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MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA
EN
PRIMERA
CONVOCATÒRIA
PER
L'AJUNTAMENT EN PLE, EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2019.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ
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REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. MANEL GÓMEZ CÍSCAR
SRA. DESAMPARADOS PÉREZ DONOSO
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. L. ESTEFANO CHAVELI SERRA
SRA. MARIA GIL ÁLVAREZ
SR. JOSEP LLUIS ALBEROLA FERRANDO
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
S' EXCUSAREN:
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a deneu de desembre de 2019, essent les vint hores, a
la Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú,
assistits per la secretària accidental de l'Ajuntament Sra. Elisa Ferrando Vercher, es
reuniren en primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat,
prèviament convocats per ahui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 12 de
desembre de 2019, 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 05 DE NOVEMBRE DE 2019:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 05 de novembre
de 2019, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
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2) APROVAR EL LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES PER A
L’EXERCICI DE 2020:
Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 28 de
novembre de 2019, amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per
a l’exercici de 2020, 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 2020, 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 2020
Vista la documentació continguda en l'expedient del Pressupost de 2020 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,

Dèficit Públic
Deuda Pública
Regla de gasto

2020
0,0 %
2,2 %
2,9 %

2021
0,0 %
2,1 %
3,1 %

2022
0,0 %
2,1 %
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 2019, 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.
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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
2020, l’import de 1.827.400,00 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

1.683.400,00

(-) Capítols I-VII de despeses

1.687.400,00

= dèficit (-), estabilitat pressupostaria

- 4.000,00

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

80.868,46

= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA

76.868,46
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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 2020 s'ha establit com s’ha indicat al principi pel Consell de Ministres segons la
metodologia de la Comissió Europea en el 2’9.
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 2020 no tenim res per a tindre en
compte.
LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE GASTO SOBRE
ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE
TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA COMPUTABLE (2’9%)
GASTO COMPUTABLE MÀXIM PER A 2020

Import, euros
1.771.540,49
5.067,21
500.000,00
1.266.473,28
36.727,73
1.303.201,01

GASTO COMPUTABLE PRESSUPOST DE 2020
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS FINANÇATS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE 2020

1.687.400,00
8.000,00
244.900,00
1.434.500,00

C) DETERMINACIÓ DEL LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCERA PER A 2020,

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6RGIDZ3JMSIRJPSQ5QODRBMM - Página 6 de 22

(1/2) 22/01/2020 09:23:36
ELISA FERRANDO VERCHER

(2/2) 22/01/2020 09:24:27
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

- Despesa no financera coherent amb l’objectiu de la regla de gasto:
LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE GASTO SOBRE
ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE
TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA COMPUTABLE (2’9%)
GASTO COMPUTABLE MÀXIM PER A 2020

Import, euros
1.771.540,49
5.067,21
500.000,00
1.266.473,28
36.727,73
1.303.201,01

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 2020
1.303.201,01
+ interessos del deute en pressupost 2020
8.000,00
+ gastos finançats amb fons finalistes
244.900,00
+ transferències vinculades a sistemes de finançament
0,00
LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE PER A 2020
1.556.101,01

c) Per tant el Límit de la despesa No Financera per a l’exercici de 2020, s’ha de
considerar el límit menor dels dos calculats anteriorment:

-

Coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria: 1.434.500,00
Coherent amb l’objectiu de la regla de gasto:
1.556.101,01

En conseqüència el Pressupost de 2020 compleix amb la regla de gasto al no
superar el gasto computable la xifra del límit de la despesa computable prevista segons la
regla de la despesa.
En la mesura que es respecte l'objectiu d'estabilitat pressupostària, el sostre de
despesa per a l'exercici 2020 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.
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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 2020 segons
queda reflectit en l’informe mencionat.
C) Retre certificació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i a la Conselleria de
Presidència als efectes previstos en la normativa vigent relacionada en l’estabilitat
pressupostaria.

3) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
DE 2020:
Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 28 de
novembre de 2019, amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per
a l’exercici de 2020, 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,
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“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 2020 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:
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- 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.
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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

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

CRÈDITS CONSIGNATS
609.000,00
16.000,00
336.000,00
404.700,00
10.100,00
207.400,00
100.200,00
1.683.400,00

CRÈDITS
CONSIGNATS
629.000,00
599.400,00
8.500,00
40.800,00
409.700,00
0,00
1.687.400,00
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Capítols I-VII d’ ingressos

1.683.400,00

(-) Capítols I-VII de despeses

1.687.400,00

= dèficit (-), estabilitat pressupostaria

- 4.000,00

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

80.868,46

= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA

76.868,46

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 2020 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
de Presidència, 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 2020, ací transcrit.
B) Que es remeta certificació d’aquesta informació a la Conselleria de Presidència
als efectes previstos en la normativa vigent relacionada en l’estabilitat pressupostaria.
4) APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY
2020, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I RESPECTIUS ANNEXOS:

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6RGIDZ3JMSIRJPSQ5QODRBMM - Página 12 de 22

(1/2) 22/01/2020 09:23:36
ELISA FERRANDO VERCHER

(2/2) 22/01/2020 09:24:27
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

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 2020,
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.
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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 2020 tal com esta format i presentada.
A continuació el Sr. Marc Vercher Alberola, regidor del Grup Municipal PSOE, i el
Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del Grup Municipal PP, demanen l’Alcalde que
organitze a modo d’una comissió on estiguen tots el Grups Municipals per a estudiar els
pressuposts municipals de cada any, la qual haurà de funcionar per als pròxims de 2021. I
dels pressuposts de 2020 demanen canviar mil euros de l’aplicació de despeses 334.226
“Promoció esportiva. Despeses diverses” a l’aplicació de despeses 341.480 “Promoció
esportiva. Transferències corrents a Entitats Municipals Esportives”.

Per tant, votaran a favor dels pressuposts de 2020 amb l’acceptació per la
Corporació Municipal dels canvis demanats.
Seguidament el Sr. Josep Lluís Alberola Ferrando, regidor del Grup Municipal PE,
manifesta que el seu Grup votarà en contra, entre altres motius per considerar haver rebut
tard el projecte de pressupostos de 2020, considera que les coses han de canviar.
Finalment, l’Alcalde accepta la proposta formulada pels Grups Municipals PSOE i
PP d’organitzar a modo d’una comissió per preparar i estudiar els pressuposts municipals
de cada any, acceptant el canvi de crèdit de mil euros entre les partides indicades.
Passa l’assumpte a votació, la qual dona el següent resultat: huit vots a favor, quatre
dels regidors del Grup Municipal COMPROMÍS, tres dels regidors del Grup Municipal
PSOE i un del regidor del Grup Municipal PP, i un vot en contra del regidor del Grup
Municipal PE.
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I l’Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i un en contra, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2020, 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 ........................................
736.400,00
2.- Actuacions de protecció i promoció social .................... 76.000,00
3.- Producció de béns públics de caràcter preferent......... 325.300,00
4.- Actuacions de caràcter econòmic ............................. 112.200,00
9.- Actuacions de caràcter general ................................... 429.500,00
0.- Deute públic ............................................................. 148.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 1.827.400,00 €
A) ESTAT DE DESPESES.- Econòmica
Capítol

Denominació

Euros
Operacions corrents

1.- Despeses de personal............................................. 629.000,00
2.- Despeses en béns corrents i serveis......................... 598.400,00
3.- Despeses financeres.................................................... 8.500,00
4.- Transferències corrents............................................. 41.800,00
Operacions de capital
6.- Inversions reals....................................................... 409.700,00
9.- Passius financers....................................................... 140.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 1.827.400,00 €
B) ESTAT D'INGRESSOS
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Capítol

Denominació
Euros
Operacions corrents
1.- Impostos directes..................................................... 609.000,00
2.- Impostos indirectes.................................................
16.000,00
3.- Taxes i altres ingressos.........................................
336.000,00
4.- Transferències corrents.........................................
404.700,00
5.- Ingressos patrimonials............................................. 10.100,00
Operacions de capital
6.- Alienació inversions reals......................................
207.400,00
7.- Transferències de capital........................................
100.200,00
8.- Actius financers.............................................................
0,00
9.- Passius financers..................................................... 144.000,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ...............

1.827.400,00 €

Segon.- Aprovar la plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'exercici
del 2020, 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

Denominació
A) Funcionaris de carrera:
Habilitació nacional:
Secretaria-Intervenció.

Grup/subgrup
A1

2
1

1
3
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1
4
1
1
1

Administració General:
Administratiu
Auxiliar administratiu
Administració Especial:
Serveis Especials:
Cos de la Policia Local
Oficial Policia Local
Agents Policia Local
B) Personal laboral:
Encarregat d'operaris de serveis
Operari serveis públics varis.
Mestra Escola Infantil
Técnica Educadora Escola Infantil.
Administratiu/va:
(50% dedicació Consultori de salut)
(50% dedicació Auxiliar Biblioteca)

C1
C2

B
C1
C2
AAPP
A2
C1
C1

Tercer.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General i resta d’annexos per
a l’any i exercici de 2020.
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 2020, 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 2020,
queda determinada en la quantitat de 161.000,00 euros.
Sisè.- Exposar al públic el Pressupost de 2020 i bases d'execució, així com la
plantilla de personal i relació llocs de treball, inicialment aprovats, al Tauler d'Anuncis i
pagina web de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per termini de quinze dies

hàbils, comptats des del següent al de la publicació en aquest, posant-se a disposició del
públic la corresponent documentació; durant aquest termini, els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant l'Ajuntament en Ple.
Setè.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l'exercici del
2020, 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 2020.
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5) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, RELATIVA A 25 DE
NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES:
Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Compromís, relativa a al
25 de novembre dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, que
literalment diu:
“MOCIÓ 25 NOVEMBRE,
CONTRE LES DONES

DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA

Carmen Casanova Plana portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS de l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna a l'empara del que preveu l'article 116 de la Llei 8/2010 de la
Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat
amb el que diuen els articles 91.4 i 97 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; presenta la següent proposta de resolució perquè s'incloga en el ordre del
dia de la propera sessió del Ple que es convoque, als efectes del seu debat i votació.
Els integrants del grup Treballant per la Igualtat, conformat pels Ajuntaments dels pobles
del partit judicial de Sueca - Albalat, Benicull, Benifairó de la Valldigna, Corbera, Cullera,
Favara, Fortaleny, Llauri, Polinyà, Riola, Simat de la Valldigna, Sollana, Sueca y Tavernes
de la Valldigna-, així com Jutjat, Oficina d'Atenció a les Víctimes, Policies Locals i Guardia
Civil, Mancomunitat de la Ribera Baixa i Col·legi d'Advocats de Sueca. Un any més, ens
veiem obligats a sumar la nostra veu contra el terrorisme masclista que maltracta, viola,
assassina i colpeja a les dones. La violència masclista és la principal causa de mort entre

les dones de 15 i 44 anys, superior a la suma de les morts provocades pel càncer, la
malària, els accidents de tràfic i les guerres.
La lluita contra la violència de gènere requereix d'una implicació total de la ciutadania. Les
lleis sempre són condició necessària en una democràcia, d’ahí la seua valía i la nostra
obstinació per millorar-les i complir-les. Si bé és cert que són condició necessària, també
ho és que no són suficients. La igualtat entre homes i dones no s'aconseguirà per decrets,
sinó per la implicació total i radical de la ciutadania. Tot esforç per erradicar la violència
de gènere ens sembla poc.
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En aquest dia reivindicatiu, de presa de consciència, de visibilitzar allò que ens queda per
fer, desitgem manifestar el valor de condemnar cada dia i sense objecció als homes
masclistes, violents, maltractadors, assassins... No tenen cabuda en la nostra societat.
L'obstinació, l'esforç i l'energia ha de centrar-se en les víctimes directes i indirectes: les
dones, així com els seus fills i filles.
La violència de gènere és filla del silenci. Cal trencar-lo: en l'àmbit familiar, en la
comunitat, en el veïnat, en els centres educatius... No guardem silenci. No callem. Les
víctimes han de saber que no estan soles. I els violents han de sentir la nostra més
enèrgica repulsa.
Educadors i educadores, veïns i veïnes, amistats, família, personal sanitari, institucions
públiques: diguem un no rotund i potent als homes violents. I comencem a construir una
ciutadania crítica, compromesa i igualitària.
Finalment, en aquests temps de discursos d'odi i negació de la violència de gènere,
condemnem als qui pretenen minimitzar o negar una realitat contrastada legal, ètica,
política i científicament. També han de sentir la nostra repulsa perquè maltracten i
menyspreen l'esforç de tantes persones que considerem aquesta lluita, la lluita contra el
terrorisme masclista, un imperatiu democràtic.
Tant de bo algun dia aconseguim un món lliure de violència de gènere.
No volem acomiadar-nos sense tornar a reivindicar la inmediata posada en marxa del PEF,
que desprès de quasi un any de estar les obres concloses segueix sense habilitarse, així
com la creació d'un nou Jutjat al partit judicial exclusiu per a violència de gènere, petició

que ferem ací mateix ara fa un any i que desprès va ser recolzada per els Plens dels
municipis que conformen el partit judicial.
És per tot això que aquest Ajuntament:
- Insta al Govern de l’Estat a que desenvolupe la legislació necessària per a
incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al
Conveni d’Estambul.
- Donar informació pública d’aquest acord a través de la pagina WEB de
‘Ajuntament.
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Benifairó de la Valldigna 27 de novembre de 2019”
Tot seguit la Regidora de Benestar Social, Sra. Carmen Casanova Plana, i portaveu
del Grup Municipal Compromís, explica les motivacions de la Moció, comenta sobre el
punt d’encontre creat al partit judicial de Sueca pel Jutjat sobre violència de gènere, on
membres del jutjat, regidories de la dona dels ajuntaments que pertanyen al mencionat
partit judicial i membres dels cossos i forces de l’estat inclosos policies locals que presten
les seues funcions en els municipis del partit judicial mencionat, comenten les accions que
fan i poden fer per evitar al màxim aquesta lacra de la violència contra les dones, entre
altres qüestions s’ha considerat adient reclamar un altre jutjat contra la violència de gènere
al partit judicial de Sueca, també exigir al Govern de la Nació adopte tot tipus de mesures
legislatives per tal d’acabar amb aquesta barbaritat. Per tant demana la Corporació
Municipal adopte acord positiu aprovant aquesta moció.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal Compromís d’aquest
Ajuntament, relativa al 25 de novembre, dia internacional per l’eliminació de la violència
contra les dones, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.
6) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE
LA CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
A continuació, i 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
2019 fins el dia 30 de novembre de 2019, fent l'extracte següent,
- PERSONAL,
De 10-11-19, autoritza una prolongació en el servei actiu fins el 30 de novembre de
2019, al secretari-interventor titular de la secretaria general de l’Ajuntament, davant
de la data de la seua jubilació forçosa per compliment de 65 anys.
De 29-11-19, designa secretària accidental pel període mensual de desembre de
2019, a l’auxiliar administrativa de l’Ajuntament, Elisa Ferrando Vercher, davant la
situació de vacant del lloc de secretaria general.
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- BENS,
De 19-11-19, autoritza a “Proposem Esquerra de Benifairó de la Valldigna”, ús de
sala de lectura municipal, dia 29 de novembre de 2019, per a realitzar assemblea
informativa.
De 21-11-19, autoritza a “Compromís Benifairó”, ús de sala de lectura municipal,
dia 24 de novembre de 2019, per a realitzar la presentació d’un llibre.
- CONTRACTACIÓ,
De 11-11-19, aprova primera i final certificació d’obra de “Pavimentació del Camí
Racó de Cambró”, per la quantitat de 18.748,73 euros.
De 11-11-19, aprova primera certificació d’obra de “Pavimentació dels carrers:
Sant Francesc, Blasco Ibañez, sant Antoni i tram inicial Ricardo Romero”, per la
quantitat de 30.695,87 euros.
De 13-11-19, aprova primera i final certificació d’obra de “Reforma interior de
l’Escola Infantil Municipal”, per la quantitat de 38.000,00 euros.
De 19-11-19, inici devolució garantia definitiva a PABOGAR SL, per contracte
obres de Reurbanització de l’Entorn de la Plaça del Pi.
De 27-11-19, aprova primera i final certificació d’obra de “Reforma Safareig
Públic”, per la quantitat de 35.240,14 euros.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 12-11-19, considera provisionalment aprovat el Pla de Prevenció d’Incendis
Forestals de Benifairó de la Valldigna, i demana a Conselleria de Medi Ambient la
corresponent a`provació definitiva.
De 14-11-19, aprova bases i convocatòria per a constituir borsa de treball laboral
temporal d’operaris de serveis municipals diversos.

De 20-11-19, determina composició Comissió de Baremació i data baremació dels
aspirants a formar part de la borsa de treball laboral temporal d’operaris de serveis
municipals diversos.
De 21-11-19, atorga renovació de targeta d’estacionament per a vehicles que
transporten al Sr. Juan Benjamin Miñana Tur per tindre diversitat funcional amb
mobilitat reduïda.
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- URBANISME,
De 18-11-19, comunica a Registre Propietat Alzira 1, informació urbanística de
construcció situada en carrer Sant Francesc, 38.
De 18-11-19, comunica a Registre Propietat Alzira 1, informació urbanística de
construcció situada en carrer Verge dels Àngels, 5.
De 20-11-19, comunica a Registre Propietat Alzira 1, informació urbanística de
construcció situada en carrer Puríssima, 9.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 11-11-19, a Federico Soler Perez, reformes en C/ Tavernes, 40.
De 11-11-19, a Josep Vicente Serra Company, reformes en C/ Castell, 13.
De 14-11-19, a Juan Bta. Llorca Martinez, reformes en C/ Colon, 16.
De 18-11-19, a Lyntia Networks, S.A., instal·la xarxa fibra òptica des de carrer
Sant Benet 22, fins a parcel·la 111 del polígon 11, amb traçat aeri i traçat soterrat.
De 25-11-19, a Vicente Jose Fons Sancho, tanca de solar en carrer Rei En Jaume,
12
- INTERVENCIÓ,
De 07-11-19, determina el pagament a portaveus municipals per assistència a
quatre reunions informatives
De 25-11-19, inici expedient pressupost municipal per a l’exercici i any de 2020.
De 25-11-19, inici expedient modificació de crèdits per transferències entre
aplicacions de la mateixa àrea de despesa, del pressupost de 2019.
De 26-11-19, aprova la justificació de la realització de subvenció concedida a Unió
Esportiva Benifairó per a l’any de 2019.
De 28-11-19, aprova expedient núm. 3 de modificació de crèdits per transferències
entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa, del pressupost de 2019.
De 29-11-19, aprova la concessió de complement de productivitat extraordinari per
la quantitat de 7.500,00 euros, al secretari-interventor Sr. Salvador Casanova
Ferrer, per exercir les seues funcions durant els dos exercici de 2018 i 2019, amb
elevat interès, iniciativa i esforç significatiu.

- TRESORERIA,
De 06-11-19, aprova liquidació 04/2019 ocupació via publica amb materials de
construcció.
De 06-11-19, aprova liquidació 05/2019 ocupació via publica amb materials de
construcció.
De 06-11-19, aprova liquidació 06/2019 ocupació via publica amb materials de
construcció.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2019, han tingut entrada 923 escrits, i eixida 1133 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
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I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:30 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 14 de gener
de 2020. I s'estén en vint-i-una pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
ON6973179 (revers) a ON6973189 (revers), la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de
conformitat amb l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,

Josep Antoni Alberola Verdú

La Secretària acctal,

Elisa Ferrando Vercher

