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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a díhuit de desembre 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 13 de desembre de 
2018,  per a celebrar sessió extraordinària i pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el president obre la sessió  amb el següent, 
 
 
 



ORDRE  DEL  DIA 
 
 
 1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE  02  D’OCTUBRE DE 2018: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 02 d’octubre de 
2018, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 
 
 2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE  20  DE NOVEMBRE DE 2018: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de novembre 
de 2018, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent. 

 
 
3) APROVAR EL LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES PER A 

L’EXERCICI DE 2019: 
 

 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 05 de 
desembre de 2018,  amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per 
a l’exercici de 2019, pel qual es realitza l’avaluació del compliment de les obligacions 
derivades de la normativa sobre estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, en 
particular el càlcul del Límit de Despeses No Financeres per a l’exercici de 2019, que es 
objecte d’aprovació per part de la Corporació Municipal, tot el qual es constata a l’informe 
següent, 

 
“INFORME D'INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA LLEI 
ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 
FINANCERA (LOEPSF) EN PRESSUPOST 2019 
 
Vista la documentació continguda en l'expedient del Pressupost de 2019 i com a annex a 
l'informe emès conforme a l'art. 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), emet 
el següent 
 
INFORME: 



 
El Govern de la Nació en reunió del Consell de Ministres del 20 de juliol de 2018, va 
aprovar els següents objectius d’estabilitat pressupostaria pel trienni 2019-2021, pel 
conjunt de les Administracions de les Entitats Locals,  
 

 2019 2020 2021 

Dèficit Públic 0,0 %  0,0 % 0,0 % 

Deuda Pública 2,3 % 2,2 % 2,1 % 
Regla de gasto 2,7 % 2,9 % 3,1 % 

 
Per a la determinació de l'estabilitat pressupostària i el gasto computable als efectes de 
determinar el sostre de gasto s'ha partit de l’estimació de la liquidació del pressupost del 
present exercici de 2018, tenint en compte sols els capítols 1 a 7, exclosos els interessos  
del deute i les despeses finançades amb fons finalistes, açò es subvencions o altres 
ingressos singulars i puntuals,  realitzant si fa el cas els ajustos SEC 95 amb incidència en 
despeses i ajustos de consolidació pressupostaria. 
 
A) Compliment de l'Estabilitat Pressupostària 
 

Estableix l'article 11 de la LOEPSF que l'elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos se sotmetrà al principi d'estabilitat pressupostària. Això implica que cap 
Administració Pública podrà incórrer en dèficit estructural, és a dir, dèficit ajustat al cicle. 
No obstant en el cas de les corporacions locals l'apartat 4 obliga a estes a mantindré una 
posició d'equilibri del superàvit pressupostari en congruència amb l'objectiu d'estabilitat 
per al conjunt de l'administració local fixat en el 0 %.  
 
 Així tenim que al sumar tant el pressupost d’ingressos i com el de despeses per a 
2019, l’import de 2.408.000,00 euros, no hi ha dèficit estructural.  

Per altra banda fet l’estudi de l’estabilitat pressupostaria, comparant els totals 
dels capítols 1 a 7 d’ingressos i despeses, resulta positiva, per tant l’Ajuntament te 
capacitat financera, com es pot vore en la tabla següent, 

 



Capítols I-VII  d’ ingressos  

 (-) Capítols I-VII de despeses  

 = dèficit  (-), estabilitat pressupostaria 

+ AJUST 1: Règim Comptabilitat nacional 
d’ingressos, cap. 1, 2 i 3 (tancats) 

= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA 

      2.210.000,00        
       2.248.000,00 
         - 38.000,00 

 
        89.895,23 

 
       51.895,23 

 
B) Compliment de la Regla del Gasto 
 

Conforme a l'article 12 de la LOEPSF la variació del gasto computable no podrà 
superar la taxa de creixement del PIB de mitjà termini de l'economia espanyola. Esta taxa 
per a l'any 2019 s'ha establit com s’ha indicat al principi pel Consell de Ministres segons la 
metodologia de la Comissió Europea en  el 2’7. 
 

S’entén per despesa computable, les despeses no financeres en termes del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (capítols 1 a 7), exclosos els interessos 
del deute i  les despeses finançades amb fons finalistes, o siga les ajudes i subvencions 
que es comptabilitzen en els capítols 4 i 7 d’ingressos, així com ingressos singulars o 
puntuals. També hauria d’ajustar-se la despesa computable amb els augments o 
disminucions permanents de recaptació, que per a 2019 tenim la derogació de la taxa pel 
servei d’escola infantil. 

 

LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE GASTO SOBRE 
ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ  PRESSUPOST 2018 

 Import, euros 

DESPESES NO FINANCERES 1.478.157,84  

-  INTERESSOS 8.773,14 

- GASTOS AMB FONS FINALISTES 397.000,00 

= GASTO COMPUTABLE 1.072.384,70 

TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA COMPUTABLE (2’7%) 28.954,39 

GASTO COMPUTABLE MÀXIM PER A 2019 1.101.339,09 

 
 
 
 
 
 
 



GASTO COMPUTABLE PRESSUPOST DE 2019   

DESPESES NO FINANCERES 2.248.000,00 

-  INTERESSOS 10.000,00 

- GASTOS FINANÇATS AMB FONS FINALISTES 723.800,00 

= GASTO COMPUTABLE  2019 731.552,00 

 
 DIFERENCIA ENTRE  
 

GASTO COMPUTABLE MÀXIM PER A 2019, SEGONS 
REGLA DE LA DESPESA 1.101.339,09 

GASTO COMPUTABLE  2019 731.552,00 

 369.787,09 

 
 C) DETERMINACIÓ DEL LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCERA PER A 2019, 

 a) Despesa no financera coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria: 

Partim de les previsions d’ingressos i de despeses no financeres en el pressupost de 2019, 
  

Capítols I-VII  d’ ingressos  

 (-) Capítols I-VII de despeses  

 = dèficit  (-), estabilitat pressupostaria 

+ AJUST 1: Règim Comptabilitat nacional 
d’ingressos, cap. 1, 2 i 3 (tancats) 

= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA 

      2.210.000,00        
       2.248.000,00 
         - 38.000,00 

 
        89.895,23 

 
       51.895,23 

 

b) Despesa no financera coherent amb l’objectiu de la regla de gasto: 
 

LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE GASTO SOBRE 
ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ  PRESSUPOST 2018 

 Import, euros 

DESPESES NO FINANCERES 1.478.157,84  

-  INTERESSOS 8.773,14 

- GASTOS AMB FONS FINALISTES 397.000,00 

= GASTO COMPUTABLE 1.072.384,70 

TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA COMPUTABLE (2’7%) 28.954,39 

GASTO COMPUTABLE MÀXIM PER A 2019 1.101.339,09 

 



 
 

 

Per a calcular el límit de despeses no financeres, que s’ha d’expressar en 
termes pressupostaris, cal afegir, 

 

CONCEPTE IMPORT 

GASTO COMPUTABLE MÀXIM per a 2019 1.101.339,09

+ interessos del deute en pressupost 2019 10.000,00

+ gastos finançats amb fons finalistes 723.800,00

+ transferències vinculades a sistemes de finançament 0,00

LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE PER A 2019 1.835.136,09

  
c) Per tant el Límit de la despesa No Financera per a l’exercici de 2019, s’ha de 

considerar el límit menor dels dos calculats anteriorment: 
 
- Coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria: 1.835.136,09      
- Coherent amb l’objectiu de la regla de gasto:             1.101.339,09          

 
En conseqüència el Pressupost de 2019 compleix amb la regla de gasto al no superar el 
gasto computable de 731.552,00 euros, la xifra del límit de la despesa computable 
prevista segons la regla de la despesa  d’1.101.339,09 euros. 
 
En la mesura que es respecte l'objectiu d'estabilitat pressupostària, el sostre de despesa 
per a l'exercici 2019 calculat segons la metodologia descrita anteriorment, és coherent 
amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb la regla de despesa, tal com estableix 
l'article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
 
Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació 
Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient. 
  
          Això  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 

 
 
 
 



La Corporació Municipal delibera sobre el contingut de l’informe ací transcrit. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 A) Quedar assabentat del contingut de l’informe sobre compliment de les 
obligacions d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera respecte del pressupost per 
a l’exercici de 2019, ací transcrit. 
 
 B) Aprovar el Límit de la Despesa No Financera per a l’exercici de 2019 segons 
queda reflectit en l’informe mencionat. 
 
 C) Retre certificació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i a la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic als efectes previstos en la normativa vigent relacionada en 
l’estabilitat pressupostaria. 
 
 
 4) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
DE 2019: 
 
 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 05 de 
desembre de 2018,  amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per 
a l’exercici de 2019, pel qual es realitza l’avaluació de l’estabilitat pressupostaria del 
mencionat pressupost, en compliment de la normativa d’Estabilitat Pressupostària segons 
regula la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, avaluació que resulta ser la següent, 

 
“PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019.- INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ  
D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

 
Amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici de 2019 i en compliment del 

que preveu l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la normativa sobre estabilitat pressupostària, en la 
seua aplicació a les entitats locals, es  regula que la Intervenció Municipal elaborarà un 
informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb 
caràcter independent a la documentació que pertoca incorporar a l’expedient de 
modificació pressupostaria, i al que es d’aplicació els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF) 

 



De l’Informe d’Avaluació del compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostaria, 
es comprovarà que el Pressupost [si/no] s’ajusta al compliment del principi d’estabilitat 
pressupostaria, pel qual [si/no] s’haurà d’elaborar un Pla Econòmic-Financer de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 19 i següents del Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la 
normativa sobre Estabilitat Pressupostaria, en la seua aplicació a les Entitats Locals. 
 

Este informe se centra en l'article 2.1 c) de la LOEPSF, al tractar-se Benifairó de la 
Valldigna d'un ajuntament sense altres òrgans dependents. 
 

En conseqüència, emet el següent 
 

INFORME 
 
 PRIMER. Les entitats locals ajustaran els seus pressupostos al principi d’estabilitat 
pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit computada en termes de 
capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Que en la pràctica 
suposa que la previsió d'ingressos no financers (capítols de l'1 al 7 de l'estat d'ingressos) 
siga igual o major que els gastos no financers (capítols 1 al 7 de l'estat de gastos). 

 
SEGON. La legislació aplicable ve determinada per: 
 
- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 

Financera. 
- Els articles 4.1 15 i 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de desenvolupament de la normativa sobre estabilitat 
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

 
TERCER. Tal i com disposa en el mencionat article 16, apartats 1 i 2, del Reial 

Decret 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre 
el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i 
entitats dependents. 

 
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos 

en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan es refereix al pressupost general. 

 



No hi ha ajustos en el càlcul a realitzar ja que els previstos per la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat al Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat 
nacional adaptat a les entitats locals només procedeixen en el moment d'analitzar la 
liquidació del pressupost, entenent no aplicables en el moment d'analitzar l'aprovació 
del pressupost. Excepte els que corresponguen referits als capítols 1, 2 i 3 de l’estat 
d’ingressos. Aquest AJUST consisteix en aplicar el criteri de caixa, (Reglament 2516/2000, 
del Consell de la Unió Europea, ingressos recaptats durant l'exercici, d'exercicis corrents i 
tancats, i els impostos cedits d'acord amb la recaptació en l'exercici, siga quin siga 
l'exercici anterior del que procedisca). 

 
L’Interventor local ha de detallar en el seu informe els càlculs efectuats sobre la 

base de les dades dels capítols de 1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris 
en termes de comptabilitat nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals o 
Regionals. 

 
QUART. L’incompliment de l’objectiu d’equilibri o superàvit comportarà 

l’elaboració d’un pla econòmico-financer de conformitat amb l’establert en els articles 19 
i següents del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de desenvolupament de la normativa d’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a 
les entitats locals.   Així  tenim,  

 
 

PRESSUPOST  D’INGRESSOS 
CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

  CRÈDITS CONSIGNATS 

I                IMPOSTOS DIRECTES 637.000,00 

II               IMPOSTOS INDIRECTES     10.000,00 

III              TAXES  i ALTRES INGRESSOS 339.100,00 

IV             TRANSFERENCIES CORRENTS 426.600,00 

V                INGRESSOS PATRIMONIALS     10.100,00 

VI    ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS   200.000,00 

VII        TRANSFERENCIES DE CAPITAL   587.200,00 

TOTAL 2.210.000,00   

 
 
 
 

 



PRESSUPOST  DE DESPESES 
CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

CRÈDITS  
CONSIGNATS 

I               DESPESES DE PERSONAL 642.000,00 

II DESPESES CORRENTS EN  BENS i SERVEIS 611.900,00 

III          DESPESES  FINANCERES   10.500,00 

IV           TRANSFERENCIES CORRENTS    36.800,00 

VI            INVERSIONS  REALS  946.800,00 

VII        TRANSFERENCIES  DE CAPITAL    0,00 

TOTAL 2.248.000,00 

 

Capítols I-VII  d’ ingressos   

(-) Capítols I-VII de despeses  

 = dèficit  (-), 

 estabilitat pressupostaria+ AJUST 1: Règim 
Comptabilitat nacional d’ingressos, cap. 1, 
2 i 3 (tancats)=  

ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA 

      2.210.000,00        
       2.248.000,00 
         - 38.000,00 

 
        89.895,23 

 
      

  51.895,23 

 
CINQUÈ. Amb base als càlculs detallats en aquest informe es dedueix que es 

compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 16.2 del Reial Decret 
1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
normativa d’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les Entitats Locals.  
 

Per tant, d’acord amb l’article 11 de La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el Pressupost General de 
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per a l'exercici 2019 compleix amb 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. 

 
SISÈ. En virtut del que estableix l'article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 

novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general 
d'estabilitat pressupostària, s’ha de retre compte d’aquest Informe a la Corporació 
Municipal en la primera sessió que cèlebre, i remetre còpia d’este informe a la Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública, que exerceix la tutela financera de les Entitats Locals de 
la Comunitat Valenciana, per a coneixement i demés efectes oportuns. 



  
 Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la 
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient. 
  

Això  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 
 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 A) Quedar assabentada del contingut de l’informe sobre estabilitat pressupostaria 
respecte del pressupost municipal  per a l’exercici de 2019, ací transcrit. 
 
 B) Que es remeta certificació d’aquesta informació a la Conselleria d’Hisenda i 
Model Econòmic als efectes previstos en la normativa vigent relacionada en l’estabilitat 
pressupostaria. 
 
 

5) APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 
2019, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL  I  RESPECTIUS ANNEXOS: 
 
 Es ret compte de les previsions d'ingressos i de consignació de crèdits per a 
despeses, contingudes en el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2019, 
que presenta la Presidència a  l'examen i discussió del seu contingut. 
 
 Atés  que el mencionat Pressupost, s'ajusta en el fons i forma, a la normativa 
continguda al Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que el 
reglamenta en matèria pressupostària. 
 
 Atés que les previsions de despeses sobretot i d’ingressos, s’han calculat de 
conformitat amb els objectius de Regla de Gasto, Límit de Despeses No Financeres, així 
com el límit del Deute, que regula la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, els quals han estat aprovats per la Corporació 
Municipal. 
 
 Atés la normativa que te aprovada el Govern de la Nació, en les diferents Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a cada any, pel que fa a retribucions de personal, tant 
pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix, açò  sense perjudici de les 
adequacions retributives que resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, 
per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució 
dels objectius fixats als mateixos. 
 



 També, de conformitat amb l’article 103 bis de la Llei de Bases del Règim Local, 
s’ha determinat la Massa Salarial del personal laboral empleat en este Ajuntament, 
respectant els límits i les condicions que venen determinades en les diferents Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a cada any. 
 

Pel que respecta a la Plantilla de personal, com que les corporacions locals aproven 
anualment les seues plantilles, a través del seu Pressupost, les quals hauran de respondre 
als principis de racionalitat, economia i eficiència, i que l’Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna ha de dotar la seua plantilla d’aquelles places que són necessàries per al 
compliment de les responsabilitats i obligacions legislatives així com dels seus fins i 
objectius. 
 

Atés que resulta necessari adequar la plantilla a la realitat organitzativa de la 
corporació, com també el nou marc legal existent. 
 

Atés el mandat contingut en l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i en l’article 126.1 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents 
en matèria de Règim Local, que estableixen l’obligació de cada corporació municipal 
d’aprovar anualment, a través del pressupost, la plantilla del personal. 
 

Atés la potestat d’autoorganització que tenen els Ajuntaments, reconeguda en els 
articles 4.1.a) i 22.2.i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
 Atés  que l'esmentat pressupost i respectiu expedient administratiu compta amb la 
documentació complementària al mateix, en particular les Bases d'Execució,  la Plantilla de 
Personal al servei de l'Ajuntament i la corresponent relació de llocs de treball, tot el qual ha 
estat  informat  favorablement per secretaria-intervenció. 
 
 La Corporació Municipal delibera sobre els crèdits assignats a les diferents 
aplicacions de l'estat de despeses i sobre les previsions en els conceptes d'ingressos. 
 
 L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven el pressupost municipal, i 
demés documentació complementaria per a l'any 2019  tal  com esta format i presentada. 
 
 Per la totalitat dels Portaveus dels Grups Municipals, es manifesta la plena 
conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 



 Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2019, integrat 
sols pel de l'Ajuntament, fixant les despeses i ingressos en les xifres que per capítols i per 
programes en el cas de les despeses s'expressen seguidament: 
 
  A) ESTAT DE DESPESES.- Àrees de Despesa 
 
Àrea de Despesa            Denominació                                         Euros 
 1.-  Serveis públics bàsics ........................................       1.065.400,00 
          2.- Actuacions de protecció i promoció social .................... 97.000,00  
          3.- Producció de béns públics de caràcter preferent.........   314.100,00  
          4.- Actuacions de caràcter econòmic .............................     270.200,00  
          9.- Actuacions de caràcter general ...................................   491.300,00 
 0.-  Deute públic .............................................................     170.000,00  
  
          TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 2.408.000,00 €   
 
                        A) ESTAT DE DESPESES.- Econòmica 
                                    
         Capítol          Denominació                                                   Euros 

Operacions corrents 
 1.-  Despeses de personal.............................................    642.000,00  
 2.- Despeses en béns corrents i serveis.........................   611.900,00  
 3.- Despeses financeres....................................................  10.500,00  
 4.- Transferències corrents.............................................    36.800,00  
                                                     Operacions de capital 
 6.- Inversions reals.......................................................    946.800,00  
 9.- Passius financers.......................................................  160.000,00  
 
          TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ..............  2.408.000,00 €  
 
                       B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
        Capítol               Denominació                                                   Euros  
                                                     Operacions corrents 
 1.- Impostos directes.....................................................   637.000,00  
 2.- Impostos indirectes.................................................      10.000,00  
 3.- Taxes i altres ingressos.........................................      339.100,00 
 4.- Transferències corrents.........................................      426.600,00  
 5.- Ingressos patrimonials.............................................     10.100,00  
 
 



                                                 
Operacions de capital 

 6.- Alienació inversions reals......................................     200.000,00 
 7.- Transferències de capital........................................     587.200,00  
 8.- Actius financers...............................................................       0,00  
 9.- Passius financers.................................... ...................  198.000,00  
 
         TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ...............      2.408.000,00 €  
 

Segon.- Aprovar la plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'exercici 
del 2019, amb les adequacions retributives que resulten imprescindibles pels nous 
continguts dels mateixos, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada servei i pel 
grau de consecució d’objectius fixats, de conformitat a la proposta presentada per 
l'Alcaldia i que és, 
 
      Núm. places            Denominació                        Subgrup            Nivell C.D.       
                  A) Funcionaris de carrera:  
                             Habilitació nacional: 
 1               Secretaria-Intervenció.                       A1/A2                26     
                     Administració General: 
 2            Administratiu                                   C1                18 
 1           Auxiliar administratiu                      C2                18 
                    Administració Especial:  
                    Serveis Especials:  
                  Cos de la Policia Local 
 1           Oficial Policia Local/                             B/C1                22   
     Cap de la policia Local         
 3            Agents Policia Local                        C1                18   
 
             B) Personal laboral 
 1            Encarregat d'operaris de serveis         C2                15 
 4                     Operari serveis públics varis.         AAPP            11 
 1           Mestra d'infantil, Escola Infantil        A2           22 
 2           Tècnic Educador Escola Infantil                  C1                 14 
 1                  Assisten. biblioteca (50% dedicació)        C2       10 
 1                  Assisten. Centre salut  (50% dedicació)        C2       10 
 
 Tercer.-  Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General i resta d’annexos per 
a l’any i exercici de 2019.  
  



Quart.- De conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, 
pel qual es regulen, entre altres, les indemnitzacions a percebre els membres de les 
Corporacions Locals per assistència a les sessions de l’Ajuntament en Ple, i amb les 
condicions aprovades per aquest Ajuntament en Ple i  per a l'any 2019,  queden fixades en  

 
  L'Alcalde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   250,00 €. 
  Regidors amb Delegació . . . . . . . . .  105,00 €. 

 Demes Regidors . . . . . . . . . . . . . . .     35,00 €. 
 A més es fixa en 25 euros la indemnització per assistència efectiva dels portaveus 
dels grups polítics municipals a les reunions informatives prèvies a les sessions plenàries.  
 
 Cinquè.- De conformitat amb l’article 103 bis de la Llei de Bases del Règim Local, 
la Massa Salarial del personal laboral empleat en este Ajuntament, per a l’exercici de 2019, 
queda determinada en la quantitat de 156.000,00 euros. 
 
 Sisè.- Exposar al públic el Pressupost de 2019 i bases d'execució, així com la 
plantilla de personal i relació llocs de treball, inicialment aprovats, al Tauler d'Anuncis de 
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per termini  de quinze dies hàbils, 
comptats des del següent al de la publicació en aquest, posant-se a disposició del públic la 
corresponent documentació; durant aquest termini, els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant l'Ajuntament en  Ple. 
    

Setè.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l'exercici del 
2019, la plantilla de personal, i demés documentació complementaria, si durant l'indicat  
període no es presenten reclamacions, constatant-ho mitjançant Decret el Sr. Alcalde. En la 
informació pública que es done d’aquesta aprovació definitiva, també s’inclourà la relativa 
a la Massa salarial del personal laboral empleat en este Ajuntament, així com del Límit de 
despeses no financeres per a 2019. 
 
 
 6) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, RELATIVA A LA 
TARONJA AFRICANA:  
 
 Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Compromís, relativa a  la 
Taronja Africana, que literalment diu: 
 
“Josep Antoni Alberola Verdú, portaveu del grup municipal de Compromís de  
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, presenta al Ple de dit Ajuntament la següent 
moció: 

MOCIÓ:  TARONJA  AFRICANA 
 



Al setembre del 2016 COMPROMIS va presentar una proposició no de llei perquè el 
Govern no ratificara l'Acord d'Associació Econòmica de la Unió Europea amb la Comunitat 
d'Estats d'Àfrica del Sud subscrit per la Comissió Europea  on ja alertàvem dels danys que 
aquest acord produiria a la citricultura espanyola. I assenyalàvem que una altra vegada les 
produccions mediterrànies pagarien,  Ja alertàvem que s'obria amb aquell acord la porta a 
l'increment del volum de cítrics d'aquest país al mercat comunitari i coincidiria amb el 
període en el qual la producció europea s'estaria comercialitzant. Al mateix temps, 
demandàvem en aquella proposició que es garantira que les importacions procedents de 
Sud-àfrica compliren amb els mateixos requisits que la producció europea, i alertàvem del 
perill de contagi de la plaga de la “taca negra” o citrus black espot, plaga d'extrema 
gravetat que pateix la producció d'aquell  país i que pot arribar amb els cítrics que 
s'importen  i afectar  la citricultura europea. L’entrada d’aquesta malaltia de la taca negra, 
causada pel fong  Guignardia Citricarpa (anamorfo Phyllosticta citricarpa) suposaria la 
ruïna del nostre sector citrícola. 

 
Aquesta proposició no de llei va ser transaccionada i, entre altres qüestions, es va 

acordar instar al Govern a vigilar el compliment estricte de l'Acord citat i sol·licitar si escau 
l'activació de la clàusula de salvaguarda que marca el propi text de l'Acord. I ara 
comprovem que ha succeït el que alertem i que el Govern ha fet cas omís de la proposició 
aprovada, sense haver actuat i sense mostrar sensibilitat alguna sobre aquest tema. Any 
rere any comprovem com es relaxen les mesures de control fitosanitari sobre els cítrics 
Sud-afrcans que ara mateix entren pels ports dels països  dels nord d’Europa. 

 
L’engegament de la campanya ha segut ruïnós, les taronges produïdes a Sud-àfrica 

plenen les cadenes de distribució, la campanya registra un index de inactivitat 
històricament desconegut i les varietats primerenques resten penjant als arbres sense cap 
indici de que el comerç se’n puga fer càrrec. Les espectatives per a la resta de la campanya 
són desoladores, molt comerços es mostren seriament preocupats per la escassa o 
inexistent demanda per als meses de gener i febre en comparació amb campanyes 
precedents. 

 
Per això, i a la vista del que assenyala l'Acord d'Associació Econòmica de la Unió 

Europea amb la Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud en el seu article 34 apartat 2: 
 
“Podran adoptar-se les mesures de salvaguarda de durada limitada que suposen 

una excepció a l'acordat, si com a conseqüència de les obligacions d'una Part en virtut del 
present Acord, incloses les concessions aranzelàries, un producte originari d'una Part 
s'està important en el territori de l'altra Part o de la SACU, segons el cas, en quantitats 
cada vegada majors i en condicions tals que causen o amenacen causar: 



a) un perjudici greu a la indústria nacional que produeix productes similars o 
directament competidors en el territori de la SACU o de la Part importadora, 
segons el cas; 

b) pertorbacions en un sector de l'economia que produeix productes similars o 
directament competidors, particularment quan causen problemes socials 
considerables o dificultats que puguen implicar una greu deterioració de la 
situació econòmica de la SACU o de la Part importadora, segons el cas; o 

c) pertorbacions dels mercats de productes agrícoles similars o directament 
competidors en el territori de la SACU o de la Part importadora, segons el 
cas. 

Aquestes mesures de salvaguarda no excediran del necessari per a remeiar o evitar 
el perjudici greu o les pertorbacions.” 

 
És evident que es compleixen els tres supòsits regulats transcrits en el territori de la 

UE i en aquell mateix article es regula la forma que podran adoptar les mesures de 
salvaguarda, durada i altres requisits. Aquest problema es produirà en totes les campanyes 
citrícoles i quan la Comissió reaccione i actue la pertorbació ja s'haurà donat, la qual cosa 
haurà aprofundit la ruïna dels citricultors. No és just que per a beneficiar a uns pocs, 
s'arruïne per aquestes pràctiques a sectors que donen treball a moltes persones com és el 
cultiu de cítrics i la seua comercialització, que permet repartir de forma molt distributiva 
rendes en zones rurals i entre milers de treballadors. 

 
En aquests moments de la campanya, s’han descarregat tones suficients de cítrics –

especialment clementines i taronges- d’Àfrica del Sud per a pertorbar al sector citrícola. 
 

ACORD 

 
1. Instar al Govern Espanyol a que:  

a. amb caràcter urgent sol·licite a la Comissió de la UE l’aplicació de la clàusula de 
salvaguarda de l’article 34 del citat Acord perquè no s’importen cítrics d’Àfrica del 
Sud sense garanties per a evitar el contagi de la “taca negra” o citrus �lack espot, 
garantint el control mitjançant una inspecció adequada. 

b. Que sol·licite a la Comissió de la UE l’aplicació de les tres mesures que contempla 
l’art. 34 apartat 3 en un grau suficient per a evitar les pertorbacions en el sector 
citrícola.  

c. Que inste a la Comissió Europea que agilite els tràmits per a facilitar a les 
Organitzacions de Productors la retirada de 250.000 tones de cítrics del mercat en 
fresc, dotant amb suficient pressupost els programes operatius destinats a tal 
mesura. 



d. Que es genere una partida pressupostària suficient per a la retirada de cítrics del 
mercat en fresc d’aquells agricultors no pertanyents a cap Organització de 
Productors. 

 
2. Enviar còpia d’aquest acord a: 

• President del Govern d’Espanya. 

• Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes 

• Grups Parlamentari del Congrés. 

• Grups Parlamentaris del Senat 

• Parlamentaris Espanyols a l’eurocàmara. 

• A les associacions del camp UNIÓ DE LLAURADORS i AVA-ASAJA 
 

Benifairó de la Valldigna 12 de desembre de 2018” 
 

Tot seguit l’Alcalde, Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, com a portaveu del Grup 
Municipal Compromís, explica les motivacions de la Moció, comenta que els propers anys 
les campanyes de recol·lecció de la taronja valenciana seran  pitjors, ja que la taronja 
africana te preferència respecte de l’espanyola. Açò implica reducció de treball en el camp, 
es un problema seriós i gros, molts treballadors: collidors, manipuladors en magatzems, 
transportistes, etc., tindran que apuntar-se a les oficines de l’atur. 

Resulta que països del sud, estan aconseguint negociacions favorables de la Unió 
Europea, com ho es el cas de Sudàfrica, la qual cosa va a implicar que, per a mantenir 
l’estat de benestar que tenim a Espanya, caldrà incrementar ajudes i programes per a 
pal·liar l’atur en el camp. Es preveu tant greu el problema, que haurien d’acudir tots junts a 
la Unió Europea per a exigir el que ens correspon, com a socis i membres de la Unió 
Europea ens corresponen un beneficis que no es veuen per cap lloc.  

 
Per part del portaveu del Grup Municipal EUPV, Sr. Francesc Bataller Fons, 

demana que es busque la implicació de tots els pobles i organitzacions agràries i agrícoles. 
 
Per part del portaveu del Grup Municipal PP, Sr. Jose Luis Ferrando Martí, es 

manifesta que es evident que hem d’actuar tots junts, amb la finalitat de no arribar al 
problema que ens tocarà viure. 

 
Per part del portaveu del Grup Municipal PSOE,  Sr. Domenech Estruch Llorca, es 

manifesta que quan començarem a abandonar els conreus agrícoles pel mal tractament al 
llaurador, no ens adonarem del problema, ara serà més complicat traure trellat de 
l’agricultura, en particular de la citricultura. 

 



Finalment l’Alcalde, demana la Corporació Municipal adopte acord positiu 
aprovant aquesta moció tal i com esta redactada. 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal Compromís d’aquest 

Ajuntament, relativa a la Taronja Africana, ací transcrita, i reiterar els acords que la 
mateixa conté. 
 
 

7) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÈS: 
 
 Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació 
Municipal, del que segueix: 
 
 A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de novembre de 
2018  fins el dia  30 de novembre de  2018, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I   FUNCIONAMENT, 
De 14-11-18, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 20  de novembre de 
2018. 
 
- BENS,   
De 15-11-18, autoritza a Societat Musical l’Entusiasta, ús del centre cultural, dia 24 
de novembre de 2018, per a realitzar concert Santa Cecilia. 
 
- CONTRACTACIÓ, 
De 02-11-18, aprova expedient contractació de les obres Pavimentació Camí Meló i 
Camí Vell del Moli”. 
De 06-11-18, contracta la direcció facultativa de les obres Pavimentació Camí Meló 
i Camí Vell del Moli”, amb el tècnic Juan Brines Solanes, pel preu cert de 1.133,30 
euros més IVA. 
De 08-11-18, contracta la redacció del projecte tècnic de les obres “Pavimentació 
dels Camins Rurals: Tram alt camí Castell i Camí Racó de Todo”, amb el tècnic 
Juan Brines Solanes, pel preu cert de 1.842,85 euros IVA inclòs. 
De 09-11-18, determina la composició de la Mesa de Contractació per a la licitació 
de les obres Pavimentació Camí Meló i Camí Vell del Moli”. 
 
 



De 15-11-18, contracta lloguer de parcel·la urbana industrial, per una anualitat, per 
a pàrquing de vehicles,  amb Bellvercher S.L. i dos més, pel preu cert de 4.000,00 
euros més IVA. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 12-11-18, a Carmen Ma. Serra Cunyat, reformes en vivenda en C/ Sant Roc, 12 
De 26-11-18, a Juan Jose Serra Altur, reformes en C/ Marinyen, 1-1r-1a 
De 28-11-18, no la concedeix a Oscar Boluda Enguix, per no reunir els requisits 
que senyala la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana. 
De 28-11-18, a Jose Luis Estarlich Morant, tanca finca rústica, parcel·la 551 del 
polígon 9. 
De 28-11-18, a Francisco Javier Tent Vercher, tanca finca rústica, parcel·la 95 del 
polígon 11 
De 29-11-18, a Jose Ferrando Vercher, d’ocupació vivenda, en C/ Colon, 23-2n-3a. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 20-11-18, accepta subvenció de 44.899,66 euros de la Conselleria 
d’Agricultura, per a finançar les obres “Pavimentació Camí Meló i Camí Vell del 
Moli”. 
De 23-11-18, atorga targeta d’estacionament per diversitat funcional amb mobilitat 
reduïda, a Elisa Vercher Cuñat.  
 
- INTERVENCIÓ, 
De 02-11-18, aprova factura honoraris redacció projecte tècnic de les obres “Nou 
Cementeri Municipal”, per import de 15.043,93 euros IVA inclòs.  
De 15-11-18, acorda fer una aportació municipal i en nom de Benifairó de la 
Valldigna, a la Junta provincial contra el Càncer, per l’any 2018, per import de 
1.000,00 euros. 
De 15-11-18, considera aprovat definitivament expedient núm. 2 de modificació de 
crèdits del pressupost de 2018, al no haver-se presentat cap reclamació al mateix. 
De 19-11-18, inici  tramitació expedient del pressupost de 2019. 
De 22-11-18, aprova factura honoraris direcció facultativa de les obres 
“Pavimentació tram Camí Pinar”, per import de 605,00 euros IVA inclòs. 
De 27-11-18, aprova factura honoraris redacció projecte tècnic de les obres 
“Pavimentació Camí Meló i Camí Vell del Moli”,  per import de 3.239,87 euros 
IVA inclòs.  
De 27-11-18, aprova factura honoraris redacció projecte tècnic de les obres 
“Renovació dels ferms dels camins rurals: Cambró, de Simat, Canaleta de Pedra i 
Comba”,  per import de 1.943,67 euros IVA inclòs.  
 



De 27-11-18, aprova factura honoraris redacció projecte tècnic de les obres 
“Pavimentació dels carrers: Sant Francesc, Blasco Ibañez, sant Antoni i tram inicial 
Ricardo Romero”,  per import de 5.160,50 euros IVA inclòs.  
De 27-11-18, aprova factura honoraris redacció projecte tècnic de les obres 
“Ampliació Camí Rural Canaleta de Pedra”,  per import de 2.378,36 euros IVA 
inclòs.  
 
- TRESORERIA, 
De 05-11-18, aprova liquidació tercer trimestre 2018 a Viesgo Energia, S.L. taxa 
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% 
dels ingressos bruts. 
De 22-11-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle 5785 JDR, de Juan Jose 
Ferrando Serra, per diversitat funcional. 
De 22-11-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle 7357 KRD, de Carles Gil 
Alvarez, per diversitat funcional. 
De 22-11-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle 2818 HMK, de Jose Ma. 
Sastre Busto, per diversitat funcional. 
De 22-11-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle 1026 KCX, de Agustin 
Aznar Baset, per diversitat funcional. 
De 28-11-18, aprova liquidació tercer trimestre 2018 a Orange, SAU, taxa 
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels 
ingressos bruts. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2018,  han tingut entrada  1109 escrits,  i  eixida  1213 escrits. 

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

8)  PRECS I PREGUNTES: 
  

Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 
Regidors amb delegació. 
 

El Sr. Jose Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, formula els 
següents precs o preguntes: 

 



 - Prega es repare o canvie la marquesina de la parada d’autobús, els estudiants que 
van fora del municipi acudeixen molt mati, i fa molt de fred i aire, per tant no estan 
resguardats de les inclemències meteorològiques. 

L’Alcalde manifesta que s’estudiarà la solució mes adient. 
 

- Pregunta, una vegada acabades les obres en la Plaça del Pi, i a resultes de la 
senyalització allí col·locada, quina va a ser la direcció del transit rodat en carrer Ricardo 
Romero, d’entrada o d’eixida de la població. 

L’Alcalde manifesta que el sentit del transit en carrer Ricardo Romero es queda 
com està, d’entrada a la població i la Plaça del Pi, amb la finalitat de descongestionar-la i 
per seguretat vial, tindrà sentit d’eixida. 
 Per la regidora delegada d’Educació, Sra. Carmen Casanova Plana, s’afegeix, que 
s’ha de tindre en compte l’existència de dos centres escolars, un de primària i altre 
d’infantil, en la plaça del Pi, i per seguretat dels xiquets i xiquetes, els vehicles ja no 
circulen tant fort. 

L’Alcalde continua explicant que per a l’execució d’aquesta obra, s’ha comptat 
amb participació ciutadana per a redactar el projecte. 
 El regidor, Sr. Jose Luis Ferrando Martí, indica que, a hores d’ara, a quasi ninguna 
persona amb les que ha comentat aquestes obres en la Plaça del Pi, els agrada. 
 L’Alcalde indica que, al contrari, a molts veïns a més a més d’agradar-los, ens han 
manifestat que el que s’hauria d’haver fet és peatonalitzar tota la plaça. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 21:50 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 15 de gener de 
2019.   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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