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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a tretze de març de 2018, 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 2018, 
ajornada per Decret de l’Alcaldia de data 06 de març de 2018,  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)  ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUTDE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA: 
 
 Atés l'expedient tramitat per a l'elecció de Jutge de Pau Substitut, en virtut de 
Decret de l’Alcaldia de 17 de gener de 2018, de conformitat amb la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i Reglament 3/95 “Dels Jutges de Pau” del Consell General del Poder 
Judicial. 
 
 Atés que durant el termini de quinze dies, comptats del dia 03 de  febrer de 2018 
fins al 23  de  febrer de 2018 ambdós inclosos, d'acord amb l'edicte d’este Ajuntament 
relatiu a presentació de sol·licituds per a ser elegit jutge de pau substitut, aparegut  en el 
"Butlletí Oficial de la Província"  número  24, de data  02 de febrer de 2018, i en el Tauler 
d'Anuncis i pagina WEB de l'Ajuntament, s'han presentat en temps i forma, sols una 
instància interessada en el  càrrec de jutge de pau substitut, amb núm. d’entrada 190 de 
data 22 de febrer de 2018, signada pel Sr. Juan Esteban Gil Alberola. 
 
 L'Alcalde, vista l'única sol·licitud i documentació annexa a la mateixa, atés les 
circumstàncies que concorren en la persona del Sr. Juan Esteban Gil Alberola, considera 
que a més de reunir les condicions de capacitat i compatibilitat per a ser elegit pel càrrec de 
jutge de pau substitut, reuneix les condicions de ser coneixedor de la realitat social de la 
Població i del Terme Municipal; proposa la Corporació Municipal acorde elegir el Sr. Juan 
Esteban Gil Alberola pel càrrec de Jutge de Pau substitut de Benifairó de la Valldigna. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat,  que en tot cas representa la majoria absoluta 
legal preceptiva, acorda: 
 
 a) Elegir per al càrrec de Jutge de Pau  substitut de Benifairó de la Valldigna, al Sr. 
Juan Esteban Gil Alberola, major d'edat, veí de Benifairó de la Valldigna amb domicili al 
carrer Ricardo Romero, 43,  i  amb D.N.I. 20.788.479 K. 
 

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

 
 
2) SOL·LICITUD A DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, D'INCLUSIÓ 

D'INVERSIONS MUNICIPALS EN EL PLA DE SERVEIS I OBRES MUNICIPALS 
(SOM) PER AL BIENNI 2018-2019: 
 



 Atés les Bases del Pla Provincial de Serveis i Obres Municipals (SOM) per al 
bienni 2018-2019, aprovades per acord del Ple de la Diputació de València en sessió de 
data 30 de gener de 2018, publicades en el Butlletí Oficial de la Província 38  de data 22 de 
febrer de 2018, i l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província 59  de 
data 26 de març de 2018. 
 

Atés el tipus d'obres a incloure en aquest SOM, i resta d'instruccions que se 
contenen en la mencionada convocatòria SOM/2018-2019, la finalitat és, acabar o millorar 
obres i serveis municipals. 

 
 Atés la proposta del Sr. Alcalde de les obres concretes a incloure en aquest SOM 
2018-2019, les quals es relacionaran a la part resolutiva. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

Primer. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant la Diputació de València per 
a la realització de les següents inversions en el marc del Pla Provincial de Serveis i Obres 
(SOM) de 2018-2019, 
 

Descripció de la inversió Import  € Aplicació 
Pressupostaria 

Pavimentació dels carrers: Sant Francesc, Blasco 
Ibañez, Sant Antoni i tram inicial Ricardo Romero 

106.800,00  
155.611 

Desviament de línia elèctrica aèria que afecta el nou 
cementeri  

45.000,00  
164.622 

Renovació del ferm dels camins rurals: Cambro, de 
Simat, Canaleta de Pedra, i Comba. 
 

33.118,37  
454.611 

 
Segon. Adquirir el compromís de: 

 
- Aportar aquella part de l'import total de les inversions que no estiga cobert per la 
subvenció concedida i que no haja estat finançada d'una altra manera. 
- Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de l'ajuda o 
incompliment de les obligacions establertes per la convocatòria reguladora del Pla 
Provincial, així com de comunicar a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o 
obtingudes per a la mateixa finalitat. 
- Informar en el moment en què es produïsca, de qualsevol nova petició o concessió 
d’ajuda que se sol·licite o reba per a la mateixa finalitat que la sol·licitada en la present 
convocatòria. 
 



Tercer. Als efectes que preveu l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions, 
acceptar l'ajuda que en el marc del present Pla Provincial fóra concedida per la Diputació 
de València. 
 

Quart. Als efectes del que disposa l’article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 28 d’abril, Text Refós del Règim Local, SOL·LICITA assumir l’execució de 
les TRES inversions descrites. 
 

Cinquè.  Autoritzar a la Diputació de València que realitze les gestions oportunes 
amb vista a la comprovació que l'entitat es troba al corrent en les obligacions tributàries 
davant de la Hisenda Estatal, Hisenda de la Comunitat Valenciana, i davant la Seguretat 
Social. 
 
 Sisè.  Retre certificació d’aquest acord, junt als demes documents previstos en les 
Bases del PPOS/2018-2019 a Diputació de València als efectes oportuns. 
 
 
 3) APROVAR CONVENI PER A RESERVA D’APROFITAMENT 
URBANÍSTIC DE LA PARCEL·LA 05 DEL POLÍGON 12, A EFECTES DEL 
DOTACIONAL NOU CEMENTERI MUNICIPAL: 
 

Atés la proposta de conveni urbanístic, signada amb data 24 de gener de 2018,  de 
cessió i reserva d'aprofitament per a la construcció del nou cementeri amb els actuals 
propietaris de la parcel·la 005 del polígon 12, Sr. Juan José Pastor López i  Sra. Maria 
Amparo Bellver Vercher, amb una superfície de 1.564,94 m2 segons recent mesurament 
que consta en l’alçament topogràfic efectuat el 23 de gener de 2018, i te de referència 
cadastral 46059A012000050000DL, en què els cedents es reserven l'aprofitament 
urbanístic subjectiu corresponent als mateixos, el qual es materialitzarà una vegada es 
tramite la corresponent gestió urbanística del Sector urbanitzable residencial “A”. 
  

Atés que l'Ajuntament compta amb un PGOU aprovat en data el 04 d’agost de 2005 
per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, i que al mateix es preveu la 
realització d’un nou cementeri municipal, dotacional públic que s’ha de obtindré per la 
gestió urbanística dels Sectors Urbanitzables Residencial “A”, Residencial “C” i Industrial 
“B”.  

 
Atés que es d’interès municipal disposar amb antelació a l'aprovació de les 

corresponents programacions d'actuació integrada dels mencionats Sectors, dels terrenys 
afectats pel planejament a Nou Cementeri Municipal que, en qualsevol altre cas, haurien de 
ser obtinguts a través del corresponent procés d'equidistribució de beneficis i càrregues. 

 



 La parcel·la de raó te la següent descripció registral: 

“RÚSTICA.- Sita, en BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA, poli. SAN MIGUEL NÚM. 12: TERRA regadiu, 
abans secana, amb Tarongers, sita en terme de BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA, partida de SAN 
MIGUEL, de cabuda dos fanecades, equivalent a SETZE ÀREES I SEIXANTA DOS CENTIÀREES (tenint 
una fanecada i mitja dret a reg del pou de Capella. Limita: Nord, terra d’Enrique Trenor; Sud, finca 
d’on procedeix, de José Serrano; Est, muntanya de Sant Miquel; Oest, d’Emilio Serrano. 

TÍTOL.- Adquirida per compra a Francisco Brines Serrano, mitjançant escriptura de compraventa 
atorgada, en data 2 de gener de 2006, davant el Notari de Tavernes de la Valldigna, Rosa Maria 
Pérez Guillot, amb número 7 del seu protocol. 

INSCRIPCIÓ: Al registre de la Propietat de ALZIRA, al Tom 2244, Llibre 66, de BENIFAIRÓ, Foli 172, 
Finca 1162.” 

 
Atés que, en aplicació de l'article 79 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la 

Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana; 
que subjecta la dita reserva d'aprofitament urbanístic a l'aprovació municipal.  
 

Atés els informes emesos per la Secretaria municipal i els servicis Tècnics 
assessors en matèria d'urbanisme d'esta Corporació, sent este últim favorable a l'aprovació 
de la reserva d'aprofitament urbanístic que se sol·licita.  
 
 Pel Sr. Alcalde, agraeix als propietaris la signatura del conveni i proposa la 
Corporació Municipal, per interès municipal, s’aprove el conveni esmentat tal i com esta 
redactat. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

  a) Acceptar la cessió gratuïta que fan a l'Ajuntament  el Sr. Juan José Pastor López 
i  la Sra. Maria Amparo Bellver Vercher, de 1.564,94 m2 de terrenys urbanitzables afectats 
de nou cementeri municipal. 
 
 b) Aprovar la proposta de Conveni urbanístic regulador entre els propietaris 
indicats a l’anterior apartat a) i este Ajuntament sobre la cessió gratuïta a l'Ajuntament de 
de la parcel·la 005 del polígon 12 d’este Terme Municipal, amb l'objectiu que per part de 
l'Ajuntament es procedisca a la realització del nou cementeri municipal, previst com a sòl 
dotacional públic, de conformitat amb la normativa de planejament vigent. 
 
 En compensació del sòl objecte de cessió, l'Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna realitza una reserva d'aprofitament en favor del Sr. Juan José Pastor López i de 
la  Sra. Maria Amparo Bellver Vercher, que es materialitzarà en el moment es desenvolupe 



el Sector “A” de sòl urbanitzable residencial, previst en el vigent PGOU. L'aprofitament 
subjectiu que corresponga al cedent del sòl, serà l'establit en la Fitxa de gestió corresponent 
al referit Sector “A”. 
 
 c) Determinar que els anteriors terrenys acceptats s’incorporaran a l’Inventari 
Municipal de Béns i Drets de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en concepte de bé 
de domini públic afecte a servei públic municipal, i s’han d’inscriure a nom de 
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el Registre de la Propietat d’Alzira I, amb la 
condició de que les corresponents despeses siguen per compte de l'Ajuntament. 
 
 d) En compliment d'allò que es regula en l’article 83 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en 
concordança amb l’article 25 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, el Conveni aprovat serà 
sotmès a informació pública per un període de vint dies, publicant-se anuncis en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana i, en el Tauler d’Anuncis i pagina WEB de 
l’Ajuntament. 
 
 e) Notifique's aquest  acord als interessats amb indicació dels recursos escaients, 
fent-los saber, que esta reserva ha de ser inscrita en el corresponent Registre de la 
Propietat. 
 
 f) Facultar l'Alcalde per a que en nom i representació de l'Ajuntament firme els 
documents que calguen en execució d’aquest acord.  
 
 
 4) APROVAR CONVENI PER A RESERVA D’APROFITAMENT 
URBANÍSTIC DE LA PARCEL·LA 103 DEL POLÍGON 12, A EFECTES DEL 
DOTACIONAL NOU CEMENTERI MUNICIPAL: 

 
Atés la proposta de conveni urbanístic, signada amb data 24 de gener de 2018,  de 

cessió i reserva d'aprofitament per a la construcció del nou cementeri amb els actuals 
propietaris de la parcel·la 103 del polígon 12, la mercantil RAJAMI, S.L., amb una 
superfície de 2.281,99 m2 segons recent mesurament que consta en l’alçament topogràfic 
efectuat el 23 de gener de 2018, i te de referència cadastral 46059A012001030001FY, en 
què els cedents es reserven l'aprofitament urbanístic subjectiu corresponent als mateixos, el 
qual es materialitzarà una vegada es tramite la corresponent gestió urbanística del Sector 
urbanitzable residencial “C” amb una superfície de 827,50 metres quadrats, i la 
corresponent gestió urbanística del Sector urbanitzable industrial “B” amb una superfície 
de 1.454,49 metres quadrats. 
  



Atés que l'Ajuntament compta amb un PGOU aprovat en data el 04 d’agost de 2005 
per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, i que al mateix es preveu la 
realització d’un nou cementeri municipal, dotacional públic que s’ha de obtindré per la 
gestió urbanística dels Sectors Urbanitzables Residencial “A”, Residencial “C” i Industrial 
“B”.  

 
Atés que es d’interès municipal disposar amb antelació a l'aprovació de les 

corresponents programacions d'actuació integrada dels mencionats Sectors, dels terrenys 
afectats pel planejament a Nou Cementeri Municipal que, en qualsevol altre cas, haurien de 
ser obtinguts a través del corresponent procés d'equidistribució de beneficis i càrregues. 

 
 La parcel·la de raó està conformada per les següents registrals: 

“1.- CAMP de terra amb tarongers, en terme de Benifairó de la Valldigna, partida San Miguel, de 
cabuda mitja fanecada i quaranta braces, equivalent a cinc àrees, huitanta i una centiàrees i 
setanta decímetres quadrats.  

TITOL: Inscrita en el Registre de la Propietat d’Alzira, al Tom 1643, Llibre 48, Foli 1, finca 3.046.  

2.- CAMP de terra amb tarongers, al mateix terme i partida que l’anterior, de cabuda dos 
fanecades, equivalent a setze àrees i seixanta dos centiàrees, tenint una i mitja fanecada dret a 
reg del pou, bassa i màquina de Capella. 

TÍTOL: Inscrita en el Registre de la Propietat d’Alzira, al Tom 1643, Llibre 48, Foli 1, finca 1.148.”  

 
Atés que, en aplicació de l'article 79 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la 

Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana; 
que subjecta la dita reserva d'aprofitament urbanístic a l'aprovació municipal.  
 

Atés els informes emesos per la Secretaria municipal i els servicis Tècnics 
assessors en matèria d'urbanisme d'esta Corporació, sent este últim favorable a l'aprovació 
de la reserva d'aprofitament urbanístic que se sol·licita.  
 
 Pel Sr. Alcalde, agraeix als propietaris la signatura del conveni i proposa la 
Corporació Municipal, per interès municipal, s’aprove el conveni esmentat tal i com esta 
redactat. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

  a) Acceptar la cessió gratuïta que fa a l'Ajuntament  RAJAMI, S.L., en el seu nom, 
el Sr. Jaime Vercher Cuñat, de 2.281,99 m2 de terrenys urbanitzables afectats de nou 
cementeri municipal. 



 
 b) Aprovar la proposta de Conveni urbanístic regulador entre els propietaris 
indicats a l’anterior apartat a) i este Ajuntament sobre la cessió gratuïta a l'Ajuntament de 
de la parcel·la 103 del polígon 12 d’este Terme Municipal, amb l'objectiu que per part de 
l'Ajuntament es procedisca a la realització del nou cementeri municipal, previst com a sòl 
dotacional públic, de conformitat amb la normativa de planejament vigent. 
 
 En compensació del sòl objecte de cessió, l'Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna realitza una reserva d'aprofitament en favor de RAJAMI, S.L., que es 
materialitzarà en el moment es desenvolupen els Sector “C” de sòl urbanitzable residencial 
i Sector “B” de sòl urbanitzable industrial, previst en el vigent PGOU. L'aprofitament 
subjectiu que corresponga al cedent del sòl, serà l'establit en la Fitxa de gestió corresponent 
als referits Sector residencial “C” amb una superfície de 827,50 metres quadrats i Sector 
industrial “B” amb una superfície de 1.454,49 metres quadrats. 
 
 c) Determinar que els anteriors terrenys acceptats s’incorporaran a l’Inventari 
Municipal de Béns i Drets de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en concepte de bé 
de domini públic afecte a servei públic municipal, i s’han d’inscriure a nom de 
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el Registre de la Propietat d’Alzira I, amb la 
condició de que les corresponents despeses siguen per compte de l'Ajuntament. 
 
 d) En compliment d'allò que es regula en l’article 83 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en 
concordança amb l’article 25 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, el Conveni aprovat serà 
sotmès a informació pública per un període de vint dies, publicant-se anuncis en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana i, en el Tauler d’Anuncis i pagina WEB de 
l’Ajuntament. 
 
 e) Notifique's aquest  acord als interessats amb indicació dels recursos escaients, 
fent-los saber, que esta reserva ha de ser inscrita en el corresponent Registre de la 
Propietat. 
 
 f) Facultar l'Alcalde per a que en nom i representació de l'Ajuntament firme els 
documents que calguen en execució d’aquest acord.  
 
 
 5) APROVAR EL PLA PRESSUPOSTARI MUNICIPAL PEL TRIENNI 
2019-2021:   
 



 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 2019-2021, i conté les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses 
del pressupost de 2018 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 28 de febrer de 
2018, del Marc Pressupostari pel trienni 2019-2021. 
 
 L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal que s'aprove el marc pressupostari pel 
trienni 2019-2021 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 2019, tal 
i com ha estat presentat, que per a les anualitats de  2019, 2020  i  2021 signifiquen les 
xifres que s'expressen seguidament: 
PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI TRIENNI 2019-2021 

  

 PRESSUPOST INICIAL  CONSOLIDAT 

Pla pressupostari 2019-2021: 
Projecció d'Ingressos 

Any Base 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021 

CORRENTS 1.400.000,00 1.270.000,00 1.467.000,00 1.460.000,00 

     

DE CAPITAL 390.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

  0 0 0 

FINANCERS 70.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 

Total pressupost d'ingressos 1.860.000,00 1.570.000,00 1.717.000,00 1.710.000,00 

     

Recursos NO FINANCERS = Corrents 
+ de Capital 

1.790.000,00 1.470.000,00 1.667.000,00 1.660.000,00 

     



     

 PRESSUPOST INICIAL CONSOLIDAT 

Marc pressupostari 2019-2021: 
Projecció de Gastos 

Any Base 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021 

CORRENTS 1.170,000,00 1.200.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 

     

DE CAPITAL 500.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

     

FINANCERS 190.000,00 170.000,00 87.000,00 80.000,00 

Total pressupost de gastos 1.860.000,00 1.570.000,00 1.717.000,00 1.710.000,00 

     

Usos NO FINANCERS = Corrents + de 
Capital 

1.670.000,00 1.400.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 

     

RESULTAT PRESSUPOSTARI 0 0 0 0 

 
 
 
OBJECTIU 1.- LA REGLA DE GASTO  

    

 Any Base 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021 

A) USOS NO FINANCERS = Corrents + 
de Capital  

1.670.000,00 1.400.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 

Ajustos SEC 95 que incidixen en 
gastos 

0 0 0 0 

Ajustos Consolidació pressupostària 0 0 0 0 

B) USOS NO FINANCERS AJUSTATS 1.670.000,00 1.400.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 

Interessos del deute 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

Gastos finançats amb fons finalistes 
UE / AAPP 

300.000,00 200.000,00 400.000,00 366.000,00 

C) GASTO COMPUTABLE 1.356.000,00 1.186.000,00 1.216.000,00 1.250.000,00 

Variació del gasto computable  -12,54% 2,53% 2,80% 

OBJECTIU 1: Taxa de referència creixement PIB m/p 
(Pressupostos 2018) 

2,70% 2,80% 2,80% 

COMPLIX AMB LA REGLA DE GASTO 206.612,00 3.208,00 48,00 

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

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

MARGE D'AUGMENT EN PRESSUPOST DE GASTOS 206.612,00 3.208,00 48,00 

     
 
 
 

    



OBJECTIU 2.- ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA 

    

 Any Base 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021 

Recursos NO FINANCERS = Corrents + de 
Capital 

1.790.000,00 1.470.000,00 1.667.000,00 1.660.000,00 

Ajustos Consolidació pressupostària 0 0 0 0 

Recursos NO FINANCERS ajustats = 
Corrents + de Capital  

1.790.000,00 1.470.000,00 1.667.000,00 1.660.000,00 

     

Usos NO FINANCERS = Corrents + de 
Capital 

1.670.000,00 1.400.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 

Ajustos Consolidació pressupostària 0 0 0 0 

Usos NO FINANCERS ajustats = Corrents 
+ de Capital 

1.670.000,00 1.400.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 

     

Ajustos SEC 95 que incidixen en gastos 0 0 0 0 

Ajustos SEC 95 que incidixen en 
ingressos 

130.000,00 0 0 0 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA SEC-95 250.000,00 70.000,00 37.000,00 30.000,00 

 
OBJECTIU 3: SOSTENIBILITAT 
FINANCERA 

    

 Any Base 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021 

Deute viu consolidat previst a 31 de 
desembre 460.000,00 290.000,00 203.000,00 123.000,00 

INGRESSOS CORRENTS consolidats 1.400.000,00 1.270.000,00 1.467.000,00 1.460.000,00 

Recursos afectats en capítols 1 a 7 
d'ingressos 

50.000,00 0 0 0 

Ingressos corrents consolidats ajustats 1.350.000,00 1.270.000,00 1.467.000,00 1.460.000,00 

% Deute viu sobre ingressos corrents 
consolidats 

34,08% 22,84% 13,84% 8,43% 

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 i Funció 
Pública, pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte, i comunicar-ho a la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic. 
 



6) RETRE COMPTE DE L’APROVACIÓ PER L’ALCALDIA DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2017: 

 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2018, per la qual 
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2017, que literalment diu: 

 
“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017 

 
 Atés  l'expedient de liquidació del pressupost de 2017, 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 
212.995,36 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 2017, amb les següents  dades:  
 
 
A).- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI.     

 
CONCEPTES DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTAMENTS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 1.409.094,25 1.155.974,45  253.119,80 

b. Operacions de capital 178.466,57 216.353,24  - 37.886,67 

1. Total operacions no financeres 

(a+b) 

 

1.587.560,82 

 

1.372.327,69 

  

215.233,13 

2. Actius financers 0 0  0 

3. Passius financers 0 180.743,81  - 180.743,81 



RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 

L’EXERCICI (1+2-3) 

 

1.587.560,82 

 

1.553.071,50 

  

34.489,32 

AJUSTAMENTS 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0  

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0  

Total Ajustaments (4+5-6) 0 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 34.489,32 

 

B).- ROMANENT DE TRESORERIA. 

 IMPORTS- EUROS IMPORTS- EUROS 
1.- (+) Fons líquids en la 

Tresoreria a final d'exercici 
  

33.033,23 
2.- (+) Drets  pendents de 

cobrament a final d'exercici 
  

564.500,54 
De Pressupost corrent 189.559,85  

De pressupostos tancats 351.154,19  
D'operacions no  pressupostàries 14.786,50  
3.- (-) Creditors pendent de  

pagament a final d'exercici 

  

261.264,02   

De Pressupost corrent 144.698,76                   
De pressupostos  tancats 0,00  

D'operacions no  pressupostàries 116.565,26  
4a.-(-) Menys, Ingressos 

realitzats  pendents d'aplicació 

definitiva 

  

0,00 

4b.-(+) Més, Pagaments 

realitzats pendents d'aplicació 

definitiva 

  

0,00 

I. Romanent de Tresoreria Total 

(1+2-3+4a+4b)  

  

336.269,75 
II.  Saldos de cobrament   dubtós  212.995,36  

III. Excés de finançament afectat  0,00 
IV.  Romanent de Tresoreria per 

a  despeses generals (I-II-III) 

  

123.274,39 
 
 Segon.-  De la liquidació del pressupost de 2017  se'n  retrà compte  a  l'Ajuntament 
en Ple, en la primera sessió que cèlebre.  
 
 Tercer.-  De  la  liquidació  del   pressupost  de 2017 i la seua aprovació, se'n  
remetrà  còpia  a  l'Administració de l'Estat i a la Generalitat Valenciana.” 

 



 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 2017. 

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

RELATIU A L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA 
LOEPSF EN RELACIÓ A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017: 
 
 Es ret compte de l’informe emès per Intervenció Municipal, amb data 27 de febrer 
de 2018, 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 2017, el qual resulta ser el següent, 

 
“LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017.- INFORME DE SECRETARIA-
INTERVENCIÓ, D’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA 
REGLA DE GASTO i LÍMIT DEL DEUTE FINANCER 
 

Amb motiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, segons el que disposa 
el Decret de l’Alcaldia de data 12 de febrer de 2018, i de conformitat amb el que disposen 
els articles 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat 
Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, i,  els articles 12 i 30 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es 
constata que, la Intervenció Municipal elevarà a l’Ajuntament en Ple un informe sobre 
l’avaluació del compliment dels objectius de l’Estabilitat Pressupostaria i, de la Regla de 
Gasto i Límit del Deute  Financer. 

 
De l’Informe d’Avaluació anterior, es comprovarà que la liquidació del Pressupost 

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

La normativa mencionada, regula que la Intervenció Municipal elaborarà un 
informe sobre el compliment del objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla del 
gasto, que s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als documents previstos en 
l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora d’ Hisendes Locals. 



 
Així la Intervenció Municipal elevarà a l’Ajuntament en Ple un informe sobre el 

compliment de l’objectiu d’estabilitat i de la regla de gasto de la pròpia Entitat Local i, si 
es el cas, dels seus organismes i entitats dependents. 
 

En conseqüència, emet el següent 
 

INFORME 

PRIMER.  L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions 
que afecten a les despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà als principis 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i 
de conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació 

d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article 11.3 i 
11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit estructural, definit com a 
dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals, fet pel qual hauran de 
mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 

 
SEGON. El principi o objectiu d’estabilitat pressupostaria respecte de la 

Liquidació del Pressupost de 2017, es desprèn de la comparació de les Obligacions 
reconegudes netes dels capítols 1 a 7 del  pressupost de despeses i dels Drets reconeguts 
nets dels capítols 1 a 7 del  pressupost d’ ingressos. L’objectiu d’estabilitat pressupostària 
s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit. 
PRESSUPOST D’ INGRESSOS                                 DRETS  RECONEGUTS  NETS 

CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

I                IMPOSTOS DIRECTES 604.231,93 

II               IMPOSTOS INDIRECTES 11.110,53 

III              TAXES  i ALTRES INGRESSOS 293.924,52 

IV               TRANSFERENCIES CORRENTS 491.347,53 

V                INGRESSOS PATRIMONIALS 8.479,74 

VI               ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 

VII              TRANSFERENCIES DE CAPITAL 178.466,57 

TOTAL  ingressos NO financers 1.587.560,82 



 

PRESSUPOST DE DESPESES                                 OBLIGACIONS RECONEGUDES  NETES 

CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

I               DESPESES DE PERSONAL 571.551,90 

II          DESPESES CORRENTS EN  BENS i 

SERVEIS 

538.029,23 

III          DESPESES  FINANCERES 10.314,03 

IV           TRANSFERENCIES CORRENTS 36.079,20 

VI            INVERSIONS  REALS 216.353,24 

VII           TRANSFERENCIES  DE CAPITAL 0,00 

TOTAL despeses NO financeres 1.372.327,60 

 

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

despeses = Superàvit (+), estabilitat pressupostaria 

= capacitat financera   

  

 215.233,22 

 

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 215.233,22 €. 

Per tant, la liquidació dels pressupostos i estats financers de l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna de l'exercici 2017 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 2017 és de 2’1%. 
  

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 2017. 
 
L'avaluació del compliment de la regla de despesa amb motiu de la liquidació del 

pressupost de l'exercici 2017, presenta els següents resultats: 
 
LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES, 
 REGLA DE GASTO. 

Liquidació 2016 Liquidació 2017 

DESPESES NO FINANCERES 1.322.830,39 1.372.327,60 
-  INTERESSOS 11.850,30 10.306,03 
- GASTOS AMB FONS FINALISTES 186.028,44 305.691,00 
= GASTO COMPUTABLE 1.124.951,65 1.056.330,57 

 
TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA 
COMPUTABLE (2’1%) 23.623,99 

 

AUGMENTS o DISMINUCIONS PERMANENTS 
DE RECAPTACIÓ 0,00 

 

LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE  1.148.575,64  



 
En conseqüència com que el gasto no financer consolidat de la liquidació de 2017, o siga 
l’import de 1.056.330,57 euros,  és inferior al Límit de la Despesa Computable o siga 
l’import de 1.148.575,64 euros, la qual resulta d’aplicar la taxa de variació de la despesa 
(2’1%) al gasto computable de la liquidació de l’any anterior (2016), en base a aquests 
càlculs la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2017  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 2017 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 2017, 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 2017 s’ha amortitzat un capital total de 
180.743,81 euros,  quedant el nivell de Deute Viu a la data mencionada, la quantitat de 
622.830,29 euros, la qual es la suma de l’import de préstecs amb entitats de crèdit en 
186.569,14 euros més l’import del préstec pel pagament a proveïdors en 436.261,15 euros. 

 
OBJECTIU: DEUTE  
 Any 2017 
DEUTE VIU CONSOLIDAT PREVIST 

A 31 DE DESEMBRE 622.830,29  

a) Ingressos corrents consolidats 1.409.094,25 

b) Recursos afectats en capítols 1 a 5 

d’ingressos 0,00 

a-b) Ingressos corrents consolidats 

ajustats 1.409.094,25 

% DEUTE VIU SOBRE INGRESSOS  

CORRENTS CONSOLIDATS 44,20% 

 
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 2017. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes 
oportuns. 
 
 

UNIFICACIÓ DE DOS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA 
 

Davant l’acord assolit pels Grups Municipals EUPV:AC i  COMPROMÍS respecte 
de les respectives mocions relatives a suport a la vaga feminista del 8 de març de 2018, de 
signar una única moció conjunta dels dos Grups, queda modificat l’Ordre del Dia en el 
sentit d’unificar els punts 8) i 9) en un únic punt, que serà el 8) amb la denominació de 
Moció conjunta dels Grups Municipals EUPV:AC i  COMPROMÍS de suport a la vaga 
feminista del 8 de març de 2018. 

 
Com a conseqüència de l’anterior, la resta d’assumptes de l’Ordre del Dia queden 

corregits en el seu ordinal davant la unificació dels punts 8) i 9), en una posició inferior. 
 
 8) MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS EUPV:AC I  
COMPROMÍS DE SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ DE 2018:  
 



Es ret compte de la moció presentada conjuntament pel Grup Municipal 
Compromís i pel Grup Municipal EUPV:AC, relativa a la vaga feminista a realitzar el 
proper dia 8 de març de 2018,  que literalment diu: 
 

“AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA 

Francesc Bataller i Fons, Portaveu pel Grup Municipal d’Esquerra Unida a l’ajuntament 
de Benifairó de la Valldigna, i Carmen Casanova Plana pel Grup Municipal Compromís 
per Benifairó a l’empara d’allò dispost en el Reglament d’organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per a la seua aprovació la següent 
declaració: 

 DECLARACIÓ DE SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ DE 2018 

El pròxim 8 de Març, dia Internacional de la Dona, el moviment feminista amb el 
suport d'organitzacions i col·lectius polítics, socials i sindicals convoca una vaga 
general de les dones de part a part de la nostra geografia. 
Una convocatòria de denúncia enfront les desigualtats, les discriminacions i les 
violències estructurals que pateixen més de la meitat de la població mundial, les 
dones, però també de reivindicació d'un nou model social, just, democràtic i igualitari. 

Una vaga feminista contra un sistema capitalista i patriarcal que permet que les 
desigualtats estructurals que pateixen les dones estiguen arribant a tals nivells de 
gravetat i de tal dimensió que fa ineludible prendre els carrers, les institucions i els 
centres de treball per demostrar que sense LES DONES el món cau, el món es para. Un 
món el funcionament del qual, amb dades i pràctiques  que  es dibuixen en aquests 
escenaris: 

- A tot el món, les dones guanyen només entre el 60 i el 75 per cent del salari 
dels homes en treballs d'igual valor. 

- A l'Estat espanyol, el treball dedicat per les dones a les llars, a la cura i a la 
reproducció aconsegueix el 53% del PIB, la qual cosa significa que l'Estat fa 
recaure en les dones gran part del que hauria d'estar atès a través dels serveis 
públics. 

- La pràctica de la interrupció voluntària de l'embaràs no està garantida per a 
totes les dones. La legislació existent permet que la classe mèdica més 
reaccionària puga negar-se a realitzar la IVE en els centres sanitaris públics i 
que el codi penal seguisca contemplant l'avortament com un delicte. 

- La misogínia recorre la cultura i la ciència en tots els seus àmbits. En l'art, en la 
literatura, en el cinema, en les matemàtiques, en la biologia, en l'enginyeria o 



arquitectura…, les dones quasi no existeixen. Aquesta invisibilització comporta 
que les dones no apareguen en la narració de la Història i que totes les seues 
aportacions hagen sigut i seguisquen sent totalment ignorades. 

- Les agressions sexuals i les violacions, en alguns casos, han passat de ser actes 
criminals individuals a formes grupals cada vegada més presents. 

- Els continus assassinats de dones han de traduir-se en un rebuig frontal a 
aquesta inacceptable realitat, que consolide la construcció d'una cultura 
antipatriarcal per eradicar aquesta violència sistèmica de la vida de les dones. 

- La notòria expansió que està adquirint el debat i la demanda dels 
ventres/úters de lloguer, no ho oblidem, de dones pobres, que són les qui es 
veuen obligades a aquesta forma d'explotació capitalista i patriarcal. 

- Les milers i milers de dones i xiquetes traficades per a consum sexual dels 
homes i la seua irrefutable connexió amb la “indústria del sexe” i la 
prostitució. 

A més a més, la bretxa salarial de l’Estat Espanyol es situa en un 23,25%, això vol dir, 
una mitjana de 6000€ anuals menys per una treballadora que desenvolupa una feina 
d’igual valor que un home, segons dades de l’últim informe realitzat per la UGT. 

No obstant això continuen sent insuficients les accions portades a terme per part del 
govern central per promocionar la igualtat real i efectiva entre homes i  dones.  La 
inexistència d’un Ministeri d’Igualtat propi i independent ens preocupa de manera 
considerable, però ens preocupa més si cap la poca perspectiva de gènere d’algunes de les 
campanyes impulsades per part del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Els 
estereotips i el patriarcat està impregnant de manera perillosa tota la política feta des de 
l’executiu  central  al no donar  l’atenció que requereix la igualtat entre homes i dones. 

En matèria laboral la situació no és més positiva al trobar-nos amb  un executiu incapaç de 
prendre mesures que valen encarrilades a fomentar la reducció de l’escletxa salarial. Per si 
això no és prou negatiu, el President del govern ha protagonitzat en les darreres setmanes 
declaracions  donant a entendre que la igualtat salarial no és una prioritat per a l’executiu.  
Declaracions de es que s’ha vist obligat a desdir-se posteriorment. Tot i això, les retallades 
en les partides d’igualtat continuen mantenint-se i les polítiques adoptades per part del 
govern ignoren tots les desigualtats en materia laboral i econòmica a les que ens veiem 
sotmeses les dones a diari. 

Per aquestes i moltes més raons aquest Ajuntament recolza la Vaga Feminista convocada 
per al 8 de març de 2018. Una vaga que anirà emmarcada amb grans manifestacions al 
llarg de tot el territori espanyol on les dones prendran els carrers per a demostrar que no 



solament cal parar el món sinó també cal transformar-lo canviant els seus models 
patriarcals per models d'igualtat, justícia, paritat, llibertat, diversitat i democràcia. 

Per aquest motiu l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna es compromet a: 

1. Recolzar la Vaga General de les Dones, facilitant el seu desenvolupament en 
aquesta Corporació. 
2. Facilitar amb tots els mitjans materials, personals i de difusió les 
manifestacions, concentracions, activitats i actes que convoquen les associacions 
de dones en el 8 de març. 
3. Enarborar la bandera feminista a l'Ajuntament com a símbol de suport a la lluita 
de les dones. 

En Benifairó de la Valldigna a 21 de febrer de 2018.” 

Tot seguit la Regidora de Benestar  Social, Sra. Carmen Casanova Plana, i portaveu 
del Grup Municipal Compromís, així com el portaveu del Grup Municipal EUPV:AC, 
expliquen les motivacions de la Moció i demanen 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. José Luís Ferrando Martí, portaveu del Grup Municipal PP, 

manifesta  que el seu Grup esta a favor de la realització de la vaga, però hi ha algun 
paràgraf en la moció en el què no estem d’acord, tot i que la moció en sí ens pareix 
correcta, no obstant açò, ens abstindrem. 

 
Passa l’assumpte a votació, la qual dona el següent resultat:  sis vots a favor, tres 

dels Regidors del  Grup COMPROMÍS, dos dels Regidors del Grup PSOE  i, un del 
regidor del Grup EUPV:AC; i dos abstencions dels Regidors del Grup PP. 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i dos abstencions, acorda: 
 
a) Ratificar i acceptar la Moció presentada conjuntament pel Grup Municipal 

Compromís i pel Grup Municipal EUPV:AC, relativa a la vaga feminista a realitzar el 
proper dia 8 de març de 2018, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord a Presidència del Govern de la Nació. 

 
 
 
 



 
10) 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 
2018  fins el dia 28 de febrer de  2018, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I   FUNCIONAMENT, 
De 28-02-18, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 06  de març de 2018. 
 
- BENS,   
De 09-02-18, autoritza us sala de lectura a Societat de Caçadors de Benifairó de la 
Valldigna, per a reunió el dia 16 de febrer de 2018. 
 
- CONTRACTACIÓ,   
De 01-02-18, contracta amb EGEVSA servei autocontrol de vessaments al riu 
Vaca, per tot l’any 2018, pel preu cert de 454,65 euros IVA no inclòs. 
De 05-02-18, contracta amb Jose Fco. Armengol Salsa, servei tècnic 
d’assessorament com a enginyer tècnic industrial, per tot l’any 2018, pel preu cert 
de 5.700,00 euros IVA no inclòs. 
De 05-02-18, contracta amb Juan Brines Solanes, servei tècnic d’assessorament 
com a enginyer tècnic agrìcol, per tot l’any 2018, pel preu cert de 2.800,00 euros 
IVA no inclòs. 
De 05-02-18, contracta amb Domingo Ripoll Miñana, servei tècnic 
d’assessorament com a arquitecte tècnic, per tot l’any 2018, pel preu cert de 
5.769,50 euros IVA no inclòs. 
De 05-02-18, contracta amb Pablo Aldeguer Muñoz, servei tècnic d’assessorament 
com a arquitecte, per tot l’any 2018, pel preu cert de 6.000,00 euros IVA no inclòs. 
De 05-02-18, contracta amb “Marqués i Soler, S.L.P.”, servei d’assessorament 
jurídic i de defensa en juí, per tot l’any 2018, pel preu cert de 21.054,00 euros IVA 
inclòs. 
De 08-02-18, contracta amb Pablo Aldeguer Muñoz, servei tècnic per a la redacció 
el projecte de les obres “Nou Cementeri Municipal”, pel preu cert de 12.433,00 
euros IVA no inclòs. 
 



De 12-02-18, contracta amb EGEVSA servei de registre de dades en el sistema 
d’informació nacional d’aigües de consum, per tot l’any 2018, pel preu cert de 
390,89 euros IVA no inclòs. 
De 12-02-18, contracta amb EGEVSA servei de manteniment equips de cloració 
del servei municipal de subministrament d’aigua  de consum humà, per tot l’any 
2018, pel preu cert de 1.052,68 euros IVA no inclòs. 
De 12-02-18, contracta amb EGEVSA servei de control analític del servei 
municipal de subministrament d’aigua  de consum humà, per tot l’any 2018, pel 
preu cert de 3.082,91 euros IVA no inclòs 
De 27-02-18, contracta amb SERVIPLAG-SAI, S.L. servei de desratització, 
desinfecció i desinsectació d’edificis municipals i clavegueram, per  l’any 2018, pel 
preu cert de 1.270,00 euros IVA no inclòs 
De 28-02-18, contracta amb SERVIPLAG-SAI, S.L. servei de control de mosques i 
mosquits, en casc urbà,  per  l’any 2018, pel preu cert de 3.200,00 euros IVA no 
inclòs 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,   
De 08-02-18, determina composició Comissió Baremació i data baremació, 
aspirants a Pla d’Ocupació 2017 de Diputació de València. 
De 14-02-18, atorga reserva de nínxol a Ramón Ferrando Cuñat. 
De 19-02-18, inici gual a instal·lar en Av. de la Valldigna s/n. 
De 19-02-18, inici gual a instal·lar en C/  La Pau, 3. 
De 21-02-18, autoritza reserva via pública en combinació al gual 98, en C/ Ricardo 
Romero, 55. 
De 22-02-18, autoritza reserva via pública carrega/descarrega en C/ Ricardo 
Romero, 34. 
De 22-02-18, declara provats els fets per infracció al Reglament de Tinença 
d’Animals de Companyia, per Pau Casanova Ceballos, amb una sanció de 2.404,06 
euros. 
De 23-02-18, autoritza gual 193 a Frutas Bollo, SA,  a instal·lar en C/  La Pau, 3. 
De 23-02-18, autoritza gual 194 a Frutas Bollo, SA, a instal·lar en Av. de la 
Valldigna s/n. 
De 26-02-18, inici reserva via pública en combinació al gual 193, en C/  La Pau, 3. 
 
- URBANISME,   
De 30-01-18, inici conveni amb propietari de la parcel·la 005 del polígon 12, per a 
reserva aprofitament per cessió de la propietat per a nou cementeri municipal. 
De 30-01-18, inici conveni amb propietari de la parcel·la 103 del polígon 12, per a 
reserva aprofitament per cessió de la propietat per a nou cementeri municipal. 
 
 



- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 05-02-18, a Caridad Trenor Trenor,  reformes en casa-masia “Pator”, parcel·la 
201, polígon 13. 
De 05-02-18, a Angela Pellicer Cuñat, reformes en C/ Ricardo Romero, 27 
De 05-02-18, a Joan Company Ribelles, reformes en C/ Ricardo Romero, 32 
De 05-02-18, a Luis Grau Mifsud, porta accés a finca rústica parcel·la 72 polígon 8 
De 16-02-18, a Carmen Plana Ferrando, reformes en C/ Ample, 1 
 
- INTERVENCIÓ, 
De 12-02-18, inici expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2017.  
De 15-02-18, inici confecció del Pla Pressupostari pel trienni 2019-2021. 
De 28-02-18, aprova la liquidació del pressupost de l’exercici de 2017.  
De 28-02-18, inici expedient per a donar de baixa drets reconeguts d’exercicis 
tancats, si es el cas. 
 
- TRESORERIA, 
De 05-02-18, aprova liquidació any 2017 a Gas Natural, S.U.R., S.A., taxa 
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% 
dels ingressos bruts. 
De 13-02-18, aprova liquidació any 2017 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 19-02-18, aprova liquidació any 2017 a Gas Natural Servicios, S.A., taxa 
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% 
dels ingressos bruts. 
De 22-02-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle 1546 JFH, de Manuel 
Gomez Ciscar, per minusvàlua. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2018,  han tingut entrada 235 escrits,  i  eixida  220 escrits. 

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

 
11)  PRECS I PREGUNTES: 
 
Pels regidors i regidores, no es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 

Regidors amb delegació. 
 



No obstant açò, el Sr. Jose Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, 
vol agrair l’equip de govern la iniciativa de reparar el Camí Fondo, un tram abarrotat de 
canyes. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 21:30 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 08 de maig de 
2018.   I s'estén  en  ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números ......... 
a .................., la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb l’article 110.3 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  per a la 
seua enquadernació. 
 

L'Alcalde,                                                                         El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
         Josep Antoni  Alberola Verdú                                          Salvador  Casanova Ferrer 
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