MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA
EN
PRIMERA
CONVOCATÒRIA
PER
L'AJUNTAMENT EN PLE, EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2017.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SR. FRANCESC BATALLER FONS
SR. MANEL GOMEZ CISCAR, electe
S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a deneu de desembre de 2017, essent les vint hores, a
la Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú,
assistits pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en
primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament
convocats per avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 12 de desembre de
2017, 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,
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ORDRE DEL DIA
1) PRESA DE POSSESSIÓ DE NOU REGIDOR ELECTE:
Es ret compte que ha estat expedida per la Junta Electoral Central a favor del Sr.
Manel Gomez Ciscar, la credencial de regidor per a formar part d'esta Corporació
Municipal, en substitució per renúncia del Sr. Raul Serra Plana, per estar inclòs en la
candidatura presentada per Compromís per Benifairó, a les eleccions locals de 24 de maig
de 2015.
El Sr. Manel Gomez Ciscar, prèviament citat a l'efecte, compareix davant de
l'Ajuntament en Ple, a l'objecte de prendre possessió del càrrec de Regidor per al qual ha
estat designat. Acreditada la seua personalitat, pel Sr. Secretari es manifesta que l'indicat
regidor electe ha presentat la corresponent declaració d'interessos que regula l’article 75 de
la Llei de Bases de Règim Local, així com l’article 131 de la Llei 8/2010 de Règim Local
de la Comunitat Valenciana.
Tot seguit, i d'acord amb l'article 108.6 de la Llei Orgànica de Règim Electoral
General, sota la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, el regidor Sr.
Manel Gomez Ciscar formula, per imperatiu legal, promesa d'acatament a la Constitució,
prenent possessió del seu càrrec.
2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 07 DE NOVEMBRE DE 2017:
Pel Sr. Alcalde s’informa la Corporació Municipal que davant de l’excés de tasques
administratives no hi ha hagut temps material per a que pel Sr. Secretari pogués formalitzar
en esborrany la totalitat de l'acta de la sessió ordinària del dia 07 de novembre de 2017, la
qual cosa comporta que ha de ser tractada en una propera sessió plenària.
La Corporació Municipal queda assabentada de la circumstància i acorda deixar
l’assumpte sobre la Mesa.

3) RETRE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS:

Es ret compte de l’escrit presentat en Secretaria General, signat pels tres regidors de
la formació política COMPROMÍS PER BENIFAIRÓ, arran del nomenament de regidor
electe del Sr. Manel Gomez Ciscar, davant la renuncia formulada pel Sr. Raul Serra Plana,
amb la finalitat de comunicar la modificació del respectiu grup polític.
Atés l'apartat 3 de l'article 73 de la vigent Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local, l’article 134 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, i els articles 23 a 29 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Municipals.
La Corporació Municipal, constituïda en Ajuntament en Ple, queda assabentada de
la modificació de la constitució del següent grup polític de l'Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, els seus regidors integrants i el respectiu portaveu:
- GRUP COMPROMÍS PER BENIFAIRÓ (COMPROMÍS). Regidors: Sr. Josep
Antoni Alberola Verdú, Sra. Carmen Casanova Plana i Sr. Manel Gomez Ciscar, essent
Portaveu titular el Sr. Josep Antoni Alberola Verdú i Portaveu suplent la Sra. Carmen
Casanova Plana.
4) MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT
MUNICIPAL EN EL CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS:
Aquest Municipi pertany al Consorci Provincial de Bombers de València, i
segons els seus Estatuts a Benifairó de la Valldigna li correspon la designació d'un
representant de l'ajuntament davant de l'Assemblea General de l'indicat Consorci.
S’informa la Corporació Municipal que davant la renuncia al càrrec de regidor per
part del Sr. Raul Serra Plana, com que en el seu dia va ser designat representant titular
d’este Ajuntament davant el Consorci Provincial de Bombers, cal de conformitat amb
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals, designar un altre membre d’esta Corporació Municipal per a que
represente l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el Consorci Provincial de
Bombers.

Atés la proposta del Sr. Alcalde, sobre la designació de regidor que ha de
representar l'Ajuntament en el Consorci Provincial de Bombers de València.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar al regidor Sr. Manel Gomez Ciscar del grup municipal COMPROMÍS,
representant titular de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea General
del Consorci Provincial de Bombers de València.
b) Comunicar aquest acord al Consorci Provincial de Bombers de València, als
efectes oportuns.
5) MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT SUPLENT
MUNICIPAL EN LA MANCOMUNITAT DE LA SAFOR:
Aquest Municipi pertany a la Mancomunitat de la Safor, i segons els seus Estatuts
a Benifairó de la Valldigna li correspon la designació d'un representant suplent de
l'ajuntament davant de l'Assemblea General de la indicada Mancomunitat.
S’informa la Corporació Municipal que davant la renuncia al càrrec de regidor per
part del Sr. Raul Serra Plana, com que en el seu dia va ser designat representant suplent
d’este Ajuntament davant la Mancomunitat de la Safor, cal de conformitat amb l’article 38
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre altres
regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que de
conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals, designar un altre membre d’esta Corporació Municipal per a que
represente en la condició de suplent, l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en la
Mancomunitat de la Safor.
Atés que segons l’article 97.3 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, la representativitat prevista a l’article 101 en les mancomunitats,
cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde/alcaldessa i
un regidor/regidora triat per l’Ajuntament en Ple corresponent per majoria absoluta.
El Sr. Alcalde, proposa la Corporació Municipal designar regidor representant
municipal en l'indicada Mancomunitat al Sr. Manel Gomez Ciscar.

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
a) Designar representant suplent d'aquest Ajuntament en el Ple de la Mancomunitat
de la Safor, al regidor Sr. Manel Gomez Ciscar, del grup municipal COMPROMÍS.
b) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Safor als efectes previstos en
els respectius Estatuts.
6) MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT SUPLENT
MUNICIPAL EN EL CONSORCI RIBERA-VALLDIGNA DE GESTIÓ DE
RESIDUS:
Aquest Municipi pertany al Consorci Ribera-Valldigna de gestió de Residus, i
segons els seus Estatuts a Benifairó de la Valldigna li correspon la designació d'un
representant suplent de l'ajuntament davant de l'Assemblea General de l'indicat Consorci.
S’informa la Corporació Municipal que davant la renuncia al càrrec de regidor per
part del Sr. Raul Serra Plana, com que en el seu dia va ser designat representant suplent
d’este Ajuntament davant el Consorci Ribera-Valldigna de gestió de Residus, cal de
conformitat amb l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, que entre altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats, i que de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases
de Règim Local s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació
d’organitzacions supramunicipals, designar un altre membre d’esta Corporació Municipal
per a que represente en la condició de suplent, l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
en el Consorci Ribera-Valldigna de gestió de Residus.
Atés la proposta del Sr. Alcalde, sobre la designació de regidor que ha de
representar en la condició de suplent, l'Ajuntament en el Consorci Ribera-Valldigna de
gestió de Residus.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar al regidor Sr. Manel Gomez Ciscar del grup municipal COMPROMÍS,
representant suplent de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea General
del Consorci Ribera-Valldigna de gestió de Residus.

b) Comunicar aquest acord al Consorci Ribera-Valldigna de gestió de Residus, als
efectes oportuns.

7) ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA:
Atés l'expedient tramitat per a l'elecció de Jutge de Pau Titular, en virtut de l’acord
de data 20 de setembre de 2017 de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, i 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 20 d’octubre de 2017 fins
al 10 de novembre de 2017, ambdós inclosos, d'acord amb l'edicte sobre presentació de
sol·licituds per a ser elegit jutge de pau titular, aparegut en el "Butlletí Oficial de la
Província" número 201, de data 19 d’octubre de 2017, i en el Tauler d'Anuncis i pagina
WEB de l'Ajuntament, s'han presentat en temps i forma, quatre instancies interessades en
el càrrec de jutge de pau titular, i són
- Sra. Isabel Meseguer Lloret, Registre d’entrada núm. 850 de data 23 d’octubre de
2017.
- Sra. Maria Amparo Gregori Mascarell, Registre d’entrada núm. 865 de data 26
d’octubre de 2017.
- Sr. Vicente Sanmartin Vazquez, Registre d’entrada núm. 866 de data 26
d’octubre de 2017.
- Sr. Julio Vicente Climent Ripoll, Registre d’entrada núm. 896 de data 06 de
novembre de 2017.
L'Alcalde, vistes les sol·licituds i documentació annexa a les mateixes, demana la
Corporació Municipal delibera sobre els aspirants, i s’adopte acord escaient.
Seguidament, pel regidor Sr. Francesc Bataller Fons, portaveu del grup municipal
EUPV:AC, manifesta que va ha abstenir-se atès que no coneix a cap dels aspirants i en la
informació que consta en cada currículum, no la troba suficient per a poder resoldre amb
més coneixement dels mateixos.

Per la resta de regidors, atès les circumstàncies que concorren en la persona
del Sr. Julio Vicente Climent Ripoll, consideren que a més de reunir les condicions de
capacitat i compatibilitat per a ser elegit pel càrrec de jutge de pau titular, reuneix les
condicions de ser coneixedor de la realitat social de la Població, així com del Terme
Municipal, estimant com a Corporació Municipal que cal elegir el Sr. Julio Vicente
Climent Ripoll pel càrrec de Jutge de Pau titular de Benifairó de la Valldigna.
Passa l’assumpte a votació, la qual dona el següent resultat: set vots a favor dels
regidors, tres del grup COMPROMIS, dos del grup PSOE i dos del grup PP; i una
abstenció del regidor del grup EUPV:AC.
L'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, que en tot cas
representa la majoria absoluta legal preceptiva, acorda:
A) Elegir per al càrrec de Jutge de Pau titular de Benifairó de la Valldigna, al Sr.
Julio Vicente Climent Ripoll, major d'edat, veí de Benifairó de la Valldigna amb domicili
al carrer Pio XII, 3, i amb D.N.I. 20.780.352 J.
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.
8) RETRE COMPTE I ADOPCIÓ D’ACORDS PERTINENTS RESPECTE
DE LA SEPARACIÓ UNILATERAL DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA DE LA
MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA:
Es ret compte de la Proposta de l’Alcaldia, per la qual s’indica la Corporació
Municipal que, per escrit de data d’entrada en este Ajuntament el 07 de desembre de 2017,
amb numero de Registre d’Entrada 994, es comunica que el Ple de la Mancomunitat de la
Valldigna, en sessió celebrada el 21 de novembre de 2017, davant de l’acord de separació
unilateral de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, va acordar el següent:
“PRIMER. Aprovar l’Informe previ a què es refereix l’apartat c) de l’article 27
dels Estatuts, en el qual s’analitzen els efectes de la separació en la situació econòmica,
patrimonial i financera de la Mancomunitat, així com les repercussions en la capacitat de
gestió dels serveis de la Mancomunitat.
SEGON. Apreciar que, en funció de les dades del citat informe, la Mancomunitat és
viable d’acord amb les previsions econòmiques detallades.

TERCER. D’acord amb el que disposa l’art. 25.1 dels Estatuts, aprovar inicialment
la separació de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna d’esta Mancomunitat, requerintli l’abonament de:
- 52.526,98€, en concepte de quotes ordinàries de 2017
- 67.237,95€, en concepte de quantitat pendent a la Fundació Jaume II el Just o, en
el seu defecte, certificació d’existència de saldo suficient per a l’autorització de la despesa
pel mateix import, fins el requeriment efectiu de pagament per part de la Fundació Jaume
II el Just. En cas d’optar per la certificació d’existència de crèdit, caldrà la seua
renovació cada exercici pressupostari, fins que s’exigisca el seu pagament per la citada
Fundació.
Fins que no es complisquen estos requisits, no podrà aprovar-se definitivament la
separació pel Ple de la Mancomunitat.
Si després de la tramitació de l’expedient es produirà una eventual dissolució de la
Mancomunitat, caldria repartir i demanar a Tavernes de la Valldigna la part de les
indemnitzacions que pogueren resultar com a conseqüència de l’extinció del contracte
laboral d’interinitat de l’AODL, d’acord amb el criteri de repartiment fixat per l’art. 19.b)
dels Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna.
QUART. Per una altra part, reconèixer a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
el dret a participar en la part proporcional que li corresponga en la valoració del
patrimoni de la Mancomunitat, perquè faça efectes en el moment de la seua eventual
dissolució, la qual es detallarà en el moment en què, per la Diputació de València,
s’elabore l’informe de valoració dels elements que ho integren.
CINQUÈ. Conferir un tràmit d’audiència dels ajuntaments mancomunats durant el
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la notificació del present acord.
SISÈ. Simultàniament al tràmit d’audiència als ajuntaments mancomunats,
traslladar l’expedient a la Diputació Provincial de València i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat, perquè emeten un informe sobre tots els aspectes
que consideren rellevants.
SETÈ. Una vegada emesos els citats informes, sotmetre la separació a l’aprovació
definitiva per majoria absoluta del número legal de membres del Ple de cada municipi
mancomunat.
VUITÈ. Notificar el present acord al Sr. Director General d’Administració Local y
al Sr. President de la Diputació de València, adjuntant còpia compulsada de l’expedient y
notificar-lo als Srs. Alcaldes dels municipis mancomunats, indicant-los que és un acte de
tràmit i que, d’acord amb el que disposa l’art. 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no és pot interposar
cap recurs, sense perjuí de la possibilitat d’oposar-se davant la resolució que pose fi al
procediment.”

Ates que als anteriors fets són d’aplicació els següents
FONAMENTS JURÍDICS
A) L’art. 27 dels vigents Estatus disposa que la separació de municipis
mancomunats podrà ser unilateral o forçosa.
En el cas que un municipi adherit a la Mancomunitat decideixa unilateralment
separar-se d’esta serà necessari:
a) Haver romàs com a membre de la Mancomunitat almenys quatre anys.
b) Acord municipal i comunicar a la Mancomunitat la voluntat d’abandó unilateral
amb una antelació mínima d’un any.
c) Informe de la Mancomunitat.
d) Acord del Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta.
Sense perjuí del que preveu l’art. 25.2 d’estos estatuts, l’ajuntament que decideixa
separar-se de forma unilateral haurà d’haver complit amb tots els compromisos pendents
que tinga amb la Mancomunitat, així com abonar tots els despeses originats per la seua
separació i la part del passiu contret per la Mancomunitat a càrrec seu.
En el present cas, es verifica el compliment dels citats requisits:
- El municipi de Tavernes de la Valldigna ha romàs com a membre de la
Mancomunitat, de forma ininterrompuda, des de la seua constitució en l’any 2004.
- Per acord del Ple de Tavernes de la Valldigna de 21 de desembre de 2015 es va
comunicar la decisió de separació unilateral, amb una antelació que supera clarament el
termini d’un any establert.
Queda pendent, per tant, continuar la tramitació de l’expedient amb l’aprovació de
l’informe indicat en l’apartat c) del citat art. 27 dels Estatuts.
B) Per una altra part, l’art. 25.1 dels Estatuts regula el procediment general de
modificació dels Estatuts, les quals requeriran l’aprovació inicial del Ple de la
Mancomunitat, l’audiència dels ajuntaments mancomunats durant el termini d’un mes i la
resolució definitiva pel Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta del número legal de
vots assignats als membres del Ple, llevat dels supostos regulats en els apartats següents.
A mes, l’art. 25.2 disposa que les modificacions constitutives, incloent l’adhesió i
separació de municipis mancomunats, hauran de respectar, a més, les següents regles:
a) L’aprovació inicial del Ple de la Mancomunitat haurà de comptar amb la majoria
absoluta del número legal de vots assignats als membres del Ple.
b) Simultàniament al tràmit d’audiència als ajuntaments mancomunats, es
traslladarà l’expedient a la diputació provincial afectada i al departament de la Generalitat
competent en matèria d’administració local per a que emeten un informe sobre tots els
aspectes que consideren rellevants.
c) L’aprovació definitiva requereix acord favorable del numero legal de membres
del Ple de cada municipi mancomunat.

C) I l’art. 26.1 dels citats Estatuts indica que en tots els procediments d’adhesió i
separació de municipis, abans de l’aprovació de l’acord corresponent, serà necessari
elaborar un anàlisi dels efectes de l’adhesió o separació en la situació econòmica,
patrimonial i financera de la Mancomunitat, així com les repercussions en la capacitat de
gestió dels serveis de la Mancomunitat. Este anàlisi serà objecte d’informe de la
Intervenció, d’acord amb el que preveu l’art. 4.1.h del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter estatal.
D) L’acord del Ple de la Mancomunitat de 21 de novembre de 2017 analitza els
efectes de la separació des del punt de vista de la situació econòmica, patrimonial i financera
de la Mancomunitat, així com des de la perspectiva de les seues repercussions en la capacitat
de gestió dels serveis.
E) L’article 95.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana, disposa que la modificació i dissolució d’una mancomunitat
s’ajusta al mateix procediment que el de la seua constitució.
F) L’article 93 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana, regula el procediment de constitució d’una mancomunitat, i al seu
apartat 2 es disposa que, aprovada la memòria justificativa (en aquest cas, Informe sobre
situació econòmica, patrimonial i financera de la Mancomunitat de la Valldigna) , s'obrirà un
període d'informació pública en els ajuntaments de tots els municipis promotors de la
mancomunitat durant un mes.
G) L’article 96.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana, disposa que el procediment per a l'adhesió i separació de
municipis s'ajustarà al procediment que en els mateixos estatuts s'establisca, precisant, en
tot cas, de l'acord de l'òrgan plenari de la mancomunitat, adoptat per majoria absoluta.
Aquesta circumstància la regula l’article 27 dels Estatuts de la Mancomunitat de la
Valldigna.
En vista de tot el que s’ha exposat, es proposa l’adopció dels acord següents:
PRIMER.- Donar compte al ple de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna de
l’acord de 21 de novembre de 2017 del Ple de la Mancomunitat de la Valldigna en relació
a la separació unilateral de l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna d’esta Mancomunitat
per tal que es done per assabentat. Tot tenint en compte, que el tràmit d’audiència per a
aquest Ajuntament finalitzarà el proper dia 08 de gener de 2018, a efectes de formular les
al·legacions que s’estimen oportunes.

SEGON.- Demanar l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, a través de la
Mancomunitat de la Valldigna, el compliment amb tots els compromisos pendents amb la
Mancomunitat, sobre tot, els econòmics i financers.
TERCER.- Sotmetre el present acord a un període d’informació pública per termini
d’un mes, als efectes escaients, mitjançant anunci al Tauler d’Anuncis i pagina WEB de
l’Ajuntament. Aquest anunci serà inserit en els llocs mencionats, no més tard de dos dies
després d’adoptat aquest acord per aquest Ajuntament en Ple, la qual cosa serà constatada
mitjançant diligència del Sr. Secretari General de l’Ajuntament.
QUART.- Transcorregut el citat termini d’informació pública, que la Secretaria
Municipal emeta certificat relatiu al resultat del citat tràmit i siga facilitat a la
Mancomunitat de la Valldigna.
Vista de la proposta del Sr. Alcalde en relació al procediment que es du a terme en
la Mancomunitat de la Valldigna respeste de la separació de Tavernes de la Valldigna de la
mencionada Mancomunitat.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Quedar assabentada del literal de la Proposta de l’Alcaldia respeste de la
separació unilateral de Tavernes de la Valldigna de la Mancomunitat de la Valldigna, en
particular de l’acord de la Mancomunitat de data 21 de novembre de 2017 així com del
termini d’audiència per a formalitzar al·legacions que per a aquest Ajuntament finalitza el
proper dia 08 de gener de 2018.
b) Reiterar els acords que es proposen en la esmentada Proposta de l’Alcaldia, en
particular sotmetre aquest acord a un període d’informació pública d’un mes per a general
coneixement.
c) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Valldigna, als efectes oportuns.

9) APROVAR CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ AMB LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES
OBRES “NOU CEMENTERI MUNICIPAL”:

Per aquest Ajuntament es va sol·licitar de la Diputació de València ajuda tan ampla
com forà possible per poder realitzar l'actuació “Nou Cementeri Municipal”, la qual cosa
ha estat concedida i que s’ha de realitzar en base a un Conveni Singular de Col·laboració
entre les dos Entitats Locals.
Es ret compte del contingut del Conveni Singular de Col·laboració entre la Diputació
de València i este Ajuntament per al finançament i execució de les obres “Nou Cementeri
Municipal”, formalitzat pels serveis de la Diputació de València, on queden reflectides les
obligacions de cada Entitat Local.
Atés que la finalitat o objecte del Conveni mencionat és el finançament i execució
de les obres “Nou Cementeri Municipal” el pressupost de les mateixes puja a Dos-cents
huitanta-huit mil quatre-cents vint euros i setze cèntims (288.420,16 €).
Atés que la col·laboració de la Diputació de València a l’empara d’este Conveni, va
a consistir en la concessió d’una subvenció de Cent cinquanta mil euros (150.000,00 €).
L'article 57 de la Llei de Base del Règim Local regula els convenis
interadministratius disposant que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre
l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari,
sota les formes i en els termes previstos en les lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant
els consorcis o els convenis administratius que subscriguen.
A dia d'avui, la regulació general dels convenis s'estableix en l'article 47 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que disposa que són convenis els
acords amb efectes jurídics adoptats per les Administracions Públiques, els organismes
públics i entitats de dret públic vinculats o depenents o les Universitats públiques entre si o
amb subjectes de dret privat per a un fi comú.
Pels portaveus dels Grups Municipals COMPROMÍS, PSOE, PP i EUPV, és
manifesta la conformitat en aprovar el Conveni mencionat.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer. Acceptar i aprovar el Conveni Singular de Col·laboració entre la Diputació
de València i este Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per a realitzar l'actuació “Nou
Cementeri Municipal”, redactat en paper comú i que consta de dos punts en la part
expositiva i huit estipulacions.

Segon. El mencionat Conveni, com a document en esborrany, serà diligenciat pel
Secretari General de l’Ajuntament per a constància a l’expedient.
Tercer. Faculta l’Alcalde, Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, per a que en nom i
representació de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna firme el Conveni aprovat en
l’anterior punt primer.
Quart. Retre certificació d’aquest acord a Diputació de València als efectes
previstos.
10) SOL·LICITUD D'AJUDA A PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT,
DEL PROGRAMA PO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020,
PER A REALITZAR OBRES EN EL BIC “CASTELL D’ALFANDECH O REINA
MORA”:
Atés la Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat,
per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la
Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de
patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Atés la documentació que cal formalitzar per poder tramitar la corresponent
sol·licitud d’ajuda per a realitzar obres en el BIC “Castell d’Alfandec o de la Reina Mora”,
per a la qual aquest Ajuntament no compta amb els recursos humans, ni en nombre ni
preparats tècnicament en subvencions europees, tot i considerar que cal realitzar actuacions
en el BIC mencionat.
Pel Sr. Alcalde, tot i haver ordenat posar aquest assumpte en l’Ordre del Dia d’esta
sessió plenària, entenent que la documentació ha formalitzar es complicada i farragosa,
proposa la Corporació Municipal acordar desistir de sol·licitar subvenció per a obres de
millora en en el BIC “Castell d’Alfandec o de la Reina Mora”.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Desistir de sol·licitar subvenció per a obres de millora en en el BIC “Castell
d’Alfandec o de la Reina Mora”, de les regulades en la Resolució de 20 de novembre de
2017, de la Presidència de la Generalitat, per a projectes d'actuació per a la protecció,
conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià, susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

11) APROVAR EL LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES PER A
L’EXERCICI DE 2018:
Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 05 de
desembre de 2017, amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per
a l’exercici de 2018, 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 2018, 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 2018
Vista la documentació continguda en l'expedient del Pressupost de 2018 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 03 de juliol de 2017, va
aprovar els següents objectius d’estabilitat pressupostaria pel trienni 2018-2020, pel
conjunt de les Administracions de les Entitats Locals,

Dèficit Públic
Deute Públic
Regla de gasto

2018
0,0 %
2,7%
2,4 %

2019
0,0 %
2,6 %
2,7 %

2020
0,0 %
2,5 %
2,8 %

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 2017, 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
2018, l’import de 1.929.600,00 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
= Superàvit (+), estabilitat pressupostaria
+ AJUST 1: Règim Comptabilitat nacional
d’ingressos, cap. 1, 2 i 3 (tancats)
= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA

1.859.600,00
1.739.600,00
120.000,00
97.551,08
217.551,08

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 2018 s'ha establit com s’ha indicat al principi pel Consell de Ministres segons la
metodologia de la Comissió Europea en el 2’4.
S’entén per despesa computable, les despeses no financeres en termes del
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (capítols 1 a 7), exclosos els interessos
del deute i les despeses finançades amb fons finalistes, o siga les ajudes i subvencions
que es comptabilitzen en els capítols 4 i 7 d’ingressos, 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 2018 no tenim res que atendre al
respecte.

LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE GASTO SOBRE
ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE
TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA COMPUTABLE (2’4%)
GASTO COMPUTABLE MÀXIM PER A 2018
GASTO COMPUTABLE PRESSUPOST DE 2018
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS FINANÇATS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE 2018

Import, euros
1.313.510,79
9.495,25
271.235,22
1.032.780,32
24.786,73
1.057.567,05

1.739.600,00
14.000,00
391.000,00
1.334.600,00

DIFERENCIA ENTRE
GASTO COMPUTABLE MÀXIM PER A 2018, SEGONS
REGLA DE LA DESPESA
GASTO COMPUTABLE 2018

1.057.567,05
1.334.600,00
- 277.032,95

C) DETERMINACIÓ DEL LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCERA PER A 2018,
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 2018,
Capítols I-VII d’ ingressos
(-) Capítols I-VII de despeses
= Superàvit (+), estabilitat pressupostaria
+ AJUST 1: Règim Comptabilitat nacional
d’ingressos, cap. 1, 2 i 3 (tancats)
= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA

1.859.600,00
1.739.600,00
120.000,00
97.551,08
217.551,08

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

LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE GASTO SOBRE
ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE
TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA COMPUTABLE (2’4%)
GASTO COMPUTABLE MÀXIM PER A 2018

Import, euros
1.313.510,79
9.495,25
271.235,22
1.032.780,32
24.786,73
1.057.567,05

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 2018
1.057.567,05
+ interessos del deute en pressupost 2018
14.000,00
+ gastos finançats amb fons finalistes
391.000,00
+ transferències vinculades a sistemes de finançament
0,00
LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE PER A 2018
1.462.567,05
c) Per tant el Límit de la despesa No Financera per a l’exercici de 2018, s’ha de
considerar el límit menor dels dos calculats anteriorment:
-

Coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria: 1.859.600,00
Coherent amb l’objectiu de la regla de gasto:
1.462.567,05

En conseqüència el Pressupost de 2018 compleix amb la regla de gasto al no superar el
gasto computable d’1.334.600,00 euros, la xifra del límit de la despesa computable
prevista segons la regla de la despesa d’1.462.567,05 euros.
En la mesura que es respecte l'objectiu d'estabilitat pressupostària, el sostre de despesa
per a l'exercici 2018 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 2018, ací transcrit.
B) Aprovar el Límit de la Despesa No Financera per a l’exercici de 2018 segons
queda reflectit en l’informe mencionat.
C) Retre certificació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a la
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic als efectes previstos en la normativa vigent
relacionada en l’estabilitat pressupostaria.
12) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
DE 2018:
Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 05 de
desembre de 2017, amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per
a l’exercici de 2018, 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,
“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 2018 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
I
IMPOSTOS DIRECTES
II
IMPOSTOS INDIRECTES
III
TAXES i ALTRES INGRESSOS
IV
TRANSFERENCIES CORRENTS
V
INGRESSOS PATRIMONIALS
VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
TOTAL

CRÈDITS CONSIGNATS
631.000,00
10.000,00
347.500,00
470.600,00
10.100,00
160.000,00
230.400,00
1.859.600,00

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL
DENOMINACIÓ
I
DESPESES DE PERSONAL
II DESPESES CORRENTS EN BENS i SERVEIS
III
DESPESES FINANCERES
IV
TRANSFERENCIES CORRENTS
VI
INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
TOTAL
Capítols I-VII d’ ingressos
(-) Capítols I-VII de despeses
= Superàvit (+), estabilitat pressupostaria
+ AJUST 1: Règim Comptabilitat nacional
d’ingressos, cap. 1, 2 i 3 (tancats)
= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA

CRÈDITS
CONSIGNATS
591.000,00
555.800,00
14.500,00
51.800,00
526.500,00
0,00
1.739.600,00
1.859.600,00
1.739.600,00
120.000,00
97.551,08
217.551,08

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 2018 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.
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 del contingut de l’informe sobre estabilitat pressupostaria
respecte del pressupost municipal per a l’exercici de 2018, 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.
13) APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L’ANY 2018, 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 2018,
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 de la Diputació de València, 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 2018 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 2018, 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.- Programes
Àrea de Despesa
Denominació
Euros
1.- Serveis públics bàsics ...........................................
908.700,00
2.- Actuacions de protecció i promoció social .................... 80.000,00
3.- Producció de béns públics de caràcter preferent......... 317.000,00
4.- Actuacions de caràcter econòmic ............................... 35.000,00
9.- Actuacions de caràcter general ................................... 384.900,00
0.- Deute públic ............................................................. 204.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 1.929.600,00 €
A) ESTAT DE DESPESES.- Econòmica
Capítol

Denominació

Euros

Operacions corrents
1.- Despeses de personal............................................. 591.000,00
2.- Despeses en béns corrents i serveis......................... 555.800,00
3.- Despeses financeres.................................................... 14.500,00
4.- Transferències corrents............................................. 51.800,00
Operacions de capital
6.- Inversions reals....................................................... 526.500,00
9.- Passius financers....................................................... 190.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 1.929.600,00 €
B) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol

Denominació
Euros
Operacions corrents
1.- Impostos directes..................................................... 631.000,00
2.- Impostos indirectes.................................................
10.000,00
3.- Taxes i altres ingressos.........................................
347.500,00
4.- Transferències corrents.........................................
470.600,00
5.- Ingressos patrimonials............................................. 10.100,00

Operacions de capital
6.- Alienació inversions reals...................................... 160.000,00
7.- Transferències de capital........................................ 230.400,00
8.- Actius financers............................................................... .. 0,00
9.- Passius financers.................................... ..................... 70.000,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ..................

1.929.600,00 €

Segon A).- Per a adequar els recursos humans de l’Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna a les seues necessitats reals i adoptar mesures dirigides a racionalitzar la plantilla
de personal:
1.1.- Crear les places següents:
De funcionari de carrera
Escala d’Administració General
-En subescala administrativa
-1 plaça d’administratiu/a (grup C subgrup C1)
1.2 . Amortitzar o Suprimir les places següents:
De personal laboral
1 plaça d’administratiu, tècnic cultural (grup C subgrup C1)
Segon B).- Aprovar la plantilla de personal i relació de llocs de treball per a
l'exercici del 2018, 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
1
2
1

1
3

Denominació
A) Funcionaris de carrera:
Habilitació nacional:
Secretaria-Intervenció.
Administració General:
Administratiu
Auxiliar administratiu
Administració Especial:
Serveis Especials:
Cos de la Policia Local
Oficial Policia Local/
Cap de la policia Local
Agents Policia Local

Subgrup

Nivell C.D.

A1/A2

26

C1
C2

18
18

C1

22

C1

18

1
4
1
2
1
1
2

B) Personal laboral
Encarregat d'operaris de serveis
Operari serveis públics varis.
Mestra d'infantil, Escola Infantil
Tècnic Educador Escola Infantil
Assisten. biblioteca (50% dedicació)
Assisten. Centre salut (50% dedicació)
Netejadores d’edificis municipals

C2
AAPP
A2
C1
C2
C2
AAPP

15
11
22
14
9
9
9

Tercer.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General i resta d’annexos per
a l’any i exercici de 2018.
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 2018, 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 Masa salarial del personal laboral empleat en este Ajuntament, per a l’exercici de 2018,
queda determinada en la quantitat de 165.000,00 euros.
Sisè.- Exposar al públic el Pressupost de 2018 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
2018, 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 2018.

14) 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
2017 fins el dia 30 de novembre de 2017, fent l'extracte següent,
- PERSONAL,
De 28-11-17, nomena funcionari interí al Sr. Alejandro Romero Garcia, per a
ocupar lloc d’agent de la policia local.
- CONTRACTACIÓ,
De 23-11-17, demana informe tècnic a l’assessor municipal, Aparellador, respecte
del projecte d’obres de “Reurbanització de l’entorn de la Plaça del Pi”
De 29-11-17, aprova el projecte d’obres de “Reurbanització de l’entorn de la Plaça
del Pi”
- LLICÈNCIES D‘ACTIVITATS,
De 30-11-17, demana informe tècnic a l’assessor de l’Ajuntament, enginyer tècnic
industrial, en relació al tràmit de canvi de nom de l’activitat sita en C/ Ample, 14,
“Elaboració i venda de pa”
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 08-11-17, requereix a Oscar Llacer Caravaca aporte documentació per a
completar sol·licitud de llicència d’obres.
De 08-11-17, denega la de Juan Francisco Blasco Solanes, per a reformes en caseta
sita en parcel·la 584 del polígon 14
De 10-11-17, denega la de Josefa Ruano Altur, per a reformes en caseta sita en
parcel·la 489 del polígon 9
De 10-11-17, a Clara Serra Altur, reformes en C/ Cervantes, 6
De 10-11-17, a Consol Agnes Verger Alberola, reformes en C/ Alfandec, 12.
De 16-11-17, a Juan Bautista Salinas Martí, tanca perimetral parcel·la 139 polígon
11
De 16-11-17, a Daniel Alberola Juan, reformes en C/ Rei en Jaume, 14
De 16-11-17, a Benjamin Casanova Vercher, tanca en parcel·la 75 polígon 9
De 28-11-17, d’ocupació de vivenda sita en parcel·la 36 del polígon 3, a Eleuterio
Esteban Ferrando Cuñat

- INTERVENCIÓ,
De 02-11-17, aprova factura cartell d’informació turística, fet per Tururac, SL, per
import de 2.219,67 euros.
De 15-11-17, aprova aportació de 1.000,00 euros, donatiu municipal 2017, a la
Junta Provincial contra el Càncer,
De 22-11-17, inici expedient pressupost municipal per a l’exercici de 2018.
De 23-11-17, acorda formalitzar el reintegrament de 3.400,00 euros a la Diputació
de València, part de subvenció no gastada pel programa d’activitats socials 2016
- TRESORERIA,
De 02-11-17, aprova liquidació període tercer trimestre/2017 a Viesgo Energia, SL,
taxa d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de
l’1’5% dels ingressos bruts.
De 02-11-17, aprova liquidació període tercer trimestre/2017 a Endesa Energia,
SAU, taxa d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema
de l’1’5% dels ingressos bruts.
De 03-11-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle E0401BCM, de Vercom
SAT, per disposar de cartilla agrícola.
De 03-11-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle E1666BGR, de Vercom
SAT, per disposar de cartilla agrícola.
De 03-11-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle E4159BDZ, de Vercom
SAT, per disposar de cartilla agrícola.
De 03-11-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle V92051VE, de Citricos
Bollo, SL, per disposar de cartilla agrícola.
De 03-11-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle E6267BGC, de Citricos
Bollo, SL, per disposar de cartilla agrícola.
De 03-11-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle E9768BGP, de Citricos
Bollo, SL, per disposar de cartilla agrícola.
De 03-11-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle 4310JJY, de Desamparados
Ferrando Aznar, per minusvàlua.
De 03-11-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle 1919JYK, de Ciro Salvador
Borrás Vercher, per minusvàlua.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 02-11-17, atorga a Salvador Vercher Plana, targeta estacionament vehicles per a
discapacitats.
De 14-11-17, inici procediment sancionar a Pau Casanova Ceballos per una falta
contra la normativa de tinença d’animals de companyia i dels potencialment
perillosos.
De 20-11-17, atorga llicència de tinença de gos perillós a Andreu Casanova Mores.

De 29-11-17, atorga llicència de tinença de gos perillós a Carles Ferrando Peris
De 29-11-17, resol procediment sancionar iniciat contra Angel Casado Hernandez
per un delicte per maltractament d’animals segons la normativa de tinença
d’animals de companyia i dels potencialment perillosos.
De 29-11-17, s’adhereix al Pla d’Ocupació 2017 de la Diputació de València per a
pal·liar l’atur del municipi.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2017, han tingut entrada 1049 escrits, i eixida 1355 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
15) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Francesc Bataller Fons, portaveu del grup municipal EUPV:AC, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega, respecte de la taxa que cobra la Diputació de València per prestar el servei
de recaptació de Tributs d’este Ajuntament, que no siga la mateixa quan comet alguna
errada en el procediment recaptatori, és més, no hauria de cobrar res.
L’Alcalde manifesta que d’acord amb la normativa que te aprovada la Diputació de
València a efectes de la recaptació de tributs locals, de moment la taxa es igual per a tot
allò que ingressen
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega es col·loque degudament l’espill de trànsit instal·lat en carrer Pinar, pareix
ser que esta tombat o girat.
L’Alcalde manifesta que mirarà que ha passat i ho comunicarà els operaris perquè
el col·loquen bé.
El Sr. Domènec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Pregunta com va l’execució de les obres que estan fent-se en l’edifici on esta
l’escola infantil.

L’Alcalde manifesta que van a bon ritme, segurament estaran finalitzades en
finalitzar este mes.
El Sr. Marc Vercher Alberola, regidor del grup municipal PSOE, no formula precs
o preguntes, però manifesta en relació a la no assistència del Sr. Alcalde a l’acte de
celebració de la festivitat de la guàrdia civil per motius familiars, que una vegada s’havia
d’anar a Gandia i es va criticar al govern del PSOE per no acudir a la reunió, dons també
va ser per motius familiars.
El Sr. Manel Gomez Ciscar, regidor del grup municipal COMPROMÍS, no formula
precs o preguntes, però manifesta en relació a la seua pressa de possessió, acabada de fer
en aquest plenari, que va a treballar amb ganes i fer tot el que puga per a millorar activitats
i serveis que es presten a Benifairó de la Valldigna, a l’efecte demana la col·laboració de
tota la Corporació Municipal.
El Sr. Alcalde, aprofita aquest moment per a donar les gracies a tota la Corporació
Municipal per haver aprovat els pressupostos municipals per a l’any 2018, amb consens i
per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 21:10 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 06 de febrer
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,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

