MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 04 DE SETEMBRE DE 2017.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. RAUL SERRA PLANA
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER

S' EXCUSAREN:
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a quatre de setembre de 2017, 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 29 d’agost de 2017, 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,
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ORDRE DEL DIA
1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 24 DE JULIOL DE 2017:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 24 de juliol
de 2017, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) RETRE COMPTE DE DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A
DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA:
Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 25 de juliol de 2017, sobre delegació
de funcions de l'Alcaldia en el segon Tinent d'Alcalde, el qual literalment diu:
“DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA
L’Alcalde que subscriu te previst absentar-se de Benifairó de la Valldigna durant el
període comprés entre els dies 05 i 10 d’agost de 2017 ambdós inclosos.
De conformitat amb el que preveu l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Local, de 2 d'abril, i articles 43 a 48 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de l'Entitats Locals (ROF) aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, tenint en compte els nomenaments de Tinents d’Alcalde efectuats, procedeix
disposar la substitució en les funcions ordinàries d'aquesta Alcaldia.
En conseqüència, RESOLC,
a) Disposar que durant la meua absència en el període comprés entre els dies 05 i
10 d’agost de 2017 ambdós inclosos, es faça càrrec de les corresponents funcions de
l'Alcaldia, el segon Tinent d'Alcalde Sr. Raul Serra Plana, en els termes que preveu
l'article 47 del ROF esmentat, sense perjuí de la reassumpció de funcions en el cas de
presència intermitent o de reincorporació anticipada.
b) Aquesta delegació sortirà efectes a partir de les 08:00 hores del dia 05 d’agost de
2017.
c) Comunicar aquest Decret a la persona designada per a coneixement i acceptació
de la delegació.

d) Donar informació pública d’aquesta delegació publicant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament.
e) Donar compte d'aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que
cèlebre.”
La Corporació Municipal, constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta quedar
assabentada del contingut del Decret de l’Alcaldia ací transcrit.
3) ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDIES PER AL CLIMA I L’ENERGIA,
PROMOGUT PER LA UNIÓ EUROPEA:
Es ret compte la Corporació Municipal de conclusions del Panell
Intergovernamental de Canvi Climàtic, per les quals ha confirmat que el canvi climàtic és
una realitat i que l’ús de l’energia en les activitats humanes n’és en gran part responsable.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i els
municipis. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de
polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços, atés que més del 70% de
la població mundial viu a municipis responsables del 80% del consum energètic mundial i
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI).
Conscient de la realitat del canvi climàtic, la Comissió Europea ha llançat la
iniciativa denominada Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia, que pretén reunir els
alcaldes de les ciutats europees en una xarxa permanent d’intercanvi d’informació per a
l’aplicació de bones pràctiques. Aquestes actuacions comporten en la realització uns
objectius clars: millorar l’eficiència energètica en l’entorn urbà, aconseguir una reducció
de les emissions de CO2 en l’àmbit territorial local i augmentar la resiliència davant del
canvi climàtic.
El Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia consisteix en el compromís de les
ciutats signatàries de fer propis els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 i reduir
les emissions de CO2 al seu territori, en més del 40%, a través de mesures d’eficiència
energètica i accions relacionades amb la promoció de les energies renovables i la mobilitat
urbana sostenible, treballant al seu torn en la implantació de mesures d’adaptació al canvi
climàtic i augment de la resiliència davant d’aquest.

La Diputació Provincial de València, compromesa amb l’objectiu de recolzar els
ajuntaments en la implantació i el desenvolupament del Pacte dels Alcaldes per al Clima i
l’Energia, en el Ple del passat 2 de febrer del 2016 va aprovar l’acord d’associació amb la
Direcció General d’Energia de la Comissió Europea, i es va establir com a coordinador
territorial del pacte dels alcaldes a la província de València.
Mitjançant aquest acord la Diputació de València va adquirir, entre altres, els
compromisos d’informar i assessorar els ajuntaments sobre la iniciativa del Pacte,
promoure l’adhesió i el compliment dels compromisos hi establits i participar com a
estructura de suport i suport per a aquells ajuntaments adherits que així ho manifesten,
representant-los davant de la Comissió Europea i recolzant-los en la consecució dels
compromisos adquirits amb l’adhesió.
Coneixedor de la importància de les accions locals en la mitigació del canvi
climàtic com a alcalde del municipi de Benifairó de la Valldigna, reconec que el nostre
compromís exigeix:
1.
•
•

Un lideratge polític fort:
Definir objectes ambiciosos a llarg termini, més enllà dels mandats polítics.
Una interacció coordinada entre la mitigació i l’adaptació a través de la
mobilització de totes les àrees municipals implicades.

2.

Un enfocament territorial integral i intersectorial.

3.
•
•

L’assignació dels recursos humans, tècnics i financers adequats:
El compromís de totes les parts implicades als nostres territoris.
L’apoderament dels ciutadans i ciutadanes com a consumidors proactius
“prosumers” i participants en un sistema energètic responsable i sensible a la
demanda.

4.

Accions immediates, mesures flexibles i efectives per a ara i per al futur, «no
regressives».

La implantació de solucions intel·ligents per a fer front als reptes socials i tècnics
de la transició energètica.

5.

6.

Revisar periòdicament les nostres accions d’acord amb els controls i les
avaluacions dels resultats.

Per tot això, aquest Ajuntament vol sumar-se al compromís de la Diputació
Provincial de València denominat «El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia» i
recolzar aquesta iniciativa, necessària per a aconseguir la sostenibilitat energètica i
l’adaptació al canvi climàtic del nostre municipi.
I perquè conste, l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna,
Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, es compromet a:
1. Reduir les emissions de CO2 al nostre territori en almenys un 40 % fins al 2030
mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovable.
2. Treballar en la promoció de mesures per a l’adaptació al canvi climàtic
mitjançant la creació de plans d’acció en favor de l’energia sostenible i l’augment de la
resiliència davant del canvi climàtic.
3. Elaborar un Inventari d’Emissions de Referència i una avaluació de riscos i
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic, com a base per al Pla d’Acció per al Clima i
l’Energia Sostenible (PACES) en el qual es resumisquen les accions clau que pensen dur a
terme.
4. Presentar el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible en el termini de dos
anys a partir de la firma oficial del pacte dels alcaldes per a la supervisió i la verificació del
procés.
5. Desenvolupat el Pla d’Acció, elaborar un informe bianual per a l’avaluació, el
control i la verificació dels objectius, informant de les fites aconseguides en compliment
del Pla.
6. Compartir la nostra visió, els resultats, l’experiència i el coneixement amb altres
autoritats locals i regionals de la Unió Europea.
7. Adaptar les estructures del municipi incloent-hi l’assignació de recursos humans
suficients per al desenvolupament de les accions que siguen necessàries.
8. Mobilitzar la societat civil en el nostre àmbit perquè participe en el
desenvolupament del Pla d’Acció.
9. Comunicar els presents acords a la Direcció General de l’Energia de la Unió
Europea via l’Oficina del Pacte dels Alcaldes i al Servei de Medi Ambient de la Diputació
de València, per a fer possible les tasques de suport i coordinació.

Per tots els Grups Municipals que conformen la Corporació Municipal, sense debat,
accepten la proposta del Sr. Alcalde, d’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i
l’Energia.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) L’adhesió del municipi de Benifairó de la Valldigna al Pacte dels Alcaldes per al
Clima i l’Energia, promogut per la Unió Europea.
b) Facultar l’alcalde de Benifairó de la Valldigna per a representar l’Ajuntament en
la firma del Pacte d’Alcaldes i en qualssevol altres actuacions que requerisquen la seua
execució.
c) Sol·licitar a la Diputació de València l’adopció de totes les mesures que siguen
necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en el compliment efectiu del Pacte, en
particular donar suport financer i tècnic a este Ajuntament per al desenvolupament dels
compromisos que s’han adquirit amb aquesta adhesió.
d) Retre certificació d’aquest acord a la Diputació de València per a coneixement i
efectes escaients.

4) SOL·LICITUD A L’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT
EMPRESARIAL DE MODIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ SUBVENCIONADA PEL
PROGRAMA DE MILLORES EN POLÍGONS INDUSTRIALS:
Es ret compte que per aquest Ajuntament es va tramitar la corresponent sol·licitud
d’ajuda a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, de les convocades per a
projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en
polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, any 2017, com a municipi inclòs en
la Comarca de la Safor, per poder realitzar l’actuació MILLORES EN ZONA
INDUSTRIAL OEST, amb un pressupost de despesa entre l’execució d’obres i honoraris
redacció de projectes i de direcció d’obra de 438.220,94 euros.
Per l’IVACE, segons Resolució de la seua Presidència de data 26 de juliol de 2017,
es va concedir ajuda per import de 156.214,00 euros per a finançar l’actuació abans
mencionada.

Davant d’aquest finançament del programa per a la millora, modernització i dotació
d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, any
2017 de l’IVACE, cal fer palés la impossibilitat d’executar les obres de l’actuació
“MILLORES ZONA INDUSTRIAL OEST”, atés que l’Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, no disposa dels recursos ordinaris, ni tan sols extraordinaris com puga ser una
operació de crèdit, per poder executar la esmentada actuació.
Aquest Ajuntament acollint-se al que regula l’article 10 de la Resolució de 10 de
març de 2017, del President de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial,
reguladora d’ajudes per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en
polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, 2017, vol sol·licitar de l’IVACE una
modificació de l’actuació subvencionada segons Resolució de 26 de juliol de 2017.
A l’efecte s’ha modificat la memòria tècnica per a poder realitzar en Benifairó de la
Valldigna l’actuació MILLORES EN ZONA INDUSTRIAL OEST, el pressupost de
despesa entre l’execució d’obres i honoraris redacció de projectes i de direcció d’obra ara
representa l’import de 156.514,01 euros, lliurada pel tècnic assessor de l’Ajuntament,
l’arquitecte Sr. Pablo Aldeguer Muñoz.
Atés que les diferents tipologies d’obra que conformen l’actuació MILLORES EN
ZONA INDUSTRIAL OEST, són de les recollides en l’article 3 de la mencionada
Resolució de 10 de març de 2017, de l’IVACE.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
A.- Acceptar la modificació de la memòria tècnica de l’actuació MILLORES EN
ZONA INDUSTRIAL OEST, tal i com esta redactada, en totes les seues parts. I recolzar la
certificació de la Intervenció Municipal relativa al finançament de l’esmentada actuació.
B.- Sol·licitar de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), ajuda
econòmica tan ampla com siga possible, que represente el 100% dels costos pressupostats
en 156.514,01 euros, per poder executar l'actuació descrita en la memòria tècnica
MILLORES EN ZONA INDUSTRIAL OEST a Benifairó de la Valldigna, segons ha
quedat descrita en la modificació indicada.
C.- Sol·licitar de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), una
prorroga, al menys de tres mesos, respecte de la fixada en la convocatòria, 31 de desembre
de 2017, per poder gestionar, si es el cas, la corresponent contractació administrativa i
execució de les obres previstes.

D.- Comunicar aquest acord a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE), amb la petició o prec d’una rapida resposta al que es sol·licita, i que per
l'Alcaldia es firmen els documents que calguen, inclosa la sol·licitud.
5) APROVAR LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A
L’EXERCICI DE 2018:
De conformitat amb l'article 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 15.1 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'han elaborat les línies fonamentals
del pressupost per a l’exercici de 2018.
Les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2018, ens permeten relacionar
al saldo resultant dels ingressos i de les despeses de les previsions de liquidació del
pressupost de 2017 amb la capacitat o necessitat de finançament per a l’exercici 2018,
tenint en compte l'adopció de mesures, en aquest cas, basades en polítiques no subjectes a
modificacions.
Atés que per Intervenció Municipal s’ha elaborat l’informe d’avaluació del
compliment amb els objectius d’estabilitat, de la regla del gasto i del límit del deute,
concloent que es compleixen els objectius mencionats segons les línies fonamentals del
pressupost per a l’exercici de 2018 proposades per l’Alcaldia.
La Corporació Municipal delibera sobre les línies fonamentals del pressupost per a
l’exercici de 2018 presentades en aquest plenari.
L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven les línies fonamentals del
pressupost per a l’exercici de 2018 tal com estan presentades.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Acceptar i Aprovar les línies fonamentals del pressupost per a
l’exercici de 2018, tal i com han estat presentades, que es concreten amb les xifres que
s'expressen seguidament:

Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2018
Any Base 2017
Ingressos
Corrents (capítols 1 a 5)
1.550.000
Capital (capítols 6 i 7)
136.000
Financers (capítols 8 i 9)
0
Total pressupost de ingressos
1.686.000
Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de
Ingressos
1.686.000
Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2018,
Despeses
Any Base 2017
Corrents (capítols 1 a 4)
1.250.000
Capital
(capítols 6 i 7)
200.000
Financeres (capítols 8 i 9)
230.000
Total pressupost de despeses
1.680.000
Necessitats NO FINANCERES = Cap 1 a 7 de
despeses
1.450.000
RESULTAT PRESSUPOSTARI (Ingressos
Gastos)

Any 2018
1.580.000
135.000
50.000
1.765.000
1.715.000

Any 2018
1.300.000
220.000
240.000
1.760.000
1.520.000

-

Objectiu 1
Recursos NO FINANCERS = Cap. 1 a 7 de Ingressos
+/- Ajustes Consolidació pressupostaria
= Recursos NO FINANCERS ajustats = Cap. 1 a 7 de
Ingressos
+ Necessitats NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de gastos
+/- Ajustes Consolidació pressupostaria
= Necessitats NO FINANCERS ajustats = Cap 1 a 7 de
gastos

6.000

5.000

ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA
Any Base 2017
Any 2018
1.686.000
1.715.000
0
0
1.686.000

1.715.000

1.450.000
0

1.520.000
0

1.450.000

1.520.000

Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de
Ingressos
- Necessitats NO FINANCERES = Cap 1 a 7 de
despeses
+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en gastos
+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en ingressos
ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA
B) Compliment de la Regla del Gasto
Objectiu 2
A) NECESSITATS NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de
gastos
+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en gastos
+/- Ajustes Consolidació pressupostaria
= B) NECESSITATS NO FINANCERS AJUSTATS
- Interessos del deute
- Gastos finançats amb fons finalistes UE / AAPP
= C) GASTO COMPUTABLE
Variació del gasto computable
OBJETIVO 2: Taxa de referència creixement PIB m/p
(Pressupostos 2018)
1 ACOMPLIX AMB LA REGLA DE GASTO
2 Augments permanents de recaptació (art. 12.4)
3 Reduccions permanents de recaptació (art. 12.4)
1+2+3=MARGE D’AUGMENT EN PRESSUPOST DE
GASTOS

1.686.000

1.715.000

1.450.000
0

1.520.000
0

20.000
256.000

20.000
215.000

LA REGLA
Any Base
2017
1.450.000
0
0
1.450.000
15.000
177.000
1.258.000

DE GASTO
Any 2018
1.520.000
0
0
1.520.000
15.000
220.000
1.285.000
2’15%
2’4%
+ 30.192
34.600
0

C) Límit de Gasto no Financer.
- El gasto màxim que fa complir l'objectiu d'estabilitat pressupostària del 0%.
En aquest cas,
+ Estabilitat Pressupostaria ajustada (2017) ......................... 256.000,00 €
+ Despeses no financeres previstes per a 2018 .................... 1.520.000,00 €
La despesa no financera màxima seria ......... 1.776.000,00 €

64.792

-El gasto màxim amb què es complirà la regla de gasto calculada anteriorment
LÍMIT AMB APLICACIÓ REGLA DE GASTO
DESPESES NO FINANCERES
+ INTERESSOS
+ GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE

1.285.000,00
15.000,00
220.000,00
1.520.000,00

En conseqüència el Sostre de gasto o límit de gasto no financer que pot
pressupostar la Corporació Municipal l'any 2018 aconsegueix la xifra d’1.520.000,00 €, ja
que es la menor de les dos estudiades.
D) Compliment de la Sostenibilitat o Deute Financera
Objectiu 3
Deute viu consolidat previst a 31 de Desembre
Ingressos correntes consolidats
Recursos afectats en capítols 1 a 5 de ingressos
Ingressos correntes consolidats ajustats
% Deute viu sobre ingressos correntes consolidats
OBJECTIU 3: Deute viu consolidat. No ultrapassar

SOSTENIBILITAT FINANCERA
Any Base 2017
Any 2018
610.000
400.000
1.550.000
1.580.000
20.000
0
1.530.000
1.580.000
39’87%
25’32%
75%
75%

SEGON.- Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat, als efectes oportuns.
6) APROVACIÓ DEL COMPTE
MUNICIPAL DE L'EXERCICI DE 2016:

GENERAL

DEL

PRESSUPOST

Es ret el Compte General del Pressupost de l'exercici de 2016, formalitzat
d'acord amb les disposicions legals vigents; el qual ha estat dictaminat favorablement per
la Comissió Especial de Comptes en sessió del dia 28 de juny de 2017, i exposat al públic
per termini de quinze dies, sense que durant aquest termini i huit dies més s'hagen
formulat objeccions, observacions o reclamacions, segons ho certifica el Sr. Secretari
General de l’Ajuntament.

Atés que no s'hi troben errors aritmètics ni defectes que esmenar o corregir, que
es troba degudament justificat i d'acord amb els llibres de comptabilitat.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Aprovar el Compte General del Pressupost de l'exercici de 2016, i que se li
donen els tràmits procedents regulats en la vigent legislació de les Hisendes Locals, en
particular posar-lo a disposició de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat.
7) APROVAR INICIALMENT EXPEDIENT NÚM. 03 DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2017:
Es ret compte de l'expedient Núm. 03 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 2017.
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 existeix aplicació de
despeses o es insuficient la consignació de crèdit existent per poder comptabilitzar les
despeses que s’han de cobrir en l’exercici de 2017.
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 la totalitat dels augments de crèdits en despeses es financen amb els
recursos previstos en l'article 177.4 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, per
compromisos firmes d’aportació de persones jurídiques per finançar, amb afecció, despeses
municipals, i per baixes de crèdits d’aplicaicons del vigent pressupost.
La Corporació Municipal sense debat, manifesta acceptar aquesta modificació de
crèdits proposada, per tant va a aprovar-la.
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 del compromís de transferència o subvenció.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes
següents:
a) Concedir crèdits extraordinaris en l’estat de despeses creant les aplicacions
pressupostaries, la relació de les quals a continuació és detalla:
- Aplicació i denominació pressupostària

Import

155.619 Reurbanització de la plaça del Pi
133.621 Estacionament i tràfic rodat, Polígon Industrial Oest
933.632 Millores en Escola Infantil
Total modificació per crèdits extraordinaris

101.000,00 €
157.000,00 €
59.000,00 €
317.000,00 €

b) Finançar les modificacions de crèdits expressades en el punt a) anterior amb càrrec a
ingressos de naturalesa no tributària, compromesos però pendent d’ingrés, i per anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres aplicacions del pressupost vigent no compromesos,
les dotacions de les quals s'estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei, que a
continuació s’indiquen,
A) Ingressos de naturalesa no tributària:
Concepte i denominació pressupostària
753 Transferències de l’IVACE
“Pla Poligons industrials.”
761 Transferències de la Diputació de València
“PPOS/2017 de Dipu.”
761 Transferències de la Diputació de València
“IFS/2017 de Dipu.”

Import
155.800,00 €
85.500,00 €
54.700,00 €

Total finançament modificació de crèdits,
amb ingressos de naturalesa no tributària,

296.000,00 €

B) Baixes de crèdits de despeses d'altres aplicacions
- Aplicació i denominació pressupostària

011.913 Deute públic, amortització préstecs
Total baixes de crèdits
Total finançament modificació per crèdits extraordinaris A) + B)

Import

21.000,00 €
21.000,00 €
317.000,00 €

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 2017, si durant l'indicat període no es presenten reclamacions,
constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde.
8) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, RELATIVA A
INICIATIVA “PER UN FINANÇAMENT JUST”:
Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Compromís d’aquest
Ajuntament, relativa a la iniciativa “Per un Finançament Just”, que literalment diu:
“JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ, portaveu del grup municipal de COMPROMÍS
PER BENIFAIRÓ de l’Ajuntament de BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA, presenta al Ple
la següent MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST:
MOCIÓ
Durant el mes d’abril del 2016 la Generalitat Valenciana va promoure la recollida de
signatures a favor d’un manifest que portava per títol “Per un finançament just”. Més de
600 entitats valencianes, entre les quals més 300 ajuntaments valencians, el van subscriure.
Posteriorment, a les Corts Valencianes s’han pres per unanimitat diferents acords, amb data
22 de febrer de 2017 i 5 d’abril de 2017, respecte a la necessària reforma del sistema de
finançament i les inversions de l’Estat d’acord al pes poblacional de la Comunitat
Valenciana.
Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar, perquè hi ha
una coincidència total entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada
aquesta situació.
El manifest proposava les demandes següents:
1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes a 1 de gener
de 2014, que possibilitara als valencians i les valencianes disposar d'uns serveis públics
fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permetera de la mateixa
manera l'exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient,
infraestructures, cultura, promoció econòmica) i arribar, com a mínim, a la mitjana de
finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes.

2. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les
transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrat almenys en 12.433
milions d'euros des del 2002 fins al 2013, com també la definició i l'establiment d'un
mecanisme de compensació dels dits dèficits.
3. L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a
mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana i la compensació de la insuficiència
inversora dels últims anys.
Ara, amb la finalitat de mantindre viu l’esperit d’aquell impuls, el ple l’Ajuntament de
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA proposa l’acord de les mesures següents que ajuden a
promoure una major conscienciació entre la ciutadania de la necessària i urgent revisió del
sistema de finançament que permeta a les valencianes i als valencians l’exercici de les
seues competències i un major benestar social.
ACORDS
1- Instar el Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament
autonòmic que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients
per a poder gaudir d'uns serveis públics de qualitat i permeta, d’igual manera, l'exercici de
les competències pròpies.
2- Instar el Govern de l’Estat perquè les inversions territorialitzades es facen d’acord amb
el pes poblacional
3- Mostrar el suport de l’Ajuntament al manifest penjant una pancarta a la façana de
l’ajuntament o d’altres edificis públics amb el lema “Per un Finançament Just”.
4- Impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la
reforma necessària del sistema de finançament i la confecció de cartells i d’altres materials
publicitaris per a col·locar-los als edificis públics i dependències municipals amb el lema
“Per un Finançament Just”.
5- Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a les Corts
Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè faciliten els
materials que editen o els acords que puguen prendre a favor de la reforma del sistema de
finançament.
Benifairó de la Valldigna 28 d’agost de 2017”

Tot seguit el Portaveu del Grup Municipal de Compromís de l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna, Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, demana la Corporació
Municipal adopte acord positiu aprovant aquesta moció, tractant-se de l’assumpte de que
tracta. És un tema molt vell aquest d’un finançament just per a la Comunitat Valenciana,
segurament encara durarà temps fins donar la solució que correspon, no es veuen visos de
millorar. No sols es tracta o es menester que envien diners, es que pel Govern de la Nació
tampoc inverteix ací la Comunitat Valenciana amb criteris proporcionals com la resta de
comunitats autònomes de l’Estat, per exemple, en matèria d’educació o sanitat anem
endarrerits en comparació a altres comunitats autònomes, una inversió pròpia de la
Valldigna, com ho es les millores al voltant del Riu Vaca, incloses en el programa
hidrològic de l’Estat així com en el de prevenció d’inundacions, resulta que encara no es
l’hora de que siga una realitat.
Seguidament pel Sr. Jose Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, es
manifesta que tot i estar conforme amb el fons de la moció, no li pareix correcte el punt 3
de la proposta d’acords, considera que sobra el tema de penjar una pancarta en la façana de
l’Ajuntament, així com gastar diners en cartelleria o altre material de publicitat que
s’indica en el punt 4, açò dona que pensar, o siga, pareix ser que algú va a tindre feina en
aquest tipus de material, si resulta que aquesta iniciativa a porta a terme per tot arreu de la
Comunitat Valenciana.
Pel Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, aleshores, Alcalde-President de l’Ajuntament,
s’indica que si tots els Ajuntaments pengen la pancarta, pot ser faça efecte i prenguen nota.
Passa l’assumpte a votació, la qual dona el següent resultat, cinc vots a favor, tres
dels regidors de COMPROMÍS, i dos dels regidors del PSOE; i dos abstencions, dels dos
regidors del PP.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i dos abstencions, acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal Compromís d’aquest
Ajuntament, relativa a iniciativa “ Per un Finançament Just”, ací transcrita, i reiterar els
acords que la mateixa conté.

9) 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 16 de juliol de
2017 fins el dia 31 d’agost de 2017, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 18-07-17, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 24 de juliol de
2017.
De 25-07-17, delega funcions de l’Alcaldia per motiu d’absència, en el segon
Tinent d’Alcalde, Sr. Raul Serra Plana.
De 26-07-17, determina data matrimoni civil entre Robert Klacek i margarita Plana
De 29-08-17, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 04 de setembre de
2017.
- PERSONAL,
De 29-08-17, nomena funcionari interí, com agent de la policia local del Cos de la
Policia Local de Benifairó de la Valldigna, al Sr. Pau Badenes Mahiques, per
període que finalitzarà el 30 de juny de 2018.
- BÉNS,
De 27-07-17, autoritza ús vials municipals, dia 12 d’agost de 2017, a Moto Club
Valleros, per a realitzar 11a Vuelta Turística a la Valldigna
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 17-07-17, a Parròquia Sant Juan Evangelista, restauracions, en Pl. Major, 14
De 18-07-17, a Ma. Amparo Vercher Ferrando, reparacions, en C/ Sant Roc, 1
De 18-07-17, a Joan Company Ribelles, Reformes, en C/ Ricardo Romero, 32-1r
De 25-07-17, a Carlos Martinez Alberola, restauració de talús, en parcel·la 326 del
polígon 8.
De 25-07-17, denega la sol·licitada per Maria Jose Vercher Guillem, en parcel·la
242 del polígon 4.
De 25-07-17, a Clara Serra Casanova, de parcel·lació del solar en C/ Juan Gris, 6
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 19-07-17, atorga llicència de tinença de gos perillós a Pablo Igor Casanova
Alberola.
De 16-08-17, inici llicència de gual en C/ Castell, s/n.
De 21-08-17, atorga gual 191 a Ma Luisa Martí Hernandez, en C/ Castell, s/n cantó
C/ Alfurell,14.

- INTERVENCIÓ,
De 17-07-17, aprova factura honoraris redacció projecte obres “Reformes en la
Plaça Pintor Sorolla” per import de 1.193,59 euros.
De 22-08-17, inici Línies Fonamentals del Pressupost de 2018.
De 22-08-17, inici expedient modificació de crèdits núm. 03 del pressupost de 2017
De 22-08-17, determina es regularitzen les retribucions dels empleats públics
municipals a tenor del que s’ha aprovat per Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017.
De 30-08-17, eleva a definitiu l’acord d’aprovació de l’expedient modificació de
crèdits núm. 02 del pressupost de 2017.
- TRESORERIA,
De 18-07-17, aprova 09 liquidacions ocupació via publica amb taules i cadires de
cafè, a altres 9 titulars de Bars.
De 20-07-17, aprova liquidació segon trimestre 2017 a Orange Espagne SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 20-07-17, aprova liquidació segon trimestre 2017 a EDP Comercializadora
Ultimo Recurso, SA, taxa d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel
sistema de l’1’5% dels ingressos bruts.
De 20-07-17, aprova liquidació segon trimestre 2017 a CIDE HC Energia, SA, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 20-07-17, aprova liquidació segon trimestre 2017 a Endesa Energia, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 11-08-17, aprova liquidació 13/2017 ocupació via publica amb materials de
construcció.
De 11-08-17, aprova liquidació 14/2017 ocupació via publica amb materials de
construcció.
De 14-08-17, aprova liquidació 15/2017 ocupació via publica amb materials de
construcció.
De 14-08-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle V71539VE, de Rajami, SL,
per disposar de cartilla agrícola.
De 21-08-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle 3764 GSD, de Roberto
Gascón Egea, per minusvàlua.
De 30-08-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle A37574VE, de Rafael Cors
Vercher, per disposar de cartilla agrícola.

B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2017, han tingut entrada 728 escrits, i eixida 838 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
10) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. José Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Pregunta pels motius de que el Sr. Alcalde, com a primera autoritat del municipi,
no va assistir a la Missa de presentació del nou Rector de la Parròquia “Sant Juan
Evangelista” de Benifairó de la Valldigna.
L’Alcalde, manifesta aquesta Corporació Municipal va prendre un acord en sessió
plenària, el qual ve a dir que aquesta Corporació Municipal no a d’acudir a actes religiosos.
Açò a banda, pense que les coses de l’Ajuntament i les de l’Església han d’estar separades.
Independentment de tot açò, ja he tingut una reunió amb el nou Sr. Rector.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega s’instal·len llums a les escales que hi ha entre els vestidors i el camp de
futbol.
El Sr. Domènec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Pregunta com està el servei municipal d’Escola Infantil.
L’Alcalde, manifesta que els cens de xiquets i xiquetes en edat d’escola infantil es
molt baixet, i tindre tres professionals en l’escola es una extravagància o siga massa pel
nombre de xiquets/xiquetes matriculats. Una de les tres professionals, i amb el seu
consentiment, estarà reubicada en altres serveis municipals, i si es menester, per raons de
permisos reglamentaris de les altres professionals o per increment del cens de
xiquets/xiquetes, anirà per a fer substitucions o tornarà de forma continuada.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:40 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 d’octubre
de 2017. 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

