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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
Luís Alan Albiach Forner 
Gloria Ruíz Frías 
Grup Popular: 
Mariano L. Condomina Camarelles 
Ignacio Roig Guillén 
Elisa Montañana Gómez 
Verónica Aguilar Lacruz  
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 
------------------ 
ABSENTS: 
Andrea López Diego 
Jorge Soriano Corma 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, 
secretària interventora 
------------------ 

MINUTA NÚM. 14/2012 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE 
DESEMBRE DEL 2012 

En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores, del dia 27 de desembre 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 ordinària del Ple en primera convocatòria. 

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

103/12. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 

No es sotmet a votació al no haver-se adjuntat còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 22 de novembre del 2012 
a la convocatòria. 

104/12. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

Vista la relació de resolucions aprovades per l’Alcaldia des 
del 17 de novembre del 2012 fins al 21 de desembre del 
2012, el Ple se’n dóna per assabentat. 

 

Al respecte, el senyor Vea pregunta sobre la existència d’un informe de reparo d’intervenció respecte 
dels pagaments efectuats per mitjà de targeta de crèdit i la seua creació. L’alcalde explica que és una 
targeta per a la compra de gasoil bonificat. 

Per la seua part el senyor Condomina pregunta sobre l’expedient incoat per PROMOCIONES 
INDUSTRIALES MAFORT, explicant la senyora secretària que es refereix a la denegació de la 
compensació sol.licitada respecte dels crèdits de la referida mercantil amb en els deutes de la 
mercantil URBANA VIES, S.L.  

105/12. EXP. 230/2012. DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS. RDL 20/12 

L’Ajuntament Ple, per 8 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els 3 regidors del grup socialista i els 4 
regidors del grup popular i el vot en contra del regidor del grup esquerra, ha adoptat l’acord següent: 

L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantitzar l’estabilitat 
pressupostària i de foment de l’activitat disposa,  

«1. L'any 2012 el personal del sector públic definit en l'article 22. Un de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos 
Generals de l'Estat, veurà reduïda les seues retribucions en les quanties que corresponga percebre en el mes de 
desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de 
complement específic o pagues addicionals equivalents del dit mes.  

2. Per a fer efectiu el que disposa l'apartat anterior, s'adoptaran les mesures següents: 

2.1 El personal funcionari no percebrà en el mes de desembre les quantitats a què es referix l'article 22.Cinc.2 de la 
Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 en concepte de sou i triennis. 
Tampoc es percebrà les quanties corresponents a la resta dels conceptes retributius que integren tant la paga 
extraordinària com la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de 
desembre, podent, en este cas, acordar-se per cada Administració competent que la dita reducció s'execute de forma 
prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de l'entrada en vigor d'este Reial 
Decret Llei. 

2.2 El personal laboral no percebrà les quantitats en concepte de gratificació extraordinària en ocasió de les festes de 
Nadal o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de l'any 2012. Esta reducció comprendrà la de tots els 
conceptes retributius que formen part de la dita paga d'acord amb els convenis col·lectius que siguen d'aplicació. 
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L'aplicació directa d'esta mesura es realitzarà en la nòmina del mes de desembre del 2012, sense perjuí que puga 
alterar-se la distribució definitiva de la reducció en els àmbits corresponents per mitjà de la negociació col·lectiva, 
podent, en este cas, acordar-se que la dita reducció s'execute de forma prorratejada entre les nòmines pendents de 
percebre en el present exercici a partir de l'entrada en vigor d'este Reial Decret Llei. 

La reducció retributiva establida en l'apartat 1 d'este article serà també d'aplicació al personal laboral d'alta direcció, al 
personal amb contracte mercantil i al no acollit a conveni col·lectiu que no tinga la consideració d'alt càrrec. 

3. La reducció retributiva continguda en els apartats anteriors s'aplicarà, així mateix, al personal de les fundacions del 
sector públic i dels consorcis participats majoritàriament per les Administracions que integren el sector públic, així com 
al del Banc d'Espanya i personal directiva i resta de personal de les mútues d'accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social i de les seues entitats i centres mancomunats. 

4. Les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement 
específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el que disposa este article es destinaran en exercicis futurs a 
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la 
contingència de jubilació, amb subjecció al que establix la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es determine en les corresponents lleis de pressupostos. 

5. En aquells casos en què no es contemple expressament en el seu règim retributiu la percepció de pagues 
extraordinàries o es perceben més de dos a l'any es reduirà una catorzena part de les retribucions totals anuals 
exclosos incentius al rendiment. La dita reducció es prorratejarà entre les nòmines pendents de percebre en el 
present exercici a partir de l'entrada en vigor d'este Reial Decret Llei. 

6. El que disposen els apartats anteriors no s'aplicarà a aquells empleats públics les retribucions dels quals per 
jornada completa, exclosos incentius al rendiment, no aconseguixen en còmput anual 1,5 vegades el salari mínim 
interprofessional establit en el Reial Decret 1888/2011 1888/2011, de 30 de desembre. 

7. El present article té caràcter bàsic dictant-se a l'empara del que disposen els articles 149.1.13a i 156.1 de la 
Constitució». 

Resultant que amb data 5 de setembre del 2012 s’emet per la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques nota informativa relativa a 
l'aplicació per les entitats locals del que disposen els articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 
mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 
2/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per al present exercici. La referida nota estableix que per 
al compliment de l’anterior procedeix: 

 Bloquejar els crèdits corresponents en l'import de les quanties que corresponga percebre en 
el mes de desembre, conseqüència de la suspensió tant de la paga extraordinària, com de la 
paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del dit mes, la 
qual cosa pot realitzar-se per mitjà d'un acord de no disponibilitat. 

 L'adopció de l'acord anterior produirà en la liquidació del pressupost de 2012, un menor dèficit 
o un major superàvit a l'inicialment previst en termes del Sistema Europeu De Comptes. En el 
supòsit de superàvit, per aplicació de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/20112, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el seu import haurà de destinar-se a reduir 
l'endeutament net. 

 L'apartat 4 afig el compromís que les quantitats derivades de la supressió dels esmentats 
emoluments es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o 
contractes d'assegurances col·lectives, en els termes i amb l'abast que es determinen en les 
corresponents lleis de pressupostos. Per tant, l'any o anys en què estes lleis disposen la seua 
aplicació, hauran de dotar-se els crèdits en el pressupost, en els termes i amb l'abast que es 
determine. 

A fi de declarar com disponibles estos crèdits, les entitats locals han de dictar, per l'import 
corresponent acord de no disponibilitat, de conformitat amb el que disposa l'article 33 de Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril. 

Resultant que els crèdits que s’indiquen en les aplicacions pressupostàries que es senyalen, 
corresponents a l'import de les quanties que corresponga percebre en el mes de desembre, 
conseqüència de la suspensió tant de la paga extraordinària, com de la paga addicional de 
complement específic o pagues addicionals equivalents del dit mes: 
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Aplicació pressupostària Crèdit

920.120.00 710,67
920.120.04 824,28

920.121.00 1.182,33

920.121.01 2.051,55

130.120.03 1.254,43

130.121.00  528,68

130.121.01 409,77

920.130.00 696,64

920.131.00 1.719,89
337.131.00 269,99

342.01.131.00 587,10

155.131.00 1.117,20
920.130.02 890,77

241.08.131.00 1.400,00
TOTAL INDISPONIBILITAT DE 

CRÈDITS  RDL20/12
13.643,30

 

Atès l’informe de secretaria intervenció de data 21 de desembre en relació amb el procediment i la 
legislació aplicable i sobre la viabilitat de realitzar la declaració com no disponible en els termes 
transcrits. 

Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD 

Primer. Aprovar la declaració de no disponibilitat dels crèdits que s’indiquen en les aplicacions 
pressupostàries que es senyalen, corresponents a l'import de les quanties que corresponga percebre 
en el mes de desembre, conseqüència de la suspensió tant de la paga extraordinària, com de la paga 
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del dit mes:. 

Aplicació pressupostària Crèdit

920.120.00 710,67
920.120.04 824,28

920.121.00 1.182,33

920.121.01 2.051,55

130.120.03 1.254,43

130.121.00  528,68

130.121.01 409,77

920.130.00 696,64

920.131.00 1.719,89
337.131.00 269,99

342.01.131.00 587,10

155.131.00 1.117,20
920.130.02 890,77

241.08.131.00 1.400,00
TOTAL INDISPONIBILITAT DE 

CRÈDITS  RDL20/12
13.643,30
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Segon. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixca a portar a terme les 
anotacions contables i pressupostàries corresponents. 

El senyor Vea manifesta que el seu grup està en contra de les referides mesures explicant tant el 
senyor alcalde com el senyor Condomina l’obligació legal existent al respecte. 

106/12EXP. 275/2012. APROVACIÓ PLANTILLA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 2013 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vist l’expedient 278/12 relatiu a l'aprovació de la plantilla municipal i catàleg de llocs de treball per a 
l’any 2013. 

Resultant que amb data 19 de desembre del 2012 s’emet informe de secretaria en el que s’exposen 
els límits a les despeses de personal i places de nou ingrés i contractacions de personal temporal que 
es deriven de la normativa aplicable, procediment i òrgan competent. 

Resultant que en acceptació de l’acordat en la Mesa de Negociació de data 24 de febrer del 2009, es 
clasifiquen les retribucions del personal laboral indefinit de l’Ajuntament en termes similars a com es fa 
als funcionaris. 

De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, es proposa al Ple l’adopció del present 

ACORD 

Primer. Aprovar inicialment la plantilla i catàleg de llocs de treball següent: 

PLANTILLA DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 2013 

A) Funcionaris de carrera 
Denominació Número Grup Nivell CD  
1. Escala Habilitació Nacional:  

Secretaria-Intervenció 
 

 
1 

 
A1 

 
28 

 
Propietat 

2. Escala Administració General:  
Auxiliar Administració General 

 
1 C2 16 Propietat 

3. Escala Administració Especial: 
Auxiliar Policia Local 

 
1 

 
C1 

 
14 

 
Propietat 

      Auxiliar Policia Local (Conveni IFA) 1 C1 14 Jubilació 
B) Personal laboral fix 

Denominació Número Grup Nivell CD  
1. Algutzil 1 E 14 Propietat 
2. Peó 

 
1 E 10 Jubilació 

ANNEX PERSONAL AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 2013 
/CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 

FUNCIONARIS 

Identificació del lloc de treball Retribucions complementàries 

Classificació Denominació G N CD CE Productivitat 

920.120.00 
920.121.00 
920.121.01 

Secretaria-
Intervenció 

A1 28 9.988,80 16.505,31 0 

920.120.04 
920.121.00 
920.121.01 

Aux. Admó. C2 16 4.199,16 8.113,31 0 

130.121.03 
130.121.00 

Aux. Policia C1 14 3.660,12 3.670,49 0 
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Identificació del lloc de treball Retribucions complementàries 

Classificació Denominació G N CD CE Productivitat 

130.121.01 

130.121.03 
130.121.00 
130.121.01 

Aux. Policia 2 C1 14 3.660,12 1.700,21 0 

 

PERSONAL LABORAL FIXE 

Identificació del lloc de treball Retribucions complementàries 

Classificació Denominació G N CD CE Productivitat 

920.130.00 
920.130.02 

Algutzil E 14 3.660,12 7.029,12 0 

 Peó* E 10 0 0 0 

*Titular jubilat 

PERSONAL LABORAL INDEFINIT 

Identificació del lloc de treball Retribucions complementàries 

Classificació Denominació G N CD CE Productivitat 

920.131.00 
920.131.02 

Aux. Admó. C2 16 4.199,16 7.112,18 0 

342.1.131.00 
342.1.131.02 

Piscina. 
Socorristes, 

monitors, 
taquillers* 

E 12    

 Obres. Peó**      

* En relació amb el temps de treball previst. Treballador laboral indefinit discontiu 
**Titular jubilat 

 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

Classificació Lloc de treball Crèdit (€) 

337.131.00/337.131.02 Oci i temps lliure. Encarregat d’edificis municipals 6.767,99 
169.131.00/169.131.02 Neteja. Peons neteja 0  

342.1.131.00/342.1.131.02 Piscina. Socorristes, monitors, taquillers 6.815,63 
321.131.00/321.131.02 Educació. Monitors escoles Pasqua, estiu i Nadal 4.441,02 
334.131.00/334.131.02 Cultura. Professor de valencià 0 
155.131.00/155.131.02 Obres. Peons 15.728,16 

 

ALTS CÀRRECS 

Identificació del lloc 
Retribucions (€) 

Classificació Denominació 

912.100.00 Alcaldia 29.000,02 

 

Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de quinze dies mitjançant anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, durant aqueix termini els interessats podran examinar l'expedient i 
presentar les al·legacions i reclamacions que estimen pertinents. Transcorregut el dit termini, si no 
s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial. 
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El senyor Condomina pregunta on estan classificats Ricardo Peiró i la persona que l’acompanya. 
L’alcalde li contesta que Ricardo Peiró està inclòs dins del personal laboral temporal i el seu ajudant,  
com no és treballador de l’ajuntament, dins del capítol 2 del pressupost. 

107/12EXP. 274/2011. APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA 2013 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Resultant que segons el que disposa l'article 30.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, els ajuntaments han d’aprovar un límit màxim de 
gasto no financer, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb la regla de gasto, que 
marcarà el  sostre d'assignació de recursos dels seus Pressupostos. 

Resultant que el límit de gasto no financer ha de ser coherent amb l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària si no supera les previsions dels ingressos no financers de l'exercici 2013, en termes 
nets. 

Resultant que el límit del gasto no financer ha de ser coherent amb la regla de gasto, regulada per 
l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, quan la variació del gasto computable, entre l'exercici corrent i 
el 2013, no supere la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mitjà termini de 
l'economia espanyola. Per tant, per a determinar el límit del gasto no financer cal calcular la variació 
del gasto computable que està autoritzada per l'article assenyalat. Per a això, en primer lloc, cal 
determinar qual és el gasto computable del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici corrent. 
L'article 12.2 de la Llei Orgànica 2/2012 entén per gasto computable, les ocupacions no financeres 
definides en termes del Sistema Europeu De Comptes Nacionals i regionals, exclosos els interessos 
del deute, el gasto no discrecional en prestacions per desocupació, la part del gasto finançat amb fons 
finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques i les transferències a les 
comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes de finançament.  

Per tant, atenent a les dades del Pressupost General de l'Ajuntament de l'exercici corrent: 

Ocupacions no financers definits en 
termes del Sistema Europeu De 
Comptes Nacionals i regionals 

(capítols 1 a 7 de l'estat de gastos del 
Pressupost corrent) 1.027.344,26

EXCLUSIONS

Interessos del deute (capítol 3 estat 
de gastos del Pressupost corrent) 25.392,89

Gasto no discrecional en prestacions 
per desocupació 0

Gastos finançats amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o 

d'altres Adminsitraciones Públiques 139.719,20
Transferències a les comunitats 

autònomes i a les corporacions locals 
vinculades als sistemes de 

finançament 0,00
TOTAL EXCLUSIONS 165.112,09

Tasa referencia  Crecimiento del PIB 
2013 1,70

Aumentos/ dismin. Recaudación por 
normativa 118.176,35
TOTAL 995.066,47

GASTO COMPUTABLE PRESSUPOST EXERCICI CORRENT

 

Per tant, el límit del gasto no financer del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2013, seran 
995.066,47 euros. 

Per tot això, el Ple  
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ACORDA 

Únic. El límit màxim del gasto no financer del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2013 seran 
995.066,47 euros, o, quan resulte menor, el de les previsions netes d'ingressos no financers de 
l'exercici 2013. 

108/12. EXP. 273/2012. DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA RELATIU AL PRESSUPOST DE 2013 

Vist l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla del gasto i del 
límit del deute en relació amb l’aprovació del pressupost de l’exercici 2013, el Ple se’n dóna per 
assabentat. 

109/12. EXP. 198/2012. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013 

L’Ajuntament Ple, per 5 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i el 
regidor del grup esquerra, i els vots en contra dels 4 regidors del grup popular, ha adoptat l’acord 
següent: 

Format el Pressupost General corresponent a l'exercici econòmic 2013, les seues Bases d'Execució 
amb el següent resum: 

CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS 421.809,47
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 4.500,00
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 128.555,84
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 351.848,25
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES 13.586,00
CAPÍTULO VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 53.374,15
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS CAPITAL 40.541,25
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL 1.014.214,96

INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2013

 

 

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL 348.749,40
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC 452.391,34
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS 31.697,29
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.447,48
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES 93.915,40
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 29.014,05
TOTAL 1.014.214,96

GASTOS PRESUPUESTO AÑO 2013

 

Vist l’ informe de intervenció de data 21 de desembre del 2012 i d'Avaluació del Compliment de 
l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària, regla de la despesa i límit del deute de la mateixa data. 

Vist l’expedient de aprovació de la plantilla, catàleg de llocs de treball i annex de personal de 
l’Ajuntament. 

Considerant el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes 
locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls per a 
l'exercici econòmic 2013, junt amb les seues Bases d'Execució. 
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Segon. Exposar al públic l’expedient de aprovació inicial del pressupost, plantilla i catàleg de llocs de 
treball per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de 
Valencia i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats. 

Tercer. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presente cap reclamació. 

Quart. Remetre una còpia a l'administració de l'Estat, així com, a la Comunitat Autònoma. 

Obrint el debat sobre els pressupostos, el senyor Condomina manifesta que el seu grup no està 
d’acord amb la pujada dels impostos, ni en que l’alcalde tinga sou. També manifesta el seu desagrado 
en que el pressupost haja tingut un procés de participació pública i no s’haja ni informat al seu grup. 

L’alcalde contesta que el grup popular tampoc ha participat dins del procés de informació pública a la 
població. 

El senyor Vea pregunta on es van a traure els ingressos derivats de la venda de patrimoni.  

L’alcalde li contesta que està previst traure a la venda els solars que l’ajuntament té dins de la UE-1 i 
la coberta de la piscina. 

Continua el senyor Vea queixant-se de que de totes les propostes que per la seua part s’havien fet al 
pressupost, únicament s’ha incorporat una d’elles, la substitució de la instal·lació elèctrica del CEIP 
L’Ermita.  

L’alcalde li contesta que precisament l’única inversió nova és la de l’escola. La resta d’inversions son 
reposicions i terminacions d’obres. 

110/12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR RECLAMANT MILLORES AL 
PAVELLÓ MUNICIPAL 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup popular relativa reclamant 
millores al pavelló municipal, l’Ajuntament Ple, per 5 vots en contra, corresponents a l’alcaldia, els 
regidors del grup socialista i el regidor del grup esquerra, i els vots a favor dels 4 regidors del grup 
popular, rebutja la moció presentada. 

Respecte de la moció presentada que fa referència a l’existència de nombroses denúncies, contesta 
el senyor alcalde que a l’ajuntament no han arribat denúncies al respecte i que quan hi ha un 
desperfecte es repara. En relació amb la repavimentació de la pista de joc contesta que actualment hi 
ha altres prioritats. Que la porta d’accés s’havia canviat perquè trencaven els vidres i que respecte als 
vestuaris el magatzem està ple i no es pot convertir en vestuari. 

El senyor Roig contesta que sí que hi ha malestar entre els usuaris i que la proposta pretén traslladar 
les queixes existents. Que l’ampliació dels vestuaris seria convenient perquè hi ha problemes quan 
coincideixen horaris i que l’estat actual de la pista pot provocar lesions. 

El regidor responsable en esports, senyor Albiach, reiterant l’exposat pel senyor alcalde, contesta que 
independentment de que s’estudien les propostes elevades al Ple, s’ha de tindre en compte que 
l’ajuntament dins de les seues possibilitats es fa càrrec del manteniment i dona una subvenció 
anualment al Club Esportiu Benifairó. A més a més el tema dels vestidors es podria solucionar 
coordinant els horaris. 

El senyor Vea manifesta que està d’acord en que es facen les reparacions, però sobre la 
repavimentació de la pista considera que hi ha altres inversions prioritàries. En tot cas considera que 
haguera sigut interessant que s’haguera suggerit a la assemblea informativa. 

111/12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR RECLAMANT LA CREACIÓ 
D’UN SERVICI DE VIGILÀNCIA NOCTURN 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup popular reclamant la creació 
d’un servici de vigilància nocturn, l’ajuntament Ple, per 5 vots en contra, corresponents a l’alcaldia, els 
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regidors del grup socialista i el regidor del grup esquerra, i els vots a favor dels 4 regidors del grup 
popular, rebutja la moció presentada. 

L’alcalde explica que s’ha demanat màxima col·laboració a la Guàrdia Civil, però que la vigilància 
municipal per les nits és inviable econòmicament. També recorda que, com ja ha informat, que el 
projecte de policia integrada amb altres pobles, que donaria servici de 24 hores, està paralitzat, 
esperant a vore com queden les competències municipals. En tot cas reclama del grup municipal 
popular que si té alguna proposta de servici nocturn amb els efectius actuals que siga efectiva, que la 
proposen. 

El senyor Roig contesta que en alguna ocasió s’ha prestat el servici, contestant el senyor alcalde que 
dies puntuals i per problemes concrets. 

El senyor Condomina afirma que ell sap que la Guàrdia Civil està al tant, però considera que estem 
davant un greu problema amb una difícil solució, però que s’ha de fer alguna cosa al respecte, com 
per eixemple “patrulles urbanes”. Buscar les possibilitats que té l’ajuntament d’actuar. 

L’alcalde argumenta que coincideix amb els objectius, però que l’ajuntament no té capacitat per 
prestar un servici de vigilància nocturn. 

El senyor Vea reconeix estar d’acord en l’essencial, però rebutja la moció perquè no és viable i 
reclama que es busquen solucions alternatives. A més a més considera que el projecte de policia 
integrada amb altres pobles s’hauria de plantejar al ple de la Mancomunitat de les Valls. 

112/12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA RECLAMANT L’AMPLIACIÓ 
DE L’HORARI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL O UNA ALTERNATIVA PER A L’ESTUDI 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra reclamant 
l’ampliació de l’horari de la biblioteca municipal o una alternativa per a l’estudi l’ajuntament ple, per 
unanimitat, aprova la moció presentada i acorda: 

Que l’Ajuntament de Benifairó de les Valls amplie l’horari de la biblioteca municipal o establisca un 
mecanisme alternatiu per oferir als estudiants del nostre poble un lloc on poder estudiar en bones 
condicions. 

El senyor Chordà informa que en època d’exàmens s’amplia l’horari de matí, si es demana i que s’ha 
denegat quan s’ha demanat l’obertura nocturna, perquè no és viable. 

L’alcalde afirma que és possible baix demanda i combinant els horaris de biblioteca i Casal Jove. 

113/12. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES CONTRACTE DE SERVICIS DE NETEJA VIÀRIA I 
D’EDIFICIS I INSTAL.LACIONS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES 
VALLS  

Conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i 
preguntes, el president pregunta si algun grup polític desitja sotmetre a la consideració del Ple, per 
raons d’urgència, algun assumpte no comprés en l’ordre del dia i que no tinga cabuda en el punt de 
precs i preguntes.  

No hanvent-hi cap sol.licitud l’alcaldia presenta una moció, d’acord amb el que es preveu en l’article 
97 del Reial Decret 2568/1986. Justificada la urgència per tractar-se de la contractació d’un servici 
bàsic per unanimitat dels assistents es vota la procedència del seu debat. 

Una vegada explicada la moció, l’Ajuntament Ple, per 4 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els 
regidors del grup socialista i l’abstenció dels 4 regidors del grup popular i del regidor del grup esquerra 
ha adoptat l’acord següent: 

Resultant que l'Ajuntament de Benifairó de les Valls ha de tramitar, aprovar i adjudicar el contracte de 
servicis per a la neteja viària i d'edificis i instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, per un import de licitació, IVA exclòs, de l'import 161.202 euros (53.734 euros x 3 anys = 
161.202 euros). 
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Resultant que la tramitació, aprovació i adjudicació de l'esmentat contracte correspon al Ple de la 
Corporació, al ascendir els recursos ordinaris del pressupost de 2012 a la quantitat de 956.067,71 
euros, de conformitat amb els apartats 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona  del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

Considerant l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (d'ara en avant LRJ-PAC).     

Considerant l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
relació amb l'article 22.2 apartat q) del mateix text legal -on establix que correspon al Ple aquelles 
atribucions que expressament li conferisquen les lleis-, admet la possibilitat de delegar en l'alcalde 
l'exercici de les atribucions corresponents al Ple.     

Atenent a raons d'eficàcia i eficiència en la gestió dels expedients administratius, és convenient 
delegar l'exercici de la competència que es menciona a continuació, per motius d'interés públic, per a 
agilitzar els procediments augmentant el grau d'eficàcia dels servicis, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Delegar en l'alcalde-president, com a òrgan de contractació, la tramitació, aprovació i 
adjudicació del contracte de servicis per a la neteja viària i d'edificis i instal·lacions municipals de 
l'Ajuntament de Benifairó de les Valls, per un import de licitació, IVA exclòs, de l'import 161.202 euros 
(53.734 euros x 3 anys = 161.202 euros). 

Segon. Esta delegació comprén les facultats de direcció i gestió, així com la de resoldre els oportuns 
procediments administratius per mig de l'adopció d'actes administratius que afecten tercers.  

Tercer.  Els actes administratius dictats per l'alcalde-president en l'exercici de les atribucions que li 
han sigut delegades, indicaran expressament esta circumstància i s'entendran dictats pel Ple d'este 
Ajuntament. En conseqüència, correspondrà al Ple la resolució dels recursos de reposició que puguen 
interposar-se contra els esmentats actes.    

Quart. La delegació conferida en el present acord requerirà per a la seua eficàcia l'acceptació de 
l'òrgan delegat, entenent-se esta atorgada tàcitament si no es formula expressament manifestació de 
no acceptació de la delegació en el termini de 3 dies hàbils comptats dónes el següent a aquell en què 
li siga notificada esta resolució. 

Quint. El present acord serà publicat en el Butlletí Oficial de la província de València, adonant-se del 
seu contingut al Ple en la primera sessió que celebre. 

Respecte de la contractació del servici de neteja el senyor Vea comenta que l’ajuntament deuria 
estudiar la possibilitat de si les limitacions legals existents permiteixen la creació d’un Pla d’Ocupació 
com ha fet l’ajuntament de Faura.  

L’alcalde contesta que la contratació que es pretén dona la cobertura social i de servici que es pretén, 
ja que dins dels criteris d’adjudicació es fixarà la contractació de minusvàlids, ja que no és possible 
fixar com criteri d’adjudicació que els treballadors contractats siguen de Benifairó. Per un altra part, 
encara que no done la rotabiltat d’una borsa de treball és molt més eficient, perquè el funcionament de 
les borses és complicat. 

El senyor Roig demana que es comente amb el contractista que es faça una “roda” de gent de 
Benifairó.  

El senyor alcalde contesta que encara que no es puga obligar, sí que es comentarà amb l’empresa. 

114/12. PRECS I PREGUNTES 

Obert, pel president, el torn de precs i preguntes, excusa la seua permanència al Ple el senyor 
Chordà, que abandona l’acte. 
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La senyora Aguilar demana que es substituixca o s’arregle la fonteta de l’escola. L’alcalde contesta 
que no es substituirà perquè s’ha parlat amb el professorat, però s’arreglarà. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, per la Presidenta es tanca la sessió, a les 21.50 hores del 
dia referit, i de tot això com a Secretària, certifique 

 
 
La secretaria interventora 
 
 
 
 
 
Maria de la O Pérez Cayuela. 

 
Vist i plau 
L’alcalde 
 
 
 
 
 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer. 


