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

------------------ 

ABSENTS: 
Elisa Montañana Gómez 

------------------ 

María de la O Pérez Cayuela, 
secretària interventora 

------------------ 

MINUTA NÚM. 12/2012. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL 15 DE NOVEMBRE DEL 2012 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20:30 hores del dia 15 de novembre del 2012, 
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-hi la sessió extraordinària del Ple en primera 
convocatòria. 

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

90/12. EXP. 233/12. PRESSUPOST. MC 05-12 TC. 
APROVACIÓ INICIAL 
L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a 
l’alcaldia, els regidors del grup socialista i el regidor del 
grup esquerra, i l’abstenció dels 4 regidors del grup 
popular, ha adoptat l’acord següent: 

Davant de l’existència de despeses que no poden demorar-
se fins a l'exercici següent, per a les quals el crèdit 
consignat en el vigent pressupost de la corporació és 
insuficient i no ampliable, i atés que cal efectuar 
transferències de crèdits d'altres aplicacions del 
Pressupost vigent no compromeses pertanyents a distint 
grup de funció (actualment àrea de despesa). 

Vist l'informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir, vista la 
Memòria d'Alcaldia i els informes d'Intervenció relatius a la modificació pressupostària que ara es 
tramita i el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, així com el certificat de disponibilitat 
de crèdit a minorar, tots ells de data 7 de novembre del 2012. 

De conformitat amb el que disposa l’article 179 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 

ACORDA: 

Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/12 TC, amb la modalitat de 
transferència de crèdits entre aplicacions de distint grup de funció (actualment àrea de despesa), 
d'acord al detall següent: 
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A) ALTES en aplicacions de crèdits
Aplicació pressupostària Euros

338.02.226.09  Fiestas. Fiestas patronales. Actividades culturales y deportivas. 11.801,70

171.227.99  Parques y jardines. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 2.568,67
943.463.00  Transf. a otras EELL. A Mancomunidades. 1.000,00

161.00.479.00  Aguas. Otras subvenciones a empresas privadas. 2.000,00

342.00.623.00  Inst. deportivas.  Inversión nueva. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.000,00
161.00.623.00 Aguas. Inversión nueva. Maquinaria, instalaciones técnicas y uti llaje. 508,00

342.00.623.00  Inst. deportivas.  Inversión nueva. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.000,00

920.641.00  AG. Gastos en aplicaciones informáticas 3.100,00

338.00.689.00  Fiestas populares y festejos. Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 2.060,00
TOTAL ALTES 26.038,37 €

B) BAIXES en aplicacions de crèdits

Aplicació pressupostària Euros

165.619.00  Alumbrado Público. Otras inversiones de reposición 1.776,87

150.640.00 AG de vivienda y urbanismo. Inversión inmaterial. Gastos en inversiones de carácter inmaterial
21.063,00

161.00.633.00 Aguas. Inversión reposición. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.498,50

912.226.02  O. Gobierno. Publicidad y propaganda. 1.700,00 €

TOTAL BAIXES MC1-11 26.038,37 €
 

Segon. Exposar este expedient al públic per mitjà d'anunci inserit en el tauler d'edictes de l'Ajuntament 
i en el Butlletí Oficial de la província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant l'esmentat termini no s'hi han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les. 

En relació amb l’acord adoptat, el senyor Condomina demana explicacions sobre la desviació en les 
despeses de festes sobre les previsions inicials, que suposen en l’aplicació pressupostària 
338.02.226.09, 11.801,70€ i en l’aplicació 338.00.689.00, 2.060€. 

L’alcalde explica que la desviació correspon a l’augment en les assegurances contractades, servicis 
d’ambulància, adequació de barrenes, dinar dels jubilats i altres depeses sobrevingudes.  

91/12. EXP. 239/12. PRESSUPOST MC 07-12 SC. APROVACIÓ INICIAL 
L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i el 
regidor del grup esquerra, i l’abstenció dels 4 regidors del grup popular, ha adoptat l’acord següent: 

Atés que segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici anterior 2011 
es disposa de superàvit de romanent líquid de Tresoreria. 

Atés que segons l’estat d’execució del pressupost hi ha constància que s’han recaptat més ingressos 
dels previstos en determinats conceptes del pressupost ordinari. 

Resultant que, amb data 9 de novembre del 2012, la Secretaria-Intervenció municipal ha emés 
informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, informe d’intervenció favorable a la 
modificació proposada i informe del compliment d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

Considerant les previsions contingudes els articles 12.5 i 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que estableixen que els ingressos de més es 
destinaran a reduir el nivell de deute públic i que en el supòsit que la liquidació pressupostària se situe 
en superàvit, aquest s’ha de destinar, en el cas de l’Estat, comunitats autònomes i corporacions 
locals, a reduir l’endeutament net. 
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Considerant l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en 
la seua Aplicació a les Entitats Locals. 

De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 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 

ACORDA: 

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits MC 07-12 SC, en la modalitat de 
suplement de crèdits, d’acord amb el següent detall: 

Aplicació Denominació Euros

Deuda pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes del
sector públ ico.

Amortizació deute

6.456,65

Aplicació Denominació Euros
Remanente de tesorería para gastos generales
Aplicació  art. 32 LOEP

 Tasas S.P. Servicios deportivos. 2.976,65
Mayores ingresos recaudados sobre los presupuestados

 Otros precios públicos. Cursos Ayuntamiento. 860,00

Majors ingressos recaptats sobre els pressupostats

6.456,65TOTAL

A) Altes en las aplicacions de DESPESES

TOTAL

B) Financiació dels suplements de crèdit

313.00

011.00.911.00

870.00

349.01

6.456,65

2.620,00

 
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’hi han presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

El senyor Condomina pregunta si l’amortització del deute a què es refereix la modificació és dels 
préstecs existents. L’alcalde respon afirmativament. 

El senyor Vea declara estar d’acord amb la modificació proposada perquè suposa amortitzar deute de 
l’Ajuntament. 

92/12. EXP. 240/12. PRESSUPOST. INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA MC 07-12 SC. 
DACIÓ DE COMPTES AL PLE 
Vist l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, en relació amb la MC 07-12 
SC, el Ple se’n dóna per assabentat. 

93/12. EXP. 237/12. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM, TRACTAMENT 
I DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS. APROVACIÓ PROVISIONAL 
L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i el 
regidor del grup esquerra, l’abstenció de la Sra. Aguilar i els 3 vots en contra de la resta de regidors 
del grup popular, ha adoptat l’acord següent: 

Atés que aquest Ajuntament considera oportú i necessari aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per prestació del servei de subministrament d’aigua potable i de clavegueram, tractament i 
depuració d’aigues residuals, degut a l’elevat nivell de dèficit del servei prestat, derogant l’actual 
ordenança, aprovada per acord del Ple de la Corporació de data 16 de novembre del 2007 i publicada 
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al BOP de València de data 6 de juliol del 2008, en compliment de les mesures incloses al Pla 
d'Ajustament, aprovat amb motiu del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
les obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

Resultant que amb data 8 de novembre de 2012 s’emet informe de Secretaria sobre la normativa que 
hi resulta d’aplicació. 

Resultant que la Secretaria-Intervenció municipal ha elaborat amb data 13 de novembre de 2012 
informe tècnic-econòmic en què posa de manifest que és possible incrementar la quantitat que s’ha 
d’exigir i liquidar per la taxa per prestació del servei de subministrament d’aigua potable i de 
clavegueram, tractament i depuració d’aigues residuals, fins als costos reals o previsibles establerts a 
l’indicat estudi. 

Vist el text de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de subministrament 
d’aigua potable i de clavegueram, tractament i depuració d’aigues residuals que consta a l’expedient. 

Resultant que la taxa proposada s’ajusta als costos reals o previsibles derivats de la prestació del 
servei de subministrament d’aigua potable i de clavegueram, tractament i depuració d’aigües 
residuals. 

Considerant el que disposen els articles 15 al 21 i 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

En virtut de la competència atribuïda per l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, el Ple 

ACORDA: 

Primer. Aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de subministrament 
d’aigua potable i de clavegueram, tractament i depuració d’aigues residuals, amb la redacció que a 
continuació es recull: 

«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM, TRACTAMENT I DEPURACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS 

Article 1. Concepte 

Fent ús de les facultats que li concedeix l'article 133.2 de la Constitució i en exercici de la potestat 
reglamentària que atribueix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local (LRBRL), d'acord amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març i conforme 
a l'article 20 d’aquella, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de subministrament 
d'aigua potable i de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals, que es regirà per la present 
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò previngut en l'article 57 del citat Reial Decret 
Legislatiu 2/2004. 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix fet imposable d'aquesta taxa: 

1. La prestació del servei d'abastiment d'aigües. 

2. La prestació del servei de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals. 

Article 3. Subjectes passius 

En són subjectes passius contribuents les persones físiques i/o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguen titulars del dret. 

Article 4. Responsables 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i/o 
jurídiques a qui es refereixen els articles 41.1 i 42 de la Llei General Tributària. 
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Així mateix, seran responsables subsidiaris les persones i entitats reconegudes en l'article 43 de la Llei 
General Tributària, amb l'abast que s’hi  indica. 

Article 5. Base imposable 

Constitueix la base imposable de la taxa el cost real o previsible del servei o activitat o, si no n'hi ha, el 
valor de la prestació rebuda. 

Article 6. Quota tributària 

La quota tributària serà el resultat de l'aplicació de la següent tarifa amb caràcter trimestral (exclosos 
impostos): 

1. Servei d’abastiment d’aigua: 

a) Quota de servei: quota fixa per servei, independent del consum: 4,50 € trimestrals per abonat. 

b) Quota de consum: quota variable per cada m3 d'aigua consumit al trimestre: 

- Fins a 30 m3: 0,30 €/m3. 

- De 31 a 60 m3: 0,40 €/m3. 

- Més de 60 m3: 0,60 €/m3. 

2. Servei de clavegueram, tractament i depuració d’aigües: 

a) Quota de servei: 2,00 € trimestrals per abonat. 

Article 7. Exempcions i bonificacions 

D'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no es podran 
reconéixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els 
derivats de l'aplicació de tractats internacionals.  

Article 8. Meritació 

Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir l'1 de gener de cada any. 

Article 9. Període impositiu 

El període impositiu de la taxa comprendrà l'any natural i es liquidarà per trimestres naturals, segons el 
consum o estimació del consum realitzat per l'usuari, excepte en els supòsits d'inici o cessament de la 
prestació del servei, i en aquest cas es procedirà a liquidar els consums comptabilitzats des de o fins a la 
dita data, respectivament. 

Article 10. Règim de declaració i d'ingrés 

1. Els subjectes passius formularan les declaracions d'alta i de baixa en el padró de la taxa en el termini 
entre la data en què es produeixca la variació de la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural 
següent.  

2. Dins dels primers 15 dies de cada semestre natural es practicarà liquidació dels consums realitzats en 
el semestre anterior, i es notificaran mitjançant un edicte el període voluntari de cobrament. 

El pagament dels rebuts semestrals s'efectuarà, bé a càrrec dels comptes corrents o d'estalvi, en els 
casos que els usuaris n’hagen domiciliat el pagament, bé per mitjà d'ingrés per l'usuari en l'entitat 
col·laboradora corresponent. 

Disposició final 

La modificació de l'ordenança actualment vigent entrarà en vigor una vegada publicat el text íntegre de la 
modificació en el BOP de València, derogant l'ordenança actualment vigent publicada en el BOP de 
València número 291, de data 6 de juliol de 2008, i serà aplicable a partir de la mateixa data, mentre no 
s'acorde la seua modificació o derogació expressa»  

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptives, mitjançant la seua exposició al 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de València, durant un termini 
de trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que 
consideren oportunes. 
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Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presenten reclamacions a l’expedient dins el termini 
anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Quart. Facultar el senyor. alcalde per a subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte. 

Prèviament a la votació el senyor alcalde destaca que l’ordenança proposada respon a les exigències 
del Pla d’Ajustament aprovat pel Ple municipal. Així mateix informa que la pujada de tarifes proposada 
comporta una adequació al preu real de l’aigua i pretén evitar malbarataments, suposant una pujada 
mitjana d’entre 22 i 40 euros anuals per abonat. Per últim, comparant les tarifes proposades amb les 
d’altres pobles que es subministren per metre cúbic, informa que suposa la meitat del preu que s’està 
pagant en Faura. 

El senyor Condomina argumenta que, en qualsevol cas, el que més consumeix més paga i es recapta 
més. Li rebat el senyor alcalde que des d’un punt de vista mediambiental no es pot aplicar eixa regla. 
Que el que pretén l’Ajuntament no es recaptar més, sinó que es consumixca menys aigua. La senyora 
Ruiz, per la seua part, contesta que l’aigua és un recurs i com a tal no es pot malbaratar. 

El senyor Vea opina com la senyora Ruiz, que l’aigua és un recurs i que, en conseqüència, s’ha de 
conscienciar la gent que n’ha de pagar el cost. Així mateix, valora positivament que la pujada es faça 
en la quota de consum i no en la quota de servei. 

Després de la votació, l’alcalde subratlla que el grup municipal popular, que havia votat a favor del Pla 
d’Ajustament, ara vota en contra de l’aprovació de l’ordenança. 

El senyor Condomina respon que li pareix excessiu l’increment de les tarifes, d’un 100% en un any. 

Finalitzant, la senyora López rebat que és una imposició del Pla d’Ajustament. 

94/12. EXP. 238/12. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST 
MUNICIPAL SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. APROVACIÓ PROVISIONAL 
L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i el 
regidor del grup esquerra, i 4 vots en contra dels regidors del grup popular, ha adoptat l’acord 
següent: 

Atés que aquest Ajuntament considera oportú i necessari modificar l’Ordenança fiscal reguladora de 
l’impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica, aprovada per acord del Ple de la Corporació de 
data 16 de novembre del 2007 i publicada al BOP de València de data 6 de juliol del 2008, en 
compliment de les mesures incloses al Pla d'Ajustament, aprovat amb motiu del Reial Decret Llei 
4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d'informació i procediments necessaris 
per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

Vist el text de modificació de l’article 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost municipal sobre 
vehicles de tracció mecànica, que comporta un increment de la quota tributària, en augmentar el 
percentage a aplicar sobre les tarifes legals de l’1,30 a l’1,85, per aplicació del que disposa l’article 95 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals: 

Article 4t. Bases i quota tributària. 

L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 

Potència i classe de vehicle   
Quota  
— 
Euros 

      
A) Turismes:         
Menys de vuit cavalls fiscals   23,35 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals   63,05 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals   133,09 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals   165,78 
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Potència i classe de vehicle   
Quota  
— 
Euros 

De 20 cavalls fiscals en endavant   207,20 
B) Autobusos:     
Menys de 21 places   154,11 
De 21 a 50 places   219,48 
De més de 50 places   274,36 
C) Camions:     
Menys de 1.000 quilograms de càrrega útil   78,22 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil   154,11 
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil   219,48 
Més de 9.999 quilograms de càrrega útil   274,36 
D) Tractors:     
Menys de 16 cavalls fiscals   32,69 
De 16 a 25 cavalls fiscals   51,37 
Més de 25 cavalls fiscals   154,11 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica: 

    

De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil    32,69 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil   51,37 
Més de 2.999 quilograms de càrrega útil   154,11 
F) Vehicles:     
Ciclomotors   8,18 
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics   8,18 
Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics   14,00 
Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics   28,03 
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics   56,04 
Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics    112,07 
        

Resultant que amb data 8 de novembre de 2012 Secretaria emet informe sobre la normativa que hi 
resulta d’aplicació. 

Resultant que la Secretaria-Intervenció municipal ha elaborat amb data 9 de novembre de 2012 
informe tecnicoeconòmic i proposta de redacció l’ordenança. 

Resultant que la modificació de la quota tributària fixada en l’ordenança reguladora de l’impost de 
vehicles de tracció mecànica és conforme amb els límits mínims i màxims fixats pel TRLHL i compleix 
les mesures incloses al Pla d'Ajustament, aprovat amb motiu del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de 
febrer, pel qual es determinen les obligacions d'informació i els procediments necessaris per a establir 
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

Considerant el que disposen els articles 15 a 19 i, 95 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. 

En virtut de la competència atribuïda per l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, el Ple 

ACORDA: 

Primer. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost municipal sobre vehicles 
de tracció mecànica amb la redacció que a continuació es recull: 

«Article 4t. Bases i quota tributària. 

L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 

Potència i classe de vehicle   
Quota  
— 
Euros 

      
A) Turismes:         
Menys de vuit cavalls fiscals   23,35 
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Potència i classe de vehicle   
Quota  
— 
Euros 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals   63,05 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals   133,09 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals   165,78 

De 20 cavalls fiscals en endavant   207,20 
B) Autobusos:     
Menys de 21 places   154,11 
De 21 a 50 places   219,48 
De més de 50 places   274,36 
C) Camions:     
Menys de 1.000 quilograms de càrrega útil   78,22 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil   154,11 
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil   219,48 
Més de 9.999 quilograms de càrrega útil   274,36 
D) Tractors:     
Menys de 16 cavalls fiscals   32,69 
De 16 a 25 cavalls fiscals   51,37 
Més de 25 cavalls fiscals   154,11 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica: 

    

De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil    32,69 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil   51,37 
Més de 2.999 quilograms de càrrega útil   154,11 
F) Vehicles:     
Ciclomotors   8,18 
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics   8,18 
Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics   14,00 
Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics   28,03 
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics   56,04 
Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics    112,07 
        

»  

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptive, mitjançant la seua exposició al tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de València, durant un termini de 
trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que 
consideren oportunes. 

Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presenten reclamacions a l’expedient dins el termini 
anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Quart. Facultar el senyor alcalde per a subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte. 

De nou el senyor alcalde destaca que la modificació proposada respon a les exigències del Pla 
d’Ajustament aprovat pel Ple municipal, que no es té alternativa i que quan es tinga s’intentarà baixar. 

La senyora López manifesta que el seu grup no està a favor de les pujades, però que les accepten 
obligats per les imposicions del Pla d’Ajustament. 

El senyor Vea afirma votar amb la llibertat que comporta no haver votat a favor del Pla d’Ajustament i 
justifica el seu vot a favor en el fet que és preferible apujar l’impost i no abaixar el crèdit de 
determinades aplicacions pressupostàries. 
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95/12. EXP. 242/12. AUTORITZACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL. PLA D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EN ENLLUMENAT PÚBLIC 
L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Essent necessari adquirir un compromís de despesa en diverses anualitats de 40.164,74 euros 
destinat al finançament del subministrament efectuat mitjançant la Central de Compres de la Diputació 
de València de bombetes LED de substitució directa, segons pressupost emés per El Corte Inglés, 
SA, número d’oferta 0010639036. 

Resultant que en Junta de Govern celebrada el 26 de juliol del 2012 la Diputació de València va 
aprovar les bases del Pla d'Eficiència Energètica en enllumenat públic (PEEAP) consistent en el 
subministrament de peretes LED de substitució directa per a exterior. En les dites bases s'arreplega 
que al municipi de Benifairó de les Valls li correspon una subvenció màxima de 48.000 euros, 
equivalent al 66% de l'import total a invertir, deixant per compte de l'Ajuntament el terç restant. 

Resultant que en la sessió plenària de la Diputació de València del 18 de setembre del 2012 es va 
aprovar la modificació de les bases del Pla Provincial d'Obres i Servicis (PPOS) en el sentit d'incloure 
que, excepcionalment, per a l'exercici 2013 s'admetrà la inclusió en el PPOS del terç que quedava per 
compte de l'Ajuntament i que no està subvencionat pel PEEAP 

Resultant que les característiques del Pla d'Eficiència Energètica en enllumenat públic (PEEAP) i del 
Pla Provincial d'Obres i Servicis (PPOS) i del contracte subscrit, així com també les limitacions 
pressupostàries actuals, determinen que la despesa ha d’estendre els seus efectes i execució al llarg 
de diversos exercicis, segons la següent distribució: 

ANY 2012 2013 

Destí 
PEEAP PEEAP 

2/3 1/3 

Aplicació 155.633.00 155.633.00 

Import 26.776,49€  13.388,25 

Total despesa 40.164,74€ 

Aquesta despesa es finançaria amb càrrec al Pla d'Eficiència Energètica en enllumenat públic 
(PEEAP) i altres fonts de finançament que es consideren escaients en el moment d’inclusió de la 
despesa en el pressupost corresponent. 

Vistos l’informe de Secretaria i el d’Intervenció de data 9 de novembre de 2012. 

De conformitat amb l’establert en l’article 174 del Reial Decret 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 79 i següents del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, el Ple 

ACORDA: 

Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2012-2013, de 40.164,74 euros, destinada al 
finançament del subministrament, efectuat mitjançant la Central de Compres de la Diputació de 
València, de bombetes LED de substitució directa, segons pressupost emés per El Corte Inglés, SA, 
número d’oferta 0010639036: 

ANY 2012 2013 

Destí 
PEEAP PEEAP 

2/3 1/3 

Aplicació 155.633.00 155.633.00 

Import 26.776,49€  13.388,25 

Total despesa 40.164,74€ 
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El senyor alcalde explica que el contingut del Pla d’Eficiència Energètica està limitat a la reposició de 
bombetes de l’enllumenat públic per bombetes de LED. Que en Benifairó comportarà la reposició de 
totes les bombetes on és possible pel tipus de fanal, la qual cosa comportarà una disminució de 
consum del 40%, al voltant de 9.000 € anuals, i es recuperarà l’aportació municipal ràpidament. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21:20 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 

 


