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

Minuta núm. 03/2014. Sessió ordinària de 27 
de març del 2014 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 27 de març del 2014, es 
reunixen 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 la sessió ordinària del Ple en 
primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, s’han adoptat 
els acords següents: 

21/14. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, de data 27 de febrer del 2014, 
adjuntada a la convocatòria, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

22/14. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 21 de febrer del 2014 fins al 20 de 
març del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

23/14. Exp. 76/2014. Pla pressupostari a mig termini 2014-2017 

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

Resultant que per acord del Ple d'aquesta Corporació de data 30 de març del 2012 es va aprovar el 
Pla d'Ajust 2012-2022, d'acord amb el previst en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual 
es determinen els obligacions d'informació i els procediments necessaris per a establir un mecanisme 
de finançament per al pagament als proveïdors dels entitats locals.  

Resultant que del seu contingut es desprèn el següent marc pressupostari a mig termini 2014-2017 
coherent amb els objectius d'estabilitat i deute públic:  
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Considerant que el capítol VI de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEP), relatiu a la gestió pressupostària, reforça la planificació 
pressupostària a través de la definició d'un marc pressupostari a mig termini, que s'ajusta a les 
previsions de la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits 
aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres. 

Considerant que segons establix l'article 5 LOEP «la elaboració dels Pressupostos de les 
Administracions Públiques s'enquadrarà en un marc pressupostari a mig termini, compatible amb el 
principi d'anualitat pel qual es regixen l'aprovació i execució dels Pressupostos, de conformitat amb la 
normativa europea».  

Considerant que totes les entitats locals venen obligades a aprovar un marc pressupostari a mig 
termini, que comprendrà un període mínim de tres anys, en el que s'emmarcaran els seus 
pressupostos i que garantiran una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat 
i deute públic. Els paràmetres que ha de contindre este marc pressupostari s'arrepleguen en l'article 
29.2 LOEP. 

Considerant que l’article 6 de l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenrotllen les 
obligacions de subministrament d'informació, establix que abans del 15 de març de cada any, d'acord 
amb l'objectiu d'estabilitat pressupostari i deute públic que prèviament subministre l'Estat, es remetran 
els marcs pressupostaris a mig termini  en què s'emmarcarà l'elaboració dels seus pressupostos 
anuals. La remissió, conforme a l'article 5 de l'Orde HAP/2105/2012, ha d'efectuar-se per mitjans 
electrònics i per mitjà de firma electrònica a través del sistema que el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP) habilite a este efecte. 

Vist i conegut el contingut de l’informe de secretaria-intervenció de data 12 de març del 2014. 
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En virtut de la competència atribuïda analògicament pels 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 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple  

ACORDA 

Primer. Aprovar el marc pressupostari dels exercicis 2014-2017. 

Segon. Remetre l’anterior informació, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, per via telemàtica i amb firma electrònica. 

Tercer. Facultar l’alcalde i la secretaria-interventora per a la signatura de tots aquells documents que 
siguen necessaris per fer efectius estos acords. 

24/14. Exp. 79/2014. Aprovació plantilla i catàleg de llocs de treball 2014 

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

Vist l’expedient 79/2014 relatiu a l'aprovació de la plantilla municipal i catàleg de llocs de treball per a 
l’any 2014. 

Resultant que amb data 12 de març del 2014 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 i s’adverteix de l’increment de la 
massa salarial del personal laboral respecte de la aprovada junt al pressupost de l’exercici 2013. 

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, el Ple 

ACORDA 

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

PLANTILLA DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 2014 

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  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 
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ANNEX PERSONAL AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 2014 
/CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 

FUNCIONARIS 

Identificació del lloc de treball 
Retribucions complementàries 

(14 mensualitats) 

Classificació Denominació G N CE Productivitat 

920.120.00 
920.121.00 
920.121.01 

Secretaria-
Intervenció 

A1 28 19.256,20 0 

920.120.04 
920.121.00 
920.121.01 

Aux. Admó. C2 16 9.465,53 0 

130.120.03 
130.121.00 
130.121.01 

Aux. Policia C1 14 4.282,24 0 

130.120.03 
130.121.00 
130.121.01 

Aux. Policia 2 C1 14 1.983,57 0 

241.08.120.01 
241.08.121.00 
241.08..121.01 

AEDL A2 16 1.983,57 0 

 

PERSONAL LABORAL FIXE 

Identificació del lloc de treball 
Retribucions complementàries 

(14 mensualitats) 

Classificació Denominació G N CE Productivitat 

920.130.00 
920.130.02 

Algutzil E 14 8.200,64 0 

 Peó* E 10 0 0 

*Titular jubilat 

PERSONAL LABORAL INDEFINIT 

Identificació del lloc de treball 
Retribucions complementàries 

(14 mensualitats) 

Classificació Denominació G N CE Productivitat 

920.131.00 
920.131.02 

Aux. Admó. C2 16 8.297,52  

342.01.131.00 
342.01.131.02 

Piscina. 
Socorristes, 

monitors, 
taquillers* 

E 12 5.036,92  

155.131.00 
155.131.02 

Encarregat 
d’oficis multiples 

E 12 7.060,62  

 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 32.524,89 

342.1.131.00/342.1.131.02 Piscina. Socorristes, monitors, taquillers 9.633,70 
321.131.00/321.131.02 Educació. Monitors escoles Pasqua, estiu i Nadal 3.207,88 
334.131.00/334.131.02 Cultura. Professor de valencià 0 
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Classificació Lloc de treball Crèdit (€) 
155.131.00/155.131.02 Obres. Peons 1.365,75 

 

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. 

25/14. Exp. 80/2014. Aprovació massa salarial del personal laboral 2014. 

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

Vist l’expedient 80/2014 relatiu a l'aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’ajuntament 
de Benifairó de les Valls per a l’exercici 2014. 

Resultant que amb data 12 de març del 2014 s’emet informe de secretaria-intervenció en el que 
s’exposen els límits a les despeses de que es deriven de la normativa aplicable, procediment i òrgan 
competent i s’adverteix de l’increment de la massa salarial del personal laboral respecte de la 
aprovada junt al pressupost de l’exercici 2013. 

Considerant el que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local: 

"1. Les Corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del 
sector públic local respectant els límits i les condicions que s’establisquen amb caràcter bàsic 
en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
2. L’aprovació indicada en l’apartat anterior comprendrà la referent a la pròpia Entitat Local, 
organismes, entitats públiques empresarials i la resta de ens públics i societats mercantils 
locals d’ella dependents, així com les dels consorcis adscrits a la mateixa en virtut del que 
preveu la legislació bàsica de règim jurídic de les Administracions Públiques i de les 
fundacions en què concórrega alguna de les circumstàncies següents: 
(…) 
3. La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la Corporació i en el 
Butlletí Oficial de la Província o, si és el cas, de la Comunitat Autònoma uniprovincial en el 
termini de 20 dies". 

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

ACORDA 

Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’ajuntament de Benifairó de les Valls per a 
l’exercici 2014 d’acord amb el següent detall: 
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T o tal

A plicac. C uant í a A plicac. C uant í a

920.130.00 9.752,96 920.130.02 12.470,78 22.223,74 26,94
920.131.00 8.879,10 920.131.02 13.196,54 22.075,64 -0,02 
337.131.00 0,00 337.131.02 0,00 0,00 -6.767,99 
169.131.00 31.475,70 169.131.02 1.049,19 32.524,89 32.524,89

10.999,12 2.852,18 13.851,30

334.131.00 0,00 334.131.02 0,00 0,00 0,00
3.104,40 103,48 3.207,88 -1.233,14 

9.000,10 8.093,63 17.093,73 1.365,57

920.131.01 2.000,00 2.000,00
155.131.01 1.000,00 800,00
169.131.01 0,00 0,00 0,00

113.977,18 30.962,82M A SA  SA LA R IA L 14

B ásicas Otras remuneracio nes

342.01.131.00 342.01.131.02

321.131.00 321.131.02

155.131.00 155.131.02

P ER SON A L LA B OR A L. P R ESUP UEST O 14

DIFERENCIA
14-13

2.246,57

 

Segon. Publicar la massa salarial aprovada en la seu electrònica de la Corporació i en el Butlletí 
Oficial de la Província de València. 

26/14. Exp. 84/2014. Aprovació del límit de despesa no financera 2014 

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 
despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb la regla de la 
despesa, que marcarà el sostre d'assignació de recursos dels seus Pressupostos. 

Resultant que el límit de la despesa no financera ha de ser coherent amb l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària si no supera les previsions dels ingressos no financers de l'exercici 2014, en termes 
nets. 

Resultant que el límit de la despesa no financera ha de ser coherent amb la regla de la despesa, 
regulada per l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, quan la variació de la despesa computable, entre 
dos exercicis econòmics, 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 de la despesa no financera 
cal calcular la variació de la despesa computable que està autoritzada per l'article assenyalat. Per a 
això, en primer lloc, cal determinar quina és la despesa computable del Pressupost de l'Ajuntament 
per a l'exercici corrent. L'article 12.2 de la Llei Orgànica 2/2012 entén per despesa computable, les 
ocupacions no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i regionals, 
exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part 
de la despesa finançada  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.  

Vist l’informe d’intervenció emés a l’expedient 85/2014 que estableix: 

“A) Gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria 

Partiendo de las previsiones de ingresos y gastos no financieros para el Presupuesto de 2014, 
que deberán ser coherentes a su vez con los Marcos Presupuestarios aprobados, obtenemos los 
siguientes datos:  
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Capítulos 1 a 7 de Ingresos 1.244.450,00 Capítulos 1 a 7 de Gastos 1.216.450,00
Ajustes SEC ingresos 39.492,06 Ajustes SEC gastos -65.298,67
Ingresos no financieros Ajustados 1.283.942,06 Gastos no financieros Ajustados 1.151.151,33
Verificación cumplimiento objetivo estabilidad 132.790,73  

Para el cálculo del límite de gasto no financiero, que se expresa en términos presupuestarios, 
añadimos el superávit así calculado a los gastos considerados: 

Techo de gasto no financiero en equilibrio: 1.349.240,73  

B) Gasto no financiero coherente con el objetivo de Regla de Gasto 

Se parte de la estimación de liquidación del ejercicio 2013 según los datos que se disponen en la 
actualidad: 

Límite de la Regla de Gasto liquidación 2013 IMPORTES
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 1.149.647,35

2. Ajustes SEC (2013) 25.656,35
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto 
intereses de la deuda (1 +/- 2) 1.175.303,70
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación 
local (-) 0,00

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -210.133,99

6. Total Gasto computable del ejercicio 965.169,71

7. Tasa de variación del gasto computable 2014 (6 x1,5%) 14.477,55

8. Incrementos de recaudación (2014) (+) 40.000,00

9. Disminuciones de recaudación (2014) (-) 0,00

10. Límite de la Regla de Gasto 2014 = 6+7+8-9 1.019.647,26  

A la vista de las previsiones de gasto no financiero del presupuesto 2014  se respeta el límite de 
gasto no financiero aprobado.  

Para el cálculo del límite de gastos no financieros, que se expresa en términos presupuestarios, 
se añaden: 

Gasto del capítulo 3º no agregado en 2014 25.700,00

Gasto financiado con fondos finalistas en 2014 192.118,12

Ajustes SEC gastos 25.656,35

Límite de gasto no financiero coherente con Re 1.263.121,73  

C) Límite de gasto no financiero. 

Se considera el límite menor de los dos calculados anteriormente: 

Coherente con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria 1.349.240,73
Coherente con el Objetivo de Regla de Gasto 1.263.121,73
LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO: 1.263.121,73 ” 

Per tot això, el Ple 

ACORDA 

Únic. El límit màxim de la despesa no financer del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2014 
serà 1.263.121,73 euros. 
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27/14. Exp. 85/2014. Dació de compte al ple de l’informe d’estabilitat pressupostària, de la regla 
de la despesa i del límit del deute relatiu al pressupost de 2014 

Vist l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i 
del límit del deute relatiu al pressupost de 2014 emés per la secretària interventora municipal amb 
data 21 de març del 2013, el Ple se’n dóna per assabentat. 

28/14. Exp. 259/2013. Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2014. 

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 3 regidors del grup popular, ha adoptat l’acord següent: 

Format el Pressupost General corresponent a l'exercici econòmic 2014, les seues Bases d'Execució 
amb el següent resum: 

CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS. 457.000,00

CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS. 3.500,00

CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. 151.228,88

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 395.276,98

CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES. 13.319,00

CAPÍTULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 224.125,14

SUMA TOTAL 1.244.450,00

INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2014

 

 

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL. 383.746,60

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 461.786,74

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS. 25.700,00

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 61.081,40

CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES. 284.135,25

CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS 28.000,00

SUMA TOTAL 1.244.450,00

GASTOS PRESUPUESTO AÑO 2014

 

 

Vist l’ informe de intervenció de data 21 de març del 2014  i d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu 
d'Estabilitat Pressupostària, regla de la despesa i límit del deute de la mateixa data. 

Vistos els expedients 76/2014 (Pla pressupostari a mig termini 2014-2017), 79/2014 (Aprovació 
plantilla i catàleg de llocs de treball 2014), 80/2014 (Aprovació massa salarial del personal laboral 
12014), 84/2014 (Aprovació del límit de despesa no financera 2014). 

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 2014, 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. 

Prenent la paraula el senyor Vea pregunta per la execució de la fiança de la UE-5 de les NNSS de 
Benifairó de les Valls tenint en compte la situació del avalista, la Sociedad de Garantía Recíproca de 
la Comunitat Valenciana (S.G.R.). La senyora secretària-interventora de la Corporació li contesta que 
s’ha anunciat una reactivació de la situació de la S.G.R. i que a més a més la fiança s’està exigint en 
via de constrenyiment. 

A continuació el senyor Vea pregunta si hi ha consignació pressupostària prevista per al cas de que 
es firmara amb la conselleria competent en educació el conveni per a l’execució de les noves aules 
del C.E.I.P. L’Ermita. L’alcalde li contesta que estava previst que l’aportació municipal es finançara 
amb els PPOs però que eixa possibilitat no és possible. Per tant, quan arribe el moment de firmar el 
conveni s’estudiarà de on trauere els recursos. 

Concloent amb la seua participació el senyor Vea fa precisions al seu vot afirmatiu al pressupost 
municipal. Així afirma que el pressupost que es vota conté aspectes proposats pel seu grup como el 
Pla d’Ocupació, però que ha de ser crític amb la privatització de la gestió municipal aclarint que la 
seua abstenció al respecte s’havia fonamentat en la flexibilitat que dona davant la gestió per 
Diputació. Finalitzant la seua intervenció el senyor Vea, en relació amb el procediment participatiu 
d’elaboració del pressupost municipal, critica que no es fera una segona reunió com s’havia quedat en 
la primera. Els membres del grup socialista li contesten que sí que es va fer i que s’havia convocat 
pels mateixos mitjos que la primera. El senyor Vea contesta que si ell no coneixia la convocatòria és 
perquè la publicitat de la convocatòria no havia sigut la adequada. Al respecte l’alcalde proposa 
canviar el prodediment ja que considera que el sistema empleat no havia sigut profitós i planteja 
organitzar grups de treball que disposarien de la informació corresponent i temps per a treballar-la 
abans de la assemblea. Sobre la recaptació municipal el senyor alcalde recorda que s’ha contractat 
una empresa privada sobre tot pensant en la flexibilitat, però que el contracte s’ha fet per 2 anys, i que 
quant finalitze es valorarà si és el millor per a l’ajuntament i per als ciutadans. 

29/14. Exp. 18/2014. Acceptació delegació contractació obra "Cobriment séquia Plà de l'Era, 
construcció de vorera i instal·lació de barana" 

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

Donat compte de les noves Directrius per a la Gestió de Plans provincials d'Obres i Servicis, 
aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la seua sessió de 19 de novembre del 2013, i que 
s'apliquen a la gestió del PPOs de 2014, i més en concret, LA DELEGACIÓ en els Municipis de la 
província de la contractació de les obres, amb l'obligació que pels Ajuntaments es faça constar 
expressament l'acceptació d'esta delegació per acord plenari municipal. 

Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'obra “COBRIMENT SÉQUIA PLÀ DE l’ERA, 
CONSTRUCCIÓ DE VORERA I INSTAL·LACIÓ DE BARANA”, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Acceptar la delegació en este municipi per a contractar l'obra mencionada anteriorment.  

Segon. Comprometre's a l'exacte compliment dels Directrius que és mencionen, en el procés 
d'execució dels obres. 

30/14.  Exp. 18/2014. Acceptació delegació contractació obra "Formació de praderia ornamental 
i esportiva en zona piscina i camp de futbol" 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 
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Donat compte de les noves Directrius per a la Gestió de Plans provincials d'Obres i Servicis, 
aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la seua sessió de 19 de novembre del 2013, i que 
s'apliquen a la gestió del PPOS de 2014, i més en concret, LA DELEGACIÓ en els Municipis de la 
província de la contractació de les obres, amb l'obligació que pels Ajuntaments es faça constar 
expressament l'acceptació d'esta delegació per acord plenari municipal. 

Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'obra “FORMACIÓ DE PRADERIA 
ORNAMENTAL I ESPORTIVA EN ZONA PISCINA I CAMP DE FUTBOL”, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Acceptar la delegació en este municipi per a contractar l'obra mencionada anteriorment,  

Segon. Comprometre's a l'exacte compliment dels Directrius que és mencionen, en el procés 
d'execució dels obres. 

31/14. Exp. 18/2014. Acceptació delegació contractació obra "Instal·lació de sistema de reg 
automatitzat en el camp de futbol i zona piscina" 

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

Donat compte de les noves Directrius per a la Gestió de Plans provincials d'Obres i Servicis, 
aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la seua sessió de 19 de novembre del 2013, i que 
s'apliquen a la gestió del PPOS de 2014, i més en concret, LA DELEGACIÓ en els Municipis de la 
província de la contractació de les obres, amb l'obligació que pels Ajuntaments es faça constar 
expressament l'acceptació d'esta delegació per acord plenari municipal. 

Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'obra “INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE REG 
AUTOMATITZAT EN EL CAMP DE FUTBOL I ZONA DE PISCINA”, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Acceptar la delegació en este municipi per a contractar l'obra mencionada anteriorment,  

Segon. Comprometre's a l'exacte compliment dels Directrius que és mencionen, en el procés 
d'execució dels obres. 

32/14. Exp. 91/2014. Reconeixement extrajudicials de crèdits REC 01-14 

Conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i 
preguntes l’alcaldia presenta una moció relativa a reconeixement extrajudicials de crèdits REC 01-14, 
d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. Justificada la urgència en la 
necessitat d’aprovar les factures que inclou l’expedient, per unanimitat dels assistents es vota la 
procedència del seu debat. 

Una vegada explicada per l’alcaldia, l’Ajuntament Ple, per unanimitat aprova la moció presentada i 
acorda: 

Atesa la necessitat de reconèixer extrajudicialment crèdits derivats de les següents factures i 
obligacions corresponents a exercicis anteriors, que no estaven incloses en la comptabilitat: 
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TERCER C.I.F./NIF FACTURA DATA
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT 
IVA INCLÒS

(€)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A-08431090 FE13321138074013 24/12/2013 165.221.00 1.387,25

130234 16/09/2013 155.210.00 540,58

130235 16/09/2013 338.01.226.09 430,19

130313 30/12/2013 454.210.00 46,71

130874 24/12/2013 161.00.213.00 188,10

130913 31/12/2013 161.00.213.00 320,10

NAVAGRO, S.L. B96323118 463A 31/12/2013 171.221.99 422,17

FV-VA13/02180 30/11/2013 169.227.00 3.337,69

FV-VA13/02343 31/12/2013 169.227.00 1.011,36

FV-VA13/02344 31/12/2013 169.227.00 3.337,69

PUZOLVALL, S.L. B96004858 751A 30/12/2013 171.221.99 935,23

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. A41810920 V44093 08/10/2012 920.221.05 30,55

11.987,62 €TOTAL

CHIRRI'S & GEACHE, S.L. B-97092563

AFONTUR SERVICIOS, S.L. B97243315

B96887864
COMPAÑÍA VALENCIANA PARA LA INTEGRACIÓN Y 

EL DESARROLLO

 

Vist l’informe de secretaria i atés l’informe d’intervenció de data 27 de març del 2014, 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 aquest 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 2013 derivats de les següents 
factures i obligacions: 

TERCER C.I.F./NIF FACTURA DATA
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT 
IVA INCLÒS

(€)
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A-08431090 FE13321138074013 24/12/2013 165.221.00 1.387,25

130234 16/09/2013 155.210.00 540,58

130235 16/09/2013 338.01.226.09 430,19

130313 30/12/2013 454.210.00 46,71

130874 24/12/2013 161.00.213.00 188,10

130913 31/12/2013 161.00.213.00 320,10

NAVAGRO, S.L. B96323118 463A 31/12/2013 171.221.99 422,17

FV-VA13/02180 30/11/2013 169.227.00 3.337,69

FV-VA13/02343 31/12/2013 169.227.00 1.011,36

FV-VA13/02344 31/12/2013 169.227.00 3.337,69

PUZOLVALL, S.L. B96004858 751A 30/12/2013 171.221.99 935,23

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. A41810920 V44093 08/10/2012 920.221.05 30,55

11.987,62 €TOTAL

CHIRRI'S & GEACHE, S.L. B-97092563

AFONTUR SERVICIOS, S.L. B97243315

B96887864
COMPAÑÍA VALENCIANA PARA LA INTEGRACIÓN Y 

EL DESARROLLO

 

Segon Aplicar al Pressupost de l’exercici vigent, els crèdits corresponents amb càrrec les aplicacions 
pressupostàries indicades, de les quals es va realitzar la retenció corresponent. 

33/14. Exp. 89/2014. Ratificació aprovació del Conveni singular de col.laboració que subscriuen 
la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament de Benifairó de les Valls per a l’actuació 
«Obres de rehabilitació Palau Vives de Cañamás» 

Tot seguit l’alcaldia presenta una moció relativa a la ratificació aprovació del Conveni singular de 
col.laboració que subscriuen la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls per a l’actuació «Obres de rehabilitació Palau Vives de Cañamás», d’acord amb el que es 
preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. Justificada la urgència en la firma del conveni, per 
unanimitat dels assistents es vota la procedència del seu debat. 

Una vegada explicat per l’alcaldia el contingut del conveni, l’Ajuntament Ple, i vista la resolució 
d’alcaldia adoptada en data 25 de març del 2013, el Ple se’n dóna per assabentat i la ratifica per 
unanimitat en tots els seus termes: 
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«Vista la proposta de CONVENI SINGULAR DE COL•LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS  PER A 
L’ACTUACIÓ «OBRES DE REHABILITACIÓ DEL PALAU VIVES DE CAÑAMÁS» amb el següent 
tenor literal, 

CONVENIO SINGULAR DE 
COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA 
Y EL AYUNTAMIENTO DE BENIFAIRÓ DE 
LES VALLS  PARA LA ACTUACIÓN 
«OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL 
PALACIO VIVAS DE CAÑAMÁS» 
 

 CONVENI SINGULAR DE 
COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 
I L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE 
LES VALLS  PER A L’ACTUACIÓ 
«OBRES DE REHABILITACIÓ DEL 
PALAU VIVES DE CAÑAMÁS» 

 
 
En Valencia, a 
 
 
REUNIDOS 
 
De una parte D. ALFONSO RUS TEROL, 
Presidente de la Diputación Provincial de 
Valencia, en nombre y representación de la 
misma, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 34.1 b) de la Ley 7/1985, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en 
cumplimiento de lo acordado por Decreto nº 
_____ de fecha ________________asistido 
por D. VICENTE RAFAEL BOQUERA 
MATARREDONA, Secretario General de la 
Diputación, en el ejercicio de las funciones 
de fedatario público que le atribuye el 
artículo 92 bis 1 a) de la citada Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 
Y de otra el Sr. ANTONI E. 
SANFRANCISCO MESEGUER Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de BENIFAIRÓ 
DE LES VALLS, en virtud de lo acordado por 
Decreto nº en fecha 
_________________________, en nombre y 
representación de dicha entidad,  conforme 
lo dispuesto en el artículo 21.1b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, asistido por la Sra. 
MARIA DE LA O PÉREZ CAYUELA, 
Secretaria General del Ayuntamiento de 
BENIFAIRÓ DE LES VALLS, como fedataria 
y asesora legal preceptiva. 
 
EXPONEN 
 
PRIMERO 

  
REUNITS 
 
D´una banda, el Sr. ALFONSO RUS 
TEROL, president de la Diputació 
Provincial de València, en nom i 
representació de la mateixa, en virtut del 
que disposa l'article 34.1 b) de la Llei 
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en compliment d'allò que s'ha 
acordat per Decret núm. _____ de data 
________________asistit per el Sr. 
VICENTE RAFAEL BOQUERA 
MATARREDONA, Secretari General de la 
Diputació, en l´exercici de les funcions de 
fedatari públic que li atribuïx l'article 92 bis 
1 a) de l'esmentada Llei Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
I d’una altra, el Sr. ANTONI E. 
SANFRANCISCO MESEGUER, Alcalde-
President de l’Ajuntament de BENIFAIRÓ 
DE LES VALLS, en virtut del que s’ha 
acordat per Decret nº en data 
______________, en nom i representació 
de la dita entitat, atés el que disposa 
l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, assistit per la Sra. MARIA DE LA O 
PÉREZ CAYUELA, Secretaria General de 
l’Ajuntament de BENIFAIRÓ DE LES 
VALLS com a fedataria i assessora legal 
preceptiva. 
 
EXPOSEN 
 
PRIMER 
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I Que a tenor de lo establecido en el art. 31 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, son fines 
propios y específicos de la Provincia, 
garantizar los principios de solidaridad y 
equilibrio intermunicipales, en el marco de la 
política económica y social y en particular, y, 
entre otros, asegurar la prestación integral y 
adecuada en la totalidad del territorio 
provincial de los servicios de competencia 
municipal. 
 
 
SEGUNDO 
  
Que el Ayuntamiento carece de los recursos 
suficientes para hacer frente a la actuación 
«OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL 
PALACIO VIVAS DE CAÑAMÁS» 
 
 
Por todo lo expuesto, los reunidos, 
declarando tener plena capacidad jurídica y 
de obrar, libre y espontáneamente, 
convienen en obligarse con arreglo a las 
siguientes: 
 
ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA. Es objeto del presente convenio 
determinar la participación de ambas 
Corporaciones en la financiación y ejecución 
de la actuación «OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PALACIO VIVAS DE 
CAÑAMÁS» en el municipio de BENIFAIRÓ 
DE LES VALLS. 
SEGUNDA. La subvención que la Diputación 
concede al amparo del presente convenio 
asciende a un máximo de CIEN MIL 
(100.000--) euros  
 
TERCERA. Debido a la consideración de 
gasto plurianual del presente convenio, las 
anualidades correspondientes a cada 
ejercicio serán las siguientes: 
 
Año 2014: 60.000-- Euros 
Año 2015: 40.000-- Euros 
 
CUARTA. La cuantía correspondiente al 
ejercicio 2014 se abonará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 201.16905.76200 

 
Que segons el que establix l’art. 31 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, són fins propis i 
específics de la província garantir els 
principis de solidaritat i equilibri 
intermunicipals, en el marc de la política 
econòmica i social i, en particular, i entre 
altres, assegurar la prestació integral i 
adequada en la totalitat del territori 
provincial dels servicis de competència 
municipal. 
 
 
SEGON 
 
 Que l’Ajuntament no té els recursos 
suficients per a fer front a l´actuació 
«OBRES DE REHABILITACIÓ DEL PALAU 
VIVES DE CAÑAMÁS». 
 
 
Per tot això que s’ha exposat, els reunits, 
que declaren que tenen plena capacitat 
jurídica i d’obrar, lliurement i 
espontàniament, convenen a obligar-se 
d’acord amb les següents: 
 
ESTIPULACIONS 
 
PRIMERA. És objecte del present conveni 
determinar la participació d’ambdues 
corporacions en el finançament i l’execució 
de l´actuació «OBRES DE 
REHABILITACIÓ DEL PALAU VIVES DE 
CAÑAMÁS» en el municipi de BENIFAIRÓ 
DE LES VALLS. 
SEGONA. La subvenció que la Diputació 
concedix a l’empara del present conveni 
ascendix a un màxim de CENT MIL 
(100.000--) euros  
 
TERCERA. A causa de la consideració de 
gasto plurianual del present conveni, les 
anualitats corresponents a cada exercici 
seran les següents: 
 
Any 2014: 60.000--Euros 
Any 2015: 40.000-- Euros 
 
QUARTA. La quantia corresponent a 
l'exercici 2014 s'abonarà a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 201.16905.76200 
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En relación con la cuantía correspondiente al 
ejercicio 2015, la Diputación asume el 
compromiso de consignar en la aplicación 
presupuestaria que corresponda, del 
presupuesto de 2015, la anualidad imputable 
a dicho ejercicio, según lo dispuesto en la 
estipulación anterior. 
 
QUINTA. Al ser un gasto sin financiación 
afectada, la incorporación del remanente de 
gasto no ejecutado correspondiente a la 
anualidad 2014 sólo procede en el ejercicio 
inmediato siguiente, quedando condicionada 
en todo caso, dicha incorporación, a la 
existencia de recursos financieros que 
permitan su incorporación. 
 
 
SEXTA. Los libramientos de fondos 
requerirán de la previa certificación de la 
obra ejecutada, firmada por el Director 
Técnico de la misma y aprobada por el 
órgano competente para la contratación. 
 
El pago se efectuará, en primer lugar, por la 
Diputación Provincial de Valencia hasta el 
límite establecido y de acuerdo con la 
periodificación anual puesto que se trata de 
un pago a cuenta de la subvención regulado 
en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003 y la 
Base 57 K) de las de Ejecución del 
Presupuesto.  
El pago del resto de la obra, en el caso de 
que el importe de la adjudicación fuera 
superior al importe de la subvención 
comprometida por esta Diputación, será con 
cargo al Ayuntamiento. 
 
En el supuesto de producirse modificaciones 
del contrato de las obras que supongan un 
incremento sobre la cantidad a abonar por la 
Diputación, el exceso será a cargo exclusivo 
del Ayuntamiento. 
 
Por corresponder el importe de la 
subvención concedida a un porcentaje del 
proyecto que presentará el peticionario, éste 
deberá justificar el 100% de dicho proyecto, 
en el caso de que la justificación no 
alcanzara este porcentaje, la cantidad 
concedida será minorada manteniendo el 
porcentaje en su día concedido sobre la 

 
En relació amb la quantia corresponent a 
l'exercici 2015, la Diputació assumix el 
compromís de consignar en l'aplicació 
pressupostària que corresponga, del 
pressupost de 2015, l'anualitat imputable al 
dit exercici, segons el que disposa 
l'estipulació anterior. 
 
CINQUENA. En ser una despesa sense 
finançament afectat, la incorporació del 
romanent de despesa no executada 
corresponent a l’anualitat 2014 només 
procedix en l’exercici immediat següent, 
quedant condicionada en tot cas, la dita 
incorporació, a l’existència de recursos 
financers que permeten la seua 
incorporació. 
 
SISENA Els lliuraments de fons requeriran 
la certificació prèvia de l’obra executada, 
firmada pel director tècnic d’esta i aprovada 
per l´òrgan competent per a la contratació. 
 
 
El pagament l’efectuarà, en primer lloc, la 
Diputació Provincial de València fins al límit 
establit i d’acord amb la periodificació anual 
ja que es tracta d’un pagament a compte 
de la subvenció regulat en l’article 34.4 de 
la Llei 38/2003 i en la Base 57 K) de les 
d’Execució del Pressupost.  
El pagament de la resta de l’obra, en el cas 
que l’import de l’adjudicació siga superior al 
import de la subvenció compromésa per 
esta Diputació, serà a càrrec de 
l’Ajuntament. 
 
 
En el supòsit de produir-se modificacions 
del contracte de les obres que suposen un 
increment sobre la quantitat a abonar per la 
Diputació, l’excés serà a càrrec exclusiu de 
l’Ajuntament. 
 
Per correspondre l’import de la subvenció 
concedida a un percentatge del projecte 
que presentarà el peticionari, este haurà de 
justificar el 100% de tal projecte, en el cas 
de que la justificació no arribe a este 
percentatge, la quantitat concedida serà 
minorada mantenint el percentatge concedit 
el seu dia sobre la quantitat justificada, 
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cantidad justificada, debiendo el 
Ayuntamiento reintegrar la parte que 
corresponda. Una vez presentado el 
proyecto por el Ayuntamiento en la 
Diputación, ésta ajustará el porcentaje 
definitivo sobre el presupuesto aprobado. 
Este porcentaje se mantendrá en caso de 
que el presupuesto inicial se minorara por 
modificación o cambio de proyecto, o se 
produjeran bajas por la licitación. 
En el caso de que el Ayuntamiento reciba 
otras subvenciones públicas para esta 
misma finalidad tiene la obligación de 
comunicarlo a la Diputación. La suma de 
todas las subvenciones nunca podrá superar 
el total del gasto subvencionado, en cuyo 
caso el porcentaje de la subvención de la 
Diputación se minorará hasta alcanzar el 100 
% del coste total. 
 
SÉPTIMA. El Ayuntamiento de BENIFAIRÓ 
DE LES VALLS se obliga a lo siguiente: 
 
 

A redactar el proyecto de la 
actuación «OBRAS DE REHABILITACIÓN 
DEL PALACIO VIVAS DE CAÑAMÁS» y 
contratar y ejecutar las obras de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público o norma 
que la sustituya. Asimismo, dicho proyecto 
será presentado en la Diputación, fijando 
ésta el porcentaje definitivo sobre el 
presupuesto aprobado. 
 
 

A prever que el expediente de 
contratación incluya entre las cláusulas del 
Pliego de Condiciones, una en que conste la 
obligación del contratista, a sus expensas, 
de colocar en lugar bien visible un cartel 
informativo de que se trata de una obra 
financiada por la Diputación Provincial, cuyo 
modelo le será facilitado por ésta. 
 
 

A la adjudicación y replanteo de las 
obras en el año 2014, según lo dispuesto en 
el artículo 174.2 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(RD 2/2004) y a presentar el estadillo de 

havent de reintegrar l’Ajuntament la part 
que corresponga. Una vegada presentat el 
projecte per l’Ajuntament en la Diputació, 
esta ajustarà el percentatge definitiu sobre 
el pressupost aprovat. Este percentatge es 
mantindrà en el cas que el pressupost 
inicial es minorara per modificació o canvi 
de projecte, o es produïren baixes per la 
licitación. 
En el cas que l'Ajuntament reba altres 
subvencions públiques per a esta mateixa 
finalitat té l'obligació de comunicar-ho a la 
Diputació. La suma de totes les 
subvencions mai podrà superar el total del 
gasto subvencionat, i en este cas el 
percentatge de la subvenció de la Diputació 
es minorarà fins a aconseguir el 100 % del 
cost total. 
 
  
SETENA. L’Ajuntament de BENIFAIRÓ DE 
LES VALLS s’obliga al següent: 
 
 

A redactar el projecte de l´actuació 
«OBRES DE REHABILITACIÓ DEL PALAU 
VIVES DE CAÑAMÁS» i a contractar i 
executar les obres, de conformitat amb el 
que establix el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, o norma que 
la substituïsca. Així mateix, este projecte 
serà presentat en la Diputació, fixant esta el 
percentatge definitiu sobre el pressupost 
aprovat. 
 
 

A preveure que l’expedient de 
contractació incloga, entre les clàusules del 
Plec de Condicions, una on conste 
l’obligació del contractista, a  expenses 
d’ell, de col·locar en un lloc ben visible un 
cartell informatiu que es tracta d’una obra 
finançada per la Diputació Provincial, el 
model de la qual li serà facilitat per esta. 
 
 

A l’adjudicació i replantejament de 
les obres l’any 2014, segons el que disposa 
l´article 174.2 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (RD 
2/2004) i a presentar el quadre resum 
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adjudicación en la Diputación, cuyo modelo 
le será facilitado por ésta. 
 
 

A la presentación del acta de 
replanteo y de las certificaciones de obras, 
debidamente firmadas y aprobadas, al objeto 
de percibir su importe. 
 
 

A aportar certificado del Secretario-
Interventor del mismo acreditando la 
concesión, o no, de otras ayudas para 
cofinanciar el gasto derivado de la ejecución 
de las obras. 
 
 
OCTAVA. La vigencia del presente convenio 
queda comprendida entre la fecha de su 
formalización y el 31 de Diciembre de 2015, 
salvo que se produzcan reajustes de las 
anualidades. En dicho supuesto la vigencia 
quedará prorrogada de acuerdo con la 
temporalización del reajuste producido. 
 
 
NOVENA. Las partes, para cualquier 
cuestión derivada del presente convenio, 
renuncian a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles y se someten expresamente 
a la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
 
DÉCIMA. La subvención concedida al 
amparo del presente Convenio quedará 
sujeta a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como a lo dispuesto en desarrollo de ésta 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
de la Corporación de las anualidades en que 
estará en vigor el presente Convenio. 
 
 
Y en prueba de conformidad con el total 
contenido del presente Convenio, que se 
extiende por triplicado ejemplar, lo firman los 
reunidos en el lugar y fecha al principio 
indicados. 
 

d’adjudicació en la Diputació, el model de la 
qual li serà facilitat per esta. 
 
 

A la presentació l´acta de 
replantejament i de les certificacions 
d’obres, degudament firmades i aprovades, 
a fi de percebre el seu import. 
 
 

A aportar un certificat del seu 
secretari-interventor acreditant la 
concessió, o no, d’altres ajudes per a 
cofinançar la despesa derivada de 
l’execució de les obres. 
 
 
HUITENA. La vigència del present conveni 
queda compresa entre la data de la seua 
formalització i el 31 de Desembre de 2015, 
llevat que es produïsquen reajustaments de 
les anualitats. En este supòsit la vigència 
quedarà prorrogada d’acord amb la 
temporalització del reajustament produït. 
 
NOVENA. Les parts, per a qualsevol 
qüestió derivada del present conveni, 
renuncien a qualsevol altre fur que poguera 
correspondre’ls i se sotmeten 
expressament a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
DESENA. La subvenció concedida a 
l’empara del present Conveni quedarà 
subjecta al que disposa la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, 
així com a allò que s’ha disposat en 
desplegament d’esta en les Bases 
d’Execució del Pressupost de la Corporació 
de les anualitats en què estarà en vigor el 
present Conveni. 
 
I en prova de conformitat amb el contingut 
total del present Conveni, que s’estén en 
tres exemplars, el firmen els reunits en el 
lloc i en la data indicats al principi. 
 
 

 
EL ALCALDE PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIFAIRÓ DE LES 
VALLS/ L’ALCALDE-PRESIDENT DE 

 EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
VALENCIA/ EL PRESIDENT DE L’EXCMA. 
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L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES 
VALLS 
 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 
 

ANTONI E. SANFRANCISCO MESEGUER 
 

 ALFONSO RUS TEROL 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIFAIRÓ DE LES 
VALLS/ EL SECRETARI GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES 
VALLS 

 

 EL SECRETARIO GENERAL 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE VALENCIA/ EL 
SECRETARI GENERAL DE L’EXCMA. 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 
 

MARIA DE LA O PÉREZ CAYUELA  VICENTE RAFAEL BOQUERA 
MATARREDONA 

 

De conformitat amb la competència atribuïda per l'article 21.1 b) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local 

RESOLC 

Aprovar el CONVENI SINGULAR DE COL•LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS  PER A 
L’ACTUACIÓ «OBRES DE REHABILITACIÓ DEL PALAU VIVES DE CAÑAMÁS». 

Benifairó de les Valls, a la data de la firma. 

L'alcalde 
 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
 

Davant de mi, 
La secretària interventora 
Mª de la O Pérez Cayuela» 

 
 

El senyor Vea s’alegra de que es facen obres de consolidació i recorda que s’ha de obtindre també 
financiació per a fer l’estudi arqueològic i poder continuar el procés de declaració del Palau com a Be 
d’Interès Cultural. 

34/14. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes no es formula cap. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les vint i una hores del dia 
assenyalat anteriorment. Tot això, com a secretària, ho certifique. 

La secretària interventora 
Maria de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, l’alcalde 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 


