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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
Andrea López Diego 
Luís Alan Albiach Forner 
Gloria Ruiz Frías 
Grup Popular: 
Mariano L. Condomina Camarelles 
Jorge Soriano Corma 
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 

------------------ 
ABSENTS: 
Mónica Lacruz Aguilella 
Ignacio Roig Guillén 
Elisa Montañana Gómez 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, 
secretària-interventora 
------------------ 

 
MINUTA NÚM. 15/2011. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
URGENT DEL 9 DE DESEMBRE DEL 2011 
 
En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 14.00 hores del dia 9 de desembre del 2011, es 
reuneixen, en sessió pública, en primera convocatòria, els 
regidors anotats al marge, presidits per l’alcalde, Antonio E. 
Sanfrancisco Meseguer, i assistits per la secretària interventora, 
María de la O Pérez Cayuela, per a celebrar sessió 
extraordinària urgent del Ple, en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, s’hi van adoptar els acords 
següents: 

77/11. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
Sotmesa a votació, la urgència de la sessió s’aprova per 
unanimitat. 

78/11. EXP. 241/2011. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE 
L’ÚS DE LA PARCEL·LA 251 DEL POLÍGON 1 PER A 
CONSTRUCCIÓ DE L’ARQUETA PER A COMPTADOR 
D’AIGÜES  
L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat 
l’acord següent: 

Atés que l’Ajuntament de Benifairó de les Valls té previst realitzar les obres consistents en la connexió de 
la xarxa de subministrament d’aigua potable de Benifairó de les Valls a les obres d’abastiment del Camp 
de Morvedre I, II, III i IV. 

Atés que els terrenys destinats a la ubicació de l’arqueta per a comptador de subministrament d’aigua 
potable a la població de Benifairó de les Valls s’ubiquen en la parcel·la amb referència cadastral de béns 
immobles de naturalesa rústica número 251, del polígon 1, propietat única i exclusiva de la Societat Civil 
Particular Sant Isidre. 

Atesa la disponibilitat de la dita societat de cedir gratuïtament, a perpetuïtat i lliure de càrregues, a 
l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, l’ús dels terrenys destinats a la ubicació de l’arqueta referida. 

Vist l’informe de Secretaria de data 5 de desembre del 2011 sobre la legislació aplicable i el procediment 
que s’ha de seguir en relació amb l’acceptació de la cessió de l’ús de l’immoble referit i el model de 
conveni que obra en l’expedient. 

De conformitat amb les competències atribuïdes per la legislació vigent, el Ple  

ACORDA 

Primer. Acceptar la cessió gratuïta, a perpetuïtat i lliure de càrregues, de l’ús parcel·la amb referència 
cadastral de béns immobles de naturalesa rústica número 251, del polígon 1, propietat única i exclusiva de 
la Societat Civil Particular Sant Isidre, a fi de realitzar les obres consistents en connexió de la xarxa de 
subministrament d’aigua potable de Benifairó de les Valls a les obres d’abastiment del Camp de 
Morvedre I, II, III i IV. 
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Segon. Aprovar la firma del Conveni entre l’Ajuntament de Benifairó de les Valls i la Societat Civil 
Particular Sant Isidre. 

Tercer. Autoritzar el senyor alcalde per a la firma del Conveni i a realitzar i firmar les actuacions 
necessàries per a portar-ho a efecte. 

79/11. EXP. 23/2011. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 3/11 
L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vista la necessitat reconéixer obligacions procedents de l’exercici 2010 derivades de les següents factures 
i obligacions: 

TERCER CIF DATA IMPORT (€) APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

COFIVAL. INSTALACIONES 
VALENCIANAS, SL B-96499611 17/08/2010 252,23 161.213.00 

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA A-41810920 08/06/2010 27,71 920.221.01 
TOTAL 279,94  

Vist l’informe d’Intervenció de data 5 de desembre del 2011, on consta que en aplicació de l’article 60.2 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis 
anteriors que, per qualsevol causa, no ho hagueren sigut en aquell a què corresponien, és competència del 
Ple de la Corporació, i que en este cas concret és possible la seua realització. 

En atenció a allò que s’ha exposat, el Ple  

ACORDA 

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdits procedents de l’exercici 2010 derivats de les següents 
factures i obligacions: 

TERCER CIF DATA IMPORT (€) APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

COFIVAL. INSTALACIONES 
VALENCIANAS, SL B-96499611 17/08/2010 252,23 161.213.00 

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA A-41810920 08/06/2010 27,71 920.221.01 
TOTAL 279,94  

Segon. Aplicar al pressupost de l’exercici 2011, segons l’existència de crèdit pressupostari. 

80/11. EXP. 247/2011. MC/1/11 
L’Ajuntament Ple, per sis vots a favor, corresponents a l’Alcaldia, els regidors del Grup Socialista i el 
regidor del Grup Esquerra, i l’abstenció dels 2 regidors del Grup Popular, ha adoptat l’acord següent: 

Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les quals el 
crèdit consignat en el pressupost vigent de la Corporació és insuficient i no ampliable, i davant la 
necessitat d’efectuar transferències de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses 
pertanyents a diferent àrea de despeses que no afecten baixes i altes de crèdits de personal. 

Atesa la memòria de l’Alcaldia i l’informe d’Intervenció de data 7 de desembre del 2011. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 179.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple 
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ACORDA 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits MC1-11 TC en la modalitat de transferència de 
crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despeses, d’acord amb el detall següent: 
A) ALTES en aplicacions de crèdits
Aplicació pressupostària Euros
151.600.03 Urbanismo. Inversión nueva.  Inversión en terrenos. 16.277,40 €
TOTAL ALTES INVERSIÓ MC1-11 16.277,40 €

B) BAIXES en aplicacions de crèdits

Aplicació pressupostària Euros

454.619.00. Caminos vecinales. Otras inversiones de reposición 6.587,40 €

342.00.629.00. Inst. deportivas. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. 4.961,80 €

920.633.01 AG. Inversión reposición. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.800,00 €
920.635.00  AG.  Inversión reposición. Mobiliario. 28,20 €
920.641.00  AG. Inversión inmaterial. Gastos en aplicaciones informáticas 1.900,00 €

TOTAL BAIXES INVERSIÓ MC1-11 16.277,40 €

A) ALTES en aplicacions de crèdits
Aplicació pressupostària Euros
338.02.226.09 Fiestas. Fiestas patronales. Actividades culturales y deportivas. 11.124,25 €
TOTAL ALTES CORRENT MC1-11 11.124,25 €

B) BAIXES en aplicacions de crèdits

Aplicació pressupostària Euros

130.120.03  AG. Seg y PC. Retribuciones básicas C1 11.124,25 €

TOTAL BAIXES CORRENT MC1-11 11.124,25 €  
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per 
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. 
L’expedient es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no es presenten 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 14.15 hores del dia assenyalat, i 
tot això, com a secretària, ho certifique.  

 
La secretària interventora 

 
 

María de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, 
L’alcalde 

 
 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 

 3


