MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 05 DE MARÇ DE 2019.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ
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REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. MANEL GOMEZ CISCAR
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SR. FRANCESC BATALLER FONS
S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a cinc de març de 2019, 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 28 de febrer de 2019, 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 15 DE GENER DE 2019:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de gener de
2019.
A continuació pels Regidors, Sr. Marc Vercher Alberola i Sr. Francesc Bataller
Fons, es manifesta que van a abstenir-se de votar, atés que no van estar presents en la
sessió de referencia. Per part de la resta de Regidors es manifesta la voluntat d’aprovar-la.
I l’Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i dos abstencions, acorda:
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Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de gener de 2019,
sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) APROVAR CONVENI AMB EL CLUB “UNIÓ ESPORTIVA BENIFAIRÓ
DE LA VALLDIGNA”, PER L'ANY 2019:
Es ret compte del contingut del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i
“Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del
qual es la promoció d'activitats esportives en l'àmbit municipal relacionades amb el futbol
en particular, per a l'anualitat de 2019.
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través
de les seues possibilitats econòmiques, amb les organitzacions que promouen i/o
promocionen sectors de l'Esport d’interès general municipal, en aquest cas, desenvolupant
un constant foment i suport al Futbol, entre els ciutadans i ciutadanes del seu entorn més
pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna.
D'acord amb els seus Estatuts, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
s'inscriu i participa en activitats o competicions locals, comarcals i/o autonòmiques,
col·labora en la preparació de futurs futbolistes i estimula la pràctica de l'esport en
general i la del futbol en particular. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es troba en
una posició única a Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfan
l'objecte d'una subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria
en l'àmbit futbolístic.

Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar
pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública.
És per això que s'ha fet precís subvencionar nominativament “Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna” a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel
moviment futbolístic durant l'exercici de 2019.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, estableix en
l'article 22.2.c la possibilitat de concedir, de forma directa i amb caràcter excepcional,
entre altres, aquelles subvencions en què concorreguen raons d’interès públic, social o
altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
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D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a
proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei.
Per la seua banda, el seu article 28.3 estableix que la Resolució del plenari
contindrà, com a mínim, els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,
amb indicació del seu caràcter singular i les raons que acrediten l’interès públic,
social, econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua
convocatòria pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda;
el procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les
subvencions pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores.
Per tots els Grups Municipals es manifesta la conformitat amb la proposta de
Conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i “Unió Esportiva Benifairó de la
Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del qual es la promoció d'activitats
esportives en l'àmbit municipal relacionades amb el futbol en particular, per a l'anualitat
de 2019, no obstant açò, pel Regidor Sr. Jacinto Alberola Vercher es manifesta que s’absté
de votar davant la circumstancia de tindre un interès personal en el mencionat Club de
Futbol, ja que es Vocal de la mencionada associació.
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per majoria de set
vots a favor i una abstenció, acorda:
a) Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció:
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S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a “Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar
activitats exercides pel mateix durant l'any 2019, promovent i promocionant un sector de
l'Esport, en aquest cas, desenvolupant un constant foment i suport al Futbol, entre els
ciutadans i ciutadanes de Benifairó de la Valldigna, d'acord amb el que preveuen els
articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
b) Procediment de concessió, raons d’interès públic que concorren en la seua
concessió i dificultat de la seua convocatòria pública.
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article
22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que ha de regular la relació de les dues
entitats per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària,
i que establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa
l'article 28.1 de la mencionada Llei.
2.- L’interès públic de la subvenció radica en la necessitat de fomentar, amb
caràcter solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció del Futbol a Benifairó de
la Valldigna, d'activitats relacionades amb la participació i representació de Benifairó de la
Valldigna en certàmens o competicions de caràcter autonòmic, comarcal i/o local al llarg
de 2019, o vinculades a l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La
particularitat que revisten les dites actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa
dificulten la convocatòria pública d'esta subvenció.
c) Quantia i pagament.
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 7.000,00 euros,
que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2019.
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de
col·laboració a què s’al·ludeix en el paràgraf anterior.
d) Règim de justificació de la subvenció.
1. Abans del 31 de desembre del 2019, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
justificarà el cent per cent de la subvenció, per mitjà de declaració de les activitats
realitzades, no declarades per a justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada
d'una relació de cada una de les despeses, com a mínim del total de la subvenció de
7.000,00 euros, en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures
o documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal
de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
2. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” assumirà el compliment de les
obligacions que, per als beneficiaris de subvencions, s’estableixen per l'article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article
30 per a la justificació de les subvencions públiques.

3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedeix esta subvenció, “Unió
Esportiva Benifairó de la Valldigna” estarà obligat al seu reintegrament.
e) Règim jurídic aplicable.
La subvenció a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es regirà pel que
disposa este acord i Conveni regulador, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni.
g) Remetre certificació d'aquest acord a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
de Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei
General de Subvencions.
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3) APROVAR EL PLA PRESSUPOSTARI MUNICIPAL PEL TRIENNI
2020-2022:
En compliment del que regula l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 6 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la mencionada Llei Orgànica 2/2012, s'ha
elaborat el pla pressupostari a mitjà termini, en el qual s'ha d’emmarcar l'elaboració dels
Pressupostos municipals anuals al temps que garanteix una programació pressupostària
coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat
amb la regla de despesa.
El Pla Pressupostari elaborat abasta un període mínim de tres anys, en aquest cas el
trienni 2020-2022, i conté les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses
del pressupost de 2019 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 02 de març de
2019, del Pla Pressupostari pel trienni 2020-2022, proposat.
L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal que s'aprove el pla pressupostari pel
trienni 2020-2022 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 2020, tal
i com ha estat presentat, que per a les anualitats de 2020, 2021 i 2022 signifiquen les
xifres que s'expressen seguidament:

PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI TRIENNI 2020-2022
PRESSUPOST INICIAL CONSOLIDAT
Marco pressupostari 2019-2021: Projecció Any Base
Any 2020
Any 2021
Any 2022
d'Ingressos
2019
CORRENTS
1.422.800,00 1.450.000,00 1.467.000,00 1.460.000,00
DE CAPITAL
FINANCERS
Total pressupost d'ingressos
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Recursos NO FINANCERS = Corrents +
de Capital

Marc pressupostari 2019-2021: Projecció
de Gastos
CORRENTS
DE CAPITAL

787.200,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00
0
0
0
198.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.408.000,00 1.700.000,00 1.717.000,00 1.710.000,00
2.210.000,00 1.650.000,00 1.667.000,00 1.660.000,00

PRESSUPOST INICIAL CONSOLIDAT
Any Base
Any 2020
Any 2021
Any 2022
2019
1.301,200,00 1.380.000,00 1.417.000,00 1.410.000,00
946.800,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

FINANCERS
Total pressupost de gastos

160.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00
2.408.000,00 1.700.000,00 1.717.000,00 1.710.000,00

Usos NO FINANCERS = Corrents + de
Capital

2.248.000,00 1.580.000,00 1.617.000,00 1.610.000,00

PRESSUPOSTOS EQUILIBRATS
RESULTAT PRESSUPOSTARI

0

0

0

0

-38.000,00

70.000,00

50.000,000

50.000,00

OBJECTIU 1.- LA REGLA DE GASTO

A) USOS NO FINANCERS = Corrents +
de Capital
Ajustos SEC 95 que incidixen en gastos
Ajustos Consolidació pressupostària

Any Base
Any 2020
Any 2021
Any 2022
2019
2.248.000,00 1.580.000,00 1.617.000,00 1.610.000,00
0
0

0
0

0
0

0
0

B) USOS NO FINANCERS AJUSTATS
2.248.000,00 1.580.000,00 1.617.000,00 1.610.000,00
Interessos del deute
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Gastos finançats amb fons finalistes UE /
689.100,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
AAPP
C) GASTO COMPUTABLE
1.548.900,00 1.270.000,00 1.307.000,00 1.300.000,00
Variació del gasto computable
-12,54%
2,53%
2,80%
OBJECTIU 1: Taxa de referència creixement PIB m/p
2,90%
3,10%
3,10%
(Pressupostos 2019)
COMPLIX AMB LA REGLA DE GASTO
323.818,00
2.370,00
47.517,00
Augments permanents de recaptació (art. 12.4)
0
0
0
Reduccciones permanents de recaptació (art.
0
0
0
12.4)
MARGE D'AUGMENT EN PRESSUPOST DE GASTOS
323.818,00
2.370,00
47.517,00
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OBJECTIU 2.- ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA

Recursos NO FINANCERS = Corrents +
de Capital
Ajustos Consolidació pressupostària
Recursos NO FINANCERS ajustats =
Corrents + de Capital

Any Base
Any 2020
Any 2021
Any 2022
2019
2.210.000,00 1.650.000,00 1.667.000,00 1.660.000,00
0
0
0
0
2.210.000,00 1.650.000,00 1.667.000,00 1.660.000,00

Usos NO FINANCERS = Corrents + de
2.248.000,00 1.580.000,00 1.617.000,00 1.610.000,00
Capital
Ajustos Consolidació pressupostària
0
0
0
0
Usos NO FINANCERS ajustats = Corrents 2.248.000,00 1.580.000,00 1.617.000,00 1.610.000,00
+ de Capital
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Ajustos SEC 95 que incidixen en gastos
Ajustos SEC 95 que incidixen en
ingressos
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA SEC95

-38.000,00
0
130.000,00

70.000,00
0
100.000,00

50.000,000
0
100.000,00

50.000,00
0
100.000,00

92.000,00

170.000,00

150.000,00

150.000,00

Any Base
2019

Any 2020

Any 2021

Any 2022

532.740,00

412.800,00

303.000,00

223.000,00

OBJECTIU 3: SOSTENIBILITAT
FINANCERA

Deute viu consolidat previst a 31 de
desembre
INGRESSOS CORRENTS consolidats
Recursos afectats en capítols 1 a 5

1.422.800,00 1.450.000,00 1.467.000,00 1.460.000,00
140.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

d'ingressos
Ingressos corrents consolidats ajustats
1.282.000,00 1.350.000,00 1.367.000,00 1.360.000,00
% Deute viu sobre ingressos corrents
41,56%
30,58%
22,17%
16,40%
consolidats
OBJECTIU 3: Deute viu consolidat.
75%
75%
75%
75%
* L'objectiu és el límit de deute viu, que actualment esta
en el 75% s/ ingressos corrents

B) Retre aquest Pla Pressupostari de l’Ajuntament al Ministeri d’Hisenda, pels
mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte, i comunicar-ho a la Conselleria d’Hisenda i
Model Econòmic.
4) RETRE COMPTE DE L’APROVACIÓ PER L’ALCALDIA DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2018:
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Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 27 de febrer de 2019, per la qual
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2018, que literalment diu:
“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018
Atés l'expedient de liquidació del pressupost de 2018, degudament informat per
la Secretaria-Intervenció en compliment del que disposa l'article 191-3, del Text Refòs
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de
5 de març, en el qual consta l’estudi i proposta per a l’aplicació del superàvit d’acord amb
l'article 32 i la Disposició Addicional Sisena de la mencionada Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atés així mateix els informes de Secretaria-Intervenció, relatius a l’estabilitat
pressupostaria i a la regla de gasto i límit de la despesa computable, d’acord amb la
mencionada Llei Orgànica 2/2012.
Atés que la dada extra comptable, relativa a ingressos de dubtós o difícil recaptació,
ha estat calculada de conformitat amb el nou article 193 bis del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, relatiu a “Drets de difícil o impossible recaptació”, essent aquesta quantitat
210.961,40 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 2018, amb les següents dades:
A).- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI.
CONCEPTES

DRETS
OBLIGACIONS
AJUSTAME
RECONEGUTS
RECONEGUDES NTS
NETS
NETES
1.567.036,68
1.234.499,52
96.166,92
176.524,35

a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres
(a+b)
1.663.203,60
1.411.023,87
2. Actius financers
0
0
3. Passius financers
0
150.087,03
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI (1+2-3)
1.663.203,60
1.561.110,90
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
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Total Ajustaments (4+5-6)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
332.537,16
- 80.357,43
252.179,73
0
- 150.087,03
102.092,70

0
0
0
0
102.092,70

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
4b.-(+)
Més,
Pagaments
realitzats pendents d'aplicació
definitiva

IMPORTS- EUROS
196.044,53
501.993,92

189.121,86
302.756,78
10.115,28
207.519,56
89.245,12
0,00
118.274,44
83.213,25

49,50

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)

407.355,14
210.961,40
0,00
196.393,74

Segon.- De la liquidació del pressupost de 2018 se'n retrà compte a l'Ajuntament
en Ple, en la primera sessió que cèlebre.
Tercer.- De la liquidació del pressupost de 2018 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 2018.
5) 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 2018:
Es ret compte de l’informe emès per Intervenció Municipal, amb data 22 de febrer
de 2019, 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 2018, el qual resulta ser el següent,
“LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018.- 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 2018, segons el que disposa
el Decret de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2019, i de conformitat amb el que disposen
els articles 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat
Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, i, els articles 12 i 30 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es
constata que, la Intervenció Municipal elevarà a l’Ajuntament en Ple un informe sobre
l’avaluació del compliment dels objectius de l’Estabilitat Pressupostaria i, de la Regla de
Gasto i Límit del Deute Financer.

De l’Informe d’Avaluació anterior, es comprovarà que la liquidació del Pressupost
[si/no] s’ ajusta al compliment del principi d’estabilitat pressupostaria, [si/no] s’ajusta al
compliment de la Regla de Gasto i Límit del Deute Financer, pel qual [si/no] s’haurà
d’elaborar un Pla Econòmic-Financer de conformitat amb el que disposen els articles 21 i
23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, que permeta en l'any en curs i el següent el compliment dels mencionats
objectius.
La normativa mencionada, regula que la Intervenció Municipal elaborarà un
informe sobre el compliment del objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla del
gasto, que s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als documents previstos en
l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora d’ Hisendes Locals.
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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 2018, 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.
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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 ingressos NO financers

DRETS RECONEGUTS NETS

PRESSUPOST DE DESPESES
NETES
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 despeses NO financeres

OBLIGACIONS RECONEGUDES

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

624.720,87
2.337,01
303.234,21
627.943,55
8.801,04
0,00
96.166,92
1.663.203,60

613.518,85
576.913,26
8.758,00
35.309,41
176.524,35
0,00
1.411.023,87
252.179,73

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 252.179,73 €.
Per tant, la liquidació dels pressupostos i estats financers de l'Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna de l'exercici 2018 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.
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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 2018 és de 2’4%.
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.
L'avaluació del compliment de la regla de despesa amb motiu de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2018, presenta els següents resultats:
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LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES,
REGLA DE GASTO.
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE

Liquidació 2017

TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA
COMPUTABLE (2’4%)
AUGMENTS
o
DISMINUCIONS
PERMANENTS DE RECAPTACIÓ
LÍMIT
PER
A
LA
DESPESA
COMPUTABLE

Liquidació 2018

1.372.327,60
10.306,03
305.691,00
1.056.330,57

1.411.023,87
8.413,84
371.036,40
1.031.573,63

25.351,93
0,00
1.081.682,20

En conseqüència com que el gasto no financer consolidat de la liquidació de 2018, o siga
l’import de 1.031.573,63 euros, és inferior al Límit de la Despesa Computable o siga
l’import de 1.081.682,20 euros, la qual resulta d’aplicar la taxa de variació de la despesa
(2’4%) al gasto computable de la liquidació de l’any anterior (2017), en base a aquests
càlculs la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2018 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 2018 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 2018, 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 2018 s’ha amortitzat un capital total de
150.087,03 euros, quedant el nivell de Deute Viu a la data mencionada, la quantitat de
472.743,26 euros, la qual es la suma de l’import de préstecs amb entitats de crèdit en
115.802,31 euros més l’import del préstec pel pagament a proveïdors en 356.940,95 euros.
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OBJECTIU:
DEUTE
VIU
CONSOLIDAT
PREVIST 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 2018
472.743,26
1.567.036,68
274.869,48
1.292.167,20
36.59%

En conseqüència si s’acompleix l’objectiu de la Sostenibilitat Financera atés que la
previsió del Deute Financer queda situat per davall del 75% que és el que demana la vigent
normativa sobre Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
En compliment de la normativa sobre estabilitat pressupostari i sostenibilitat
financera, s’ha de retre compte d’aquest Informe a la Corporació Municipal en la primera
sessió que cèlebre, i en el termini de 15 dies, comptats des de la data de la sessió en la que
es ret compte d'aquest informe a l’Ajuntament en Ple, l'ajuntament de Benifairó de la
Valldigna ha de remetre l'informe a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública que
exerceix la tutela financera de les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.
Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient.
Aixó no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
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 2018.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
6) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
CORRESPONENT A L’ANY 2018, RELATIU A REPARAMENTS I/O
DISCREPÀNCIES EN LA GESTIÓ DE LES DESPESES I DELS INGRESSOS:
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Es ret compte de l’informe emès per Intervenció Municipal, amb data 22 de febrer
de 2019, sobre els reparaments i/o discrepàncies en la gestió de les despeses i dels
ingressos realitzats durant tot l’any 2018, el qual resulta ser el següent,
“LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018, 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 2018,
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 2018 no ha segut
necessari formular cap tipus de reparament a les despeses, ni cap observació als ingressos,
al considerar
- Que les obligacions o despeses es generaven per òrgan competent.

- 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 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 aten a aspectes i comeses propies 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 2018.

7) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS RELATIVA AL 8 DE
MARÇ DE 2019:
Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Compromís, relativa al
dia 8 de març de 2019, que literalment diu:
“CARMEN CASANOVA PLANA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS A
L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA, PRESENTA AL PLE MUNICIPAL LA
SEGÜENT MOCIÓ:
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MOCIÓ 8 DE MARÇ 2019
El 8 de Març de 1857 un grup d’obreres tèxtils va eixir als carrers de Nova York a protestar
per les condicions de misèria en què treballaven. A partir d’aquesta data es van succeir
diferents mobilitzacions, entre elles una vaga. En una fàbrica de SirtwootCotton les
treballadores reclamaven igualtat salarial, disminució de la jornada laboral a 10 hores i un
tremps per donar a mamar els seus fills i filles. Durant aquesta vaga un centenar de dones
van ser cremades dins de la fàbrica.
Després de la Segona Conferència Internacional de Dones Treballadores en Copenhaguen
en 1910 es va establir el 8 de març com el Dia Internacional de les Dones Treballadores.
Dia de reivindicació dels drets laborals i socials de les dones reconegut internacionalment
i nascut des del feminisme com a reivindicació de la igualtat i de l’equitat entre dones i
homes.
La mal anomenada crisi econòmica de la passada dècada, ens va portar cap a una
involució en els drets de les dones produint una major desigualtat, empobriment,
feminització de la precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de ciutadania,
fins i tot de drets ja consolidats.
A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat
relacionada amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com polítics o
causats pels conflictes oberts.
Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d’igualtat entre
dones i homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones en situació de
dependència, etc. recauen de forma majoritària sobre les dones quan les institucions
públiques no les cobreixen.

Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en 2017
se situà com a l’Estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del Fòrum
Econòmic Mundial. S’ha convertit en el primer país en aprovar per llei (1,gener,2018) que
les empreses amb 25 treballadors o més i els organismes públics, controlen i demostren
que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix treball
realitzat. Cal tindre present que segons dades d’organismes oficials les dones europees
tenen una renda més d’un 20% inferior a la dels homes, que en realitat és com si les
europees treballaren gratis des d’octubre fins a finals d’any.
A l’Estat Espanyol l’escletxa salarial se situa en un 30% i en un 34,4% al País Valencià
segons CCOO, això vol dir, una mitjana de 6.107,76 € anuals menys per una treballadora
valenciana que desenvolupa una feina d’igual valor que un home.
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Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
de 2007, és evident que hi ha molta feina per fer.
El govern valencià dintre de les seues competències en polítiques de promoció de
l'ocupació, ha implementat diverses mesures per la lluita contra la discriminació laboral
de les dones. En tots els programes de foment de la contractació (AVALEM) s'aplica de
forma transversal la discriminació positiva.
Han actualitzat i aprovat de nous els Pla d'igualtat de la Funció pública, Educació i Sanitat.
I s'està impulsant l'increment progressiu dels permisos de cura per als homes per al
foment de la coresponsabilitat. S'ha duplicat la xarxa Valenciana igualtat, incorporant
agents i promotores. Una xarxa que va a continuar creixent.
Tot i aquests esforços que el Govern de la Generalitat Valenciana està fent per fer front a
l'escletxa laboral i a la feminització de la pobresa, cal recordar que les competències en
matèria laboral ara per ara són estatals, i és per això que des de Compromís, considerem
molt necessària una llei com la islandesa per tal de pal·liar aquesta injustícia social i
econòmica que afecta a totes les dones treballadores.
Cal treballar per trencar ‘els sostres de cristall’ (les discriminacions patides per les dones
que provoquen de fet la impossibilitats de desenvolupar plenament les seues carreres
professionals), però més important encara és la lluita contra «el terra enganxós». El 80%
de les rendes de menys de 12.000€/any són dones i a més pateixen una pressió fiscal del
30%. La pobresa té rostre de dona, eixa és l'arrel de les desigualtats.

Cal la implementació de les mesures que les Corts Valencianes, en resolució de la
Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI, del 5 de desembre de
2017, van instar al Govern de l’Estat.
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Cal traslladar al Govern espanyol la nostra preocupació per la situació de discriminació
que pateixen les dones, cal avaluar el desenvolupament i l'aplicació de la Llei 3/2007 del
22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes, la seua eficàcia i la seua capacitat
per tal de resoldre els problemes reals de desigualtat.
També som conscients que per a les transformacions socials és bàsic la desaparició
prejudicis, dels estereotips, de la divisió sexual del treball i de la no corresponsabilitat en
les cures. Per això és tan importat la coeducació, i encoratgem la Conselleria d’Educació a
continuar desenvolupant-ne mesures en aquest sentit, i és per això que cal un canvi
profund de la llei d’educació (Llei Orgànica 8/2013 per a la Millora de la Qualitat
Educativa, LOMQE). Així mateix treballar tant des de l’educació com des del
desenvolupament de programes per l’ocupació, per evitar sectors feminitzats i sectors
masculinitzats. Cal visibilitzar i reivindicar les cures com una responsabilitat de tota la
societat.
També és fonamental garantir els drets de ciutadania de totes les dones i el dret a l’asil.
L’actual sistema liberal provoca situacions de desequilibris territorials, de sobreexplotació
de recursos i de fluxos de població, i dins d’aquest procés les dones s’emporten la pitjor
part. Cal remarcar la gravetat de les situacions que pateixen les dones migrants,
exposades a múltiples violències.
Rebutgem la tracta de persones i el sistema prostitucional. Converteix les dones en
mercaderia i vulnera els seus drets.
Cal insistir en el paper important dels mitjans de comunicació i en els agents culturals per
trencar estereotips i presentar les dones com a subjectes amb drets plens i no com
subsidiàries ni com a objectes, en cap sentit.
L'any 2018 va ser «l'any de les dones». La Vaga del 8M va culminar un seguit de protestes
i de lluites feministes enxarxades per tot el món i va obrir les portes a una nova onada
feminista globalitzada. Enguany les entitats de tot el territori espanyol i els sindicats, ja
estan ultimant la vaga de dones del 8 de març del 2019, una vaga completa: laboral,
estudiantil de consum i de cures.

És per això que proposem els següents
ACORDS
1.

2.
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la Vaga
mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment
Feminista.
Com a Ajuntament, ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de caràcter
transversal, - per exemple des de la mobilitat a les nostres festes - , a dotar-les
pressupostàriament, a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria
d’igualtat, i donar-ne compte periòdic a aquest ple.
Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions a
seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les
polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la
importància del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la urgència de la seua
dotació pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la importància
cívica i política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. El
nostre Ajuntament està adherit/s’adhereix al dit pacte i es compromet a aplicar-lo
i a actuar d’acord amb les seues propostes.
Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord al qual s’ha arribat a les Corts
Valencianes el darrere 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià
contra la violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a
continuar fent valdre les mesures del dit Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a
qualsevol tipus de posicionament polític que negue l'existència de la violència de
gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les
dones. Per tant, mostrem també el nostre rebuig a l'adopció de qualsevol tipus
d'acord, explícit o implícit, amb formacions amb aquests plantejaments. Cal
recordar que la violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d’un
pacte d’Estat.
Demanar al Govern espanyol que inicie els tràmits per aprovar una llei
d’equiparació efectiva salarial entre dones i homes.
Instar als partits polítics amb representació al Congrés i al Senat a presentar
propostes i que agilitzen els processos per tal d’aprovar la llei.
Instar el Govern estatal a destinar recursos en inspecció del treball i seguretat
social per a detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per
raó de sexe.
Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 186 de la OIT (Organització
Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.

9.

10.
11.
12.
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13.

Instar el Govern estatal a fer efectiu l’acord sobre els permisos per naixement i, a
més, fer que siguen intransferibles i cent per cent remunerats, amb el calendari
d’implementació respectiu.
Instar al Congrés a elaborar una llei d’educació que tinga com a valor fonamental
la coeducació.
Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de tracta i
de prostitució.
Exigir al Govern estatal un finançament just per tal de portar a terme les polítiques
d’igualtat així com les polítiques educatives i les socials. Ens calen unes polítiques
amplies, no es tracta de resoldre situacions d’especial precarietat de caràcter
assistencialista sinó degarantir els drets de ciutadania, i és urgent que desaparega
la discriminació que patim en el finançament.
Donar trasllat dels presents acords ala Generalitat Valenciana, i en especial a la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts
valencianes, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya
i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es
publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra
població.
Benifairó de la Valldigna 25 de febrer de 2019.”

Tot seguit la Regidora de Benestar Social, Sra. Carmen Casanova Plana, i portaveu
del Grup Municipal Compromís, explica les motivacions de la Moció, indicant que son
massa anys recordant el 8 de març, es menester acabar amb aquesta celebració, serà senyal
que hi haurà igualtat total entre dones i homes. Cal recordar l’esforç que la Generalitat esta
fent per a aconseguir eixa igualtat. Demana la Corporació Municipal adopte acord positiu
aprovant aquesta moció, sobretot per a demanar al Govern de la Nació que adopte les
mesures escaients amb la finalitat d’aconseguir una efectiva igualtat entre dones i homes.
A continuació el Sr. Francesc Bataller Fons, portaveu del Grup Municipal EUPV,
indica que la qüestió de la igualtat, sols de les dones NO es, es de tota la societat.
La Corporació Municipal, sense debatre l’assumpte, manifesta la voluntat
d’aprovar aquesta Moció.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal Compromís, relativa
al dia 8 de març de 2019, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.

b) Retre certificació d’aquest acord a Presidència del Govern de la Nació.
8) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE
LA CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de febrer de
2019 fins el dia 28 de febrer de 2019, fent l'extracte següent,
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- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 28-02-19, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 05 de març de 2019.
- BENS,
De 04-02-19, autoritza a Jose Tarrega Poveda, per termini de cinc anys, ocupació
de parcel·la municipal, 11 del polígon 4, per a instal·lar 140 ruscos.
De 22-02-19, autoritza a Comunitat Regants Pou del Pilar, ús sala biblioteca
municipal, dia 17 de març de 2019, per a realitzar junta general.
De 22-02-19, autoritza a Comunitat Regants Virgen del Pilar, ús centre cultural, dia
08 de març de 2019, per a realitzar junta general.
De 25-02-19, autoritza a Societat de Caçadors la Senyera, ús sala biblioteca
municipal, dia 01 de març de 2019, per a realitzar reunió informativa.
- CONTRACTACIÓ,
De 04-02-19, aprova projecte tècnic de les obres Renovació de paviments i
equipament en la Plaça País Valencià.
De 04-02-19, aprova projecte tècnic de les obres Desviament de línia elèctrica de
mitja tensió en zona del nou cementeri municipal.
De 04-02-19, contracta direcció facultativa de les obres Desviament de línia
elèctrica de mitja tensió en zona del nou cementeri municipal, al tècnic Jose Fco.
Armengol Sala, pel preu cert de 1.718,20 euros IVA inclòs.
De 11-02-19, acorda la devolució fiança definitiva a Moreamaval, C.B., per
contracte obres “Rehabilitació de l’Envoltant de l’Hospital Romero”.
De 14-02-19,considera aprovats definitivament els projectes de les obres
“Pavimentació tram Camí Castell” i “Pavimentació Camí Racó de Todo i tram alt
Camí Castell”.
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De 18-02-19, contracta direcció facultativa de les obres Renovació de paviments i
equipament en la Plaça País Valencià, al tècnic Jose Aldeguer Muñoz, pel preu cert
de 2.087,40 euros IVA inclòs.
De 21-02-19, aprova el projecte tècnic de les obres Pavimentació Camí Racó del
Cambro.
De 21-02-19, inici contractació de les obres Renovació de paviments i equipament
en la Plaça País Valencià.
De 25-02-19, inici contractació de les obres Desviament de línia elèctrica de mitja
tensió en zona del nou cementeri municipal.
De 25-02-19, aprova expedient contractació de les obres Renovació de paviments i
equipament en la Plaça País Valencià.
De 25-02-19, aprova expedient contractació de les obres Desviament de línia
elèctrica de mitja tensió en zona del nou cementeri municipal.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 15-02-19, inici procediment sancionador a Miguel Aparicio Alexandre, per
infracció al Reglament Municipal de Residus Sòlids de Benifairó de la Valldigna.
De 26-02-19, sol·licita ajuda a la Diputació de València del programa IFS locals
musicals, per a fer Millores en Auditori Musical.
- LLICÈNCIES AMBIENTALS,
De 27-02-19, a inici comunicació ambiental per a activitat “Sala Maquillatge i
Esteticien” en carrer Primer de Maig, 3.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 01-02-19, a Alberola Verdú, S.L., provisional per a nau magatzem desmuntable
en C/ Collidors, s/n.
De 04-02-19, a Ma Carmen Salguero Pérez, tanca finca r´suitica, parcel·les 142 i 10
del polígon 12
De 25-02-19, a “Internet Infraestructuras, S.L.” desplegament xarxa
telecomunicacions fibra òptica en Benifairó de la Valldigna.
- INTERVENCIÓ,
De 12-02-19, aprova factura honoraris redacció projecte tècnic de les obres
Renovació de paviments i equipament en la Plaça País Valencià, presentada per
Jose Aldeguer Muñoz, amb un import de 2.601,68 euros.
De 14-02-19, aprova factura honoraris redacció projecte tècnic de les obres
“Pavimentació Camí Racó de Todo i tram alt Camí Castell”, presentada per Juan
Brines Solanes, amb un import de 1.842,84 euros.
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De 14-02-19, aprova factura honoraris redacció projecte tècnic de les obres
“Pavimentació tram Camí Castell”, presentada per Juan Brines Solanes, amb un
import de 2.587,91 euros.
De 14-02-19, aprova factura honoraris redacció projecte tècnic de les obres
Desviament de línia elèctrica de mitja tensió en zona del nou cementeri municipal,
presentada per Jose Fco. Armengol Sala, amb un import de 1.681,90 euros.
De 20-02-19, inici expedient de la liquidació del pressupost de 2018.
De 20-02-19, compromís econòmic a efectes del finançament de les obres Millores
en zona Industrial Oest, cas de rebre subvenció de l’IVACE.
De 27-02-19, aprova la liquidació del pressupost de 2018.
De 28-02-19, inic tramitació Pla Pressupostari pel trienni 2020/2022.
- TRESORERIA,
De 01-02-19, aprova liquidació quart trimestre 2018 a Endesa Energia, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5%
dels ingressos bruts.
De 01-02-19, aprova liquidació quart trimestre 2018 a Orange Espagne, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 01-02-19, aprova liquidació any 2018 a Gas natural Comercializadora, SA, taxa
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5%
dels ingressos bruts.
De 01-02-19, aprova liquidació quart trimestre 2018 a Viesgo Energia, SL, taxa
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5%
dels ingressos bruts.
De 01-02-19, aprova liquidació quart trimestre 2018 a Cide HC Energia, SA, taxa
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5%
dels ingressos bruts.
De 04-02-19, aprova liquidació any 2018 a Comercializadora Regulad, Gas i
Power, taxa d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema
de l’1’5% dels ingressos bruts.
De 11-02-19, aprova liquidació pel concepte de ICO i taxa llicencies urbanístiques,
a Alberola Verdú, S.L, corresponent a la llicencia d’obres provisional 31/2018.
De 13-02-19, aprova liquidació any 2018 a Naturgy Iberia, SA, taxa d’ocupació del
domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% dels ingressos
bruts.
De 27-02-19, aprova liquidació pel concepte de ICO i taxa llicencies urbanístiques,
a “Internet Infraestructuras, S.L.” corresponent a la Declaració Responsable
d’instal·lacions 32/2018.

B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2019, han tingut entrada 184 escrits, i eixida 334 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
9) PRECS I PREGUNTES:
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Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Francesc Bataller Fons, portaveu del grup municipal EUPV, formula els
següents precs o preguntes:
- Pregunta, si l’Ajuntament coneix i fa un seguiment de les famílies que compten
entre els seus membres amb persones amb diversitat funcional i/o sensorial.
L’Alcalde, manifesta que no, tanmateix seria prou difícil, aquest assumpte es cosa
de Serveis Socials, no obstant açò, les situacions greus, serveis socials informa l’Alcaldia.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:44 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 09 d’abril de
2019. I s'estén en vint-i-sis pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
OM8802803 (anvers) a OM8802815 (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.
L'Alcalde,
Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,
Salvador Casanova Ferrer

