal l’any 1977.
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En conseqüència, per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del Dia,
l’assumpte mencionat, i així que la Corporació Municipal adopte resolució al respecte i
prenga els acords oportuns.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda incloure en l'Ordre del Dia l’assumpte “Facultar l’Alcalde per a
ratificar documents notarials, relacionats amb una alienació de finca rústica municipal
l’any 1977”, passant tot seguit a debatre'l.
10) FACULTAR L’ALCALDE PER A RATIFICAR DOCUMENTS
NOTARIALS, RELACIONATS AMB UNA ALIENACIÓ DE FINCA RÚSTICA
MUNICIPAL L’ANY 1977:
Es ret compte del contingut íntegre de l'escriptura atorgada davant el Notari de Madrid, Sr.
Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno el 10 de Juliol de 2.009, núm. 3.151 del seu protocol, a
petició del Sr. Juan Antonio Gil Serra, com a persona interessada, consistent en una
escriptura d'elevació a públic d'acord municipal de l’Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, adoptat en la sessió de 27 de setembre de 1977, amb el següent resum que per a
aquest acte interessa,
“Vist l'expedient de subhasta instruït per a l'alienació de dèsset parcel·les agrícoles dels
Béns de Propis d'este Ajuntament, partida "Els Alts-Font Barber" polígon 4/5, parcel·la
118, l'acte licitatori de les quals es va celebrar el dia cinc d'agost passat, previ anunci en
el B.O.P. d'esta província núm. 161, de nou de juliol últim, i amb l'autorització prèvia
del Ministeri de la Governació, núm. 37, de data 18-4-77 i

Resultant: Que les parcel·les agrícoles de terreny de llenyes baixes cada una d'elles té
dos mil metre quadrats, totes elles s’han de segregar de la finca municipal núm. 2438,
inscrita en el Registre de la Propietat d'Alzira, a nom d'este Ajuntament.
Resultant que per a la parcel·la núm. Sis, de les desset a subhastar, que afronta pel
Nord, Jose Vercher Ferrando; Est, Camí rural del Raco; Sud, camí rural del Raco, i
Oest, Ma. Carmen Montolio Nebot, s’adjudica definitivament per licitació més
avantatjosa a Laurencio Gil Fons, per noranta-una mil pessetes, declarant vàlid l’acte de
subhasta”
A la indicada escriptura d'elevació a públic d'acord municipal, també queda acreditat que
l’adjudicació de la mateixa es a favor dels germans Juan Antonio Gil Serra i Samuel Gil
Serra, com a hereus de Laurencio Gil Fons.
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També es ret compte del contingut íntegre de l'escriptura atorgada davant el Notari de
València, Sr. Miguel Garcia-Granero Marquez, el 01 d’octubre de 2.019, núm. 2.362 del
seu protocol, a petició del Sr. Samuel Gil Serra, com a persona interessada, per la qual
ratifica l’escriptura atorgada pel seu germà Juan Antonio, el 10 de juliol de 2009 en
Madrid.
L’Alcalde, informa la Corporació Municipal que, del que es tracta es de comparèixer
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en la seua representació l’Alcalde, davant la
Notaria del Districte a que pertany l’Ajuntament, o siga Simat de la Valldigna, i ratificar
aquella escriptura atorgada a Madrid el 10 de Juliol de 2.009 davant el Notari Sr. Ignacio
Gil-Antuñano Vizcaíno, atés la no assistència simultània davant la Notaria de Simat de la
Valldigna de les dos parts interessades en la alienació produïda en la subhasta de desset
finques l’any 1977, i en conseqüència poder enregistrar-la en el Registre de la Propietat
d’Alzira 1.
I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda,
a) Ratificar i acceptar en tots els seus extrems l'escriptura atorgada davant el Notari
de Madrid, Sr. Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno el 10 de Juliol de 2.009, núm. 3.151 del seu
protocol, a petició del Sr. Juan Antonio Gil Serra, com a persona interessada, consistent en
una escriptura d'elevació a públic d'acord municipal de l’Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, adoptat en la sessió de 27 de setembre de 1977.
b) Comunicar aquest acord, als efectes d’informació, als germans Gil Serra, als
efectes oportuns.
c) Facultar l'Alcalde, per a executar aquest acord, i en particular per a la firma de
la respectiva escriptura pública de ratificació, essent les despeses d’atorgament d’este

document a càrrec de la part interessada, els germans Juan Antonio Gil Serra i Samuel Gil
Serra, com a hereus de Laurencio Gil Fons.
11) 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 2020 fins el dia 29 de febrer de 2020, fent l'extracte següent,
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- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 26/02/2020, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 03 de març de 2020.
- PERSONAL,
De 03/02/2020, iniciació expedient d’ofici per a la provisió no definitiva del lloc de
treball de Secretaria-Intenvenció.
De 07/02/2020, aprovació bases que han de regir el concurs per a la provisió amb
caràcter definitiu del lloc de treball de secretaria general i convocatòria.
De 10/02/2020, expedient sobre oferta d’ocupació pública 2020.
De 11/02/2020, aprovació de l’oferta d’ocupació pública 2020.
De 27/02/2020, designa secretària accidental pel període mensual de març de 2020, a
l’auxiliar administrativa de l’Ajuntament, Elisa Ferrando Vercher, davant la situació de
vacant del lloc de secretaria general.
- BENS,
De 07/02/2020, autoritzar al Club d’Atletisme La Valldigna a utilitzar els vials
municipals de Benifairó de la Valldigna per a la celebració de l’activitat “Gran Fons a
la Valldigna” el dia 16 de febrer de 2020.
De 10/02/2020, otorgar reserva de nínxol a José Ribelles Alberola.
De 10/02/2020, otorgar reserva de nínxol a Rosa Serra Cuñat.
De 14/02/2020, autoritzar a M Carmen Airós Correoso a col·locar 120 ruscos en la
parcel·la 118 polígon 4 propietat de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
De 17/02/2020, autoritzar a l’Associació Cultural Falla Portal de Valldigna a utilitzar
els vials municipals de Benifairó de la Valldigna per a la celebració de l’activitat
“Matinal motera” el dia 8 de març de 2020.
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- CONTRACTACIÓ,
De 03/02/2020, adjudicació de les obres “Renovació xarxa aigua potable als carrers
Sant Francesc i Blasco Ibañez” a l’empresa Edifesa, obres y proyectos, S.A.
De 20/02/2020, que se emitisca informe sobre disponibilitat de recursos per a fer
contracte d’arrendament del solar situat en Av. de la Valldigna, 15 de Benifairó de la
Valldigna.
De 20/02/2020, aprovació definitiva del projecte de les obres “Renovació xarxa aigua
potable als carrers Sant Francesc i Blasco Ibañez”
De 24/02/2016, autoritzar la contractació del lloguer del solar en Av. de la Valldigna,
15
De 24/02/2020, adjudicació contracte menor obra “Reforma interior de l’Escola infantil
Municipal”.
De 27/02/2020, aprovació de la primera certificació d’obra i final de l’obra “Renovació
xarxa aigua potable als carrers Sant Francesc i Blasco Ibañez”.
- URBANISME,
De 13/02/2020, petició a la Sra. Registradora del Registre de la Propietat nº 1 d’Alzira
que practique la nota marginal de la vivenda sita en Carrer Ausias March, 6
De 24/02/2020, petició d’informes al tècnics assessors en matèria d’urbanisme sobre la
parcel·la 305 del polígon 11 per a poder tramitar i aprovar conveni urbanístic.
- LLICÈNCIES ACTIVITATS,
De 03/02/2020, arxivar expedient de l’empresa “Bollo Internacional Fruits, S.L.” per a
l’activitat de “Central hortofrutícola” a emplaçar en Av. de la Valldigna, 10, per
equivocació en les parcel·les on es volia ubicar.
De 02/02/2020, admetre a tràmit la sol·licitud de llicència ambiental de l’empresa
“Bollo Internacional Fruits, S.L.” per a l’activitat de “Central Hortofrutícola”, en Av.
de la Valldigna, 10
De 06/02/2020, admetre a tràmit la sol·licitud de llicència ambiental de l’empresa
“Ferrando Blasco, S.L.” per a l’activitat de “Central Hortofrutícola”, en Av. de la
Valldigna, 17.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 06/02/2020, iniciació expedient d’execució d’obres en parcel·les 633 polígon 8 i
600 polígon 9, consistents en la reparació o demolició del inmoble per motius de
seguretat pública a càrrec de l’empresa Inmobiliaria Hermanos Artigues Climent.
- ACTIVITATS I SERVEIS,
De 31/01/2020, iniciar expedient sobre responsabilitat patrimonial pel Sr. Marcel·li
Almiñana Burguera.

De 04/02/2020, petició informes per a gual, en C/ Juan de Juanes, 4
De 11/02/2020, concessió gual 199 a Juan Porta Luna en Carrer Juan de Juanes, 4
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-INTERVENCIÓ,
De 04/02/2020, determina el pagament a portaveu municipals per assistència a tres
reunions informatives.
De 05/02/2020, inici procediment per a la confecció del Pla Pressupostari pel trieni
2021-2023.
De 05/02/2020, inici procediment per a la confecció de la liquidació del Pressupost
General exercici 2019.
De 24/02/2020, tramitació expedient nº 1 de modificació de crèdits del pressupost
municipal 2020.
De 26/02/2020, aprovació liquidació del pressupost de 2019.
-TRESORERIA,
De 04/02/2020, aprovació liquidació 1/2020 ocupació via pública amb material de
contrucció.
De 05/02/2020, aprova liquidació quart trimestre 2019 a Baser Comercializadora de
referencia, S.L., taxa d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel
sistema de l’1,5% dels ingressos bruts.
De 05/02/2020, aprova liquidació quart trimestre 2019 a Cide HC Energia, S.A. , taxa
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1,5% dels
ingressos bruts.
De 05/02/2020, aprova liquidació quart trimestre 2019 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 05/02/2020, aprova liquidació any 2019 a Naturgy Iberia, S.A., taxa d’ocupació del
domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1,5% dels ingressos bruts.
De 05/02/2020, aprova liquidació quart trimestre 2019 a Orange Espagne, S.A.U., taxa
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1,5% dels
ingressos bruts.
De 05/02/2020, aprova liquidació quart trimestre 2019 a Repsol Comercializadora de
Electricidad y Gas, S.L.U., taxa d’ocupació del domini públic per subministrament
elèctric, pel sistema de l’1,5% del ingressos bruts.
De 05/02/2020, aprova liquidació any 2019 a Gas Natural Comercializadora, S.A., taxa
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1,5% dels
ingressos bruts.
De 05/02/2020, aprova liquidació any 2019 a Cye Energia, S.L., taxa d’ocupació del
domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1,5% dels ingressos bruts.

De 10/02/2020, aprova liquidació 1/2020 a Concha Sánchez Mores, llicència
urbanística d’edificació.
De 17/02/2020, declaració exempció en el pagament de IVTM del vehicle matrícula
7604DYC.
De 17/02/2020, declaració exempció en el pagament de IVTM del vehicle matrícula
9279GHS.
De 04/02/2020, aprovació liquidació 2/2020 ocupació via pública amb material de
contrucció.
De 19/02/2020, inici procediment sancionador per infracció al reglament del servei de
recollida de residus sòlids a Antonio Fernández Ruano.
De 19/02/2020, inici procediment sancionador per infracció al reglament del servei de
recollida de residus sòlids a Franciso Talens Estruch.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2020, han tingut entrada 094 escrits, i eixida 133 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
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Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
11) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pel regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l’Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Estefano Chaveli del grup PSOE, manifesta sobre l’informe que ha redactat
el cap de la Policia Local sobre el Stop que hi ha en la Plaça del Pi que:
“Que aquesta modificació s’ha realitzat amb objecte d’obligar a reduir la velocitat
dels conductors que accedeixen a l’interior de la població per aquest punt.
Per tant seria convenient la modificació de la senyalització dels vehicles que
accedeixen al C/ Ricardo Romeo pel C/ Joan Fuster amb la modificació que s’adjunta en
plànol.
Que la densitat actual de circulació de vehicles en aquest encreuament es baixa i
que el més important és la seguretat dels vianants sobre els conductors, per tan la
modificació del senyal d’STOP en aquest encreuament no aporta cap incidència important
sobre la circulació.”
A lo que l’Alcalde li manifesta que ell no vol desautoritzar al tècnic, que en este cas
es el Cap de la Policia Local, i que ell i el seu grup acata lo que posa en l’informe.

El Sr. Estéfano li prega que es lleva l’STOP, ja que en l’informe al final diu que el
Cap de la Policia està obert a qualsevol mena de proposta o suggeriment, per lo que es pot
canviar el Stop i posar-se en el Carrer Joan Fuster.
L’Alcalde li torna a dir que ell acata l’informe del Cap de la Policia Local.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:35 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
L'Alcalde,
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Josep Antoni Alberola Verdú

La Secretària acctal,

Elisa Ferrando Vercher

Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 19 de maig de 2020.
I s'estén en vint-i-tres pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números ON6973216
(revers) a ON6973227 (revers), 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.

