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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
María Luz Guillem Llopis 
Myriam Alfonso Martínez 
Mery Monforte Pena 
Grup Popular: 
Ignacio Roig Guillén 
Verónica Aguilar Lacruz 
Juan Bautista Guillem Torrente 
Lucía Sanchis Colás 
Grup Esquerra: 
Adela Alba Albiol 
------------------ 
ABSENTS:  
Fabián Herreros Ortiz 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, secretària 
interventora 
------------------ 

Minuta núm. 13/2015. Sessió ordinària de 16 
de novembre de 2015 

A l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a les 
vint i trenta hores del dia 16 de novembre del 
2015, 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 la sessió ordinària del 
Ple en primera convocatòria. 

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

69/15. Aprovació de l’actea anterior 

L’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de 
data 5 d’octubre de 2015, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

70/15. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des de l’1 d’octubre de 2015 fins al 10 de 
novembre de 2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 

71/15. Exp. 287/2014. Dació de comptes al Ple de la informació relativa al període mitjà de 
pagament corresponent al tercer trimestre de 2015 (PMP RD 635/14) 

Vist l’expedient 287/2014 relatiu a la remissió de la informació relativa al període mitjà de pagament 
corresponent al tercer trimestre de 2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 

En relació amb les factures relacionades a l’expedient, la senyora Alba pregunta pel concepte de la 
factura emesa per la mercantil Electrotecnia Bastida, S.L. El senyor alcalde contesta que es la primera 
certificació de l’obra per a l’execució de la línia subterrània de mitjana tensió relativa a la UE-5, 
explicant que actualment l’obra està paralitzada per exigències de la inspecció arqueològica de la 
Conselleria competent en patrimoni. 

72/15. Exp. 157/2015. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació d’execució 
pressupostària corresponent al tercer trimestre de 2015 

Vist l’expedient 157/2015 relatiu a la remissió d’informació pressupostària corresponent al tercer 
trimestre de 2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 

73/15. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació relativa al cost efectiu dels 
serveis 2014 

Vist l’expedient 73/2015 relatiu a la remissió de la informació relativa al cost efectiu dels serveis 2014, 
el Ple se’n dóna per assabentat. 
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74/15. Exp. 164/2015. Designació representant i suplent en l’Associació Xarxa de Municipis 
Valencians cap a la Sostenibilitat 

L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del Grup Socialista i la 
regidora del Grup Esquerra Republicana, i els vots en contra dels 4 regidors del Grup Popular, ha 
adoptat l’acord següent: 

Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 22 de març de 2012 pel que s’acorda la integració de 
l’ajuntament de Benifairó de les Valls en la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat i es 
designa com a representant del municipi en la Xarxa el senyor alcalde de la corporació, Antonio E. 
Sanfrancisco Meseguer, i com a suplent el regidor responsable de Medi Ambient, Vicent Chordà 
Guillem. 

Constituïda la nova corporació el passat dia 13 de juny, resulta necessari efectuar els nomenaments 
de representants de la corporació en òrgans col·legiats, d’acord amb el que preveu l’article 38 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i amb l’article 13 dels Estatuts de l’associació. 

En virtut del que s’ha exposat el Ple 

ACORDA 

Designar com a representant del municipi en la Xarxa el senyor alcalde de la corporació, Antonio E. 
Sanfrancisco Meseguer, i com a suplent el regidor Vicent Chordà Guillem. 

75/15. Exp. 243/2015. Delegació de competències de gestió i recaptació d’ingressos públics en 
la Diputació de València 

L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’Alcaldia, els regidors del Grup Socialista i la 
regidora del Grup Esquerra Republicana, i l’abstenció dels 4 regidors del Grup Popular, ha adoptat 
l’acord següent: 

Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 27 de setembre de 2013 es va acordar revocar 
totes les delegacions efectuades en la Diputació Provincial de València en matèria de gestió i 
recaptació dels tributs locals d’aquest ajuntament per a gestionar el servei per mitjà de la contractació 
de serveis de col·laboració en la gestió i recaptació d’ingressos públics. 

Vist el pròxim venciment amb data 31 de gener del 2016, del contracte de servei de col·laboració amb 
la gestió, recaptació i inspecció tributària municipal de l’ajuntament de Benifairó de les Valls 2014-
2015 (expedient 268/2013). 

Vista l’experiència adquirida, s’ha considerat que en aquest moment l’assistència tècnica tributària que 
presta la Diputació als ajuntaments per a la gestió i recaptació dels tributs és la fórmula que millor pot 
satisfer les necessitats i expectatives actuals d’aquest Ajuntament, ja que: 

 La Diputació de València ha modernitzant el servei prestat mitjançant la implantació d’un nou 
aplicatiu informàtic (eStima), el que suposa una millora del servei prestat als ajuntaments. 

 La Diputació, a través del servei de gestió tributària (SGT) ofereix una assistència integral que 
comprén les distintes fases del cicle tributari (la gestió dels padrons, la recaptació voluntària i 
la recaptació executiva).  

En ser una sola Administració la que assumeix la totalitat de les funcions indicades es 
simplifica la capacitat resolutòria i s’allibera al contribuent d’acudir a diverses Administracions 
a plantejar les seues qüestions.  

Aquesta gestió integral possibilita, també, que els padrons representen fidelment la realitat 
tributària, que els obligats al pagament estiguen correctament identificats i amb això es poden 
augmentar els ingressos tributaris sense incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans.  
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A més, la Diputació, en virtut dels convenis que té subscrits amb el Cadastre i amb l’Agència 
Estatal Tributària, col·labora en la tramitació dels expedients de variacions de l’Impost sobre 
Béns Immobles (IBI) per a actualitzar el padró esmentat i actualitza els domicilis fiscals dels 
subjectes passius.  

 També cal valorar que la Diputació pot aconseguir més ingressos en període executiu, pel fet 
que pot fer actuacions a tota la província de València i actuar sobre aquells deutors que 
tinguen els seus comptes corrents en bancs de la capital, a on arriba la competència de la 
Diputació.  

 Els mitjans humans i tècnics de la Diputació alliberen l’Ajuntament de fer inversions 
informàtiques (ni en maquinari ni en programari), de dedicar personal municipal ni formar-lo 
de manera permanent en aquesta matèria tan canviant, i també eximeixen l’Ajuntament de 
contractar una col·laboració externa per a tramitar les variacions de l’IBI urbana.  

L’objecte de la delegació en la Diputació de València comprén la gestió i recaptació voluntària i 
executiva de l’Impost de Bens Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques i Impost sobre Vehicles 
de Tracció Mecànica. Igualment la recaptació voluntària i executiva de la taxa pel subministrament 
d’aigua potable i de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals, conservació de séquies i 
camins, i per la utilització privativa o l’aprofitament especial per l’entrada de vehicles i reserves de la 
via pública per a aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega de mercaderies (guals), en els termes 
previstos en els apartats A.1 i A.3 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la gestió tributària 
aprovada per la Diputació de València. 

Atés que igualment interessa la recepció de bestretes a compte per la recaptació en termini voluntari 
de tributs i preus públics de venciment periòdic. 

Atés el que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, que possibilita que els municipis puguen atorgar 
a favor de les Diputacions la gestió i recaptació dels seus tributs propis i l’article 7 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que permet ampliar la delegació esmentada a la resta d’ingressos de 
dret públic (paràgraf segon de l’apartat 1) i detalla el procediment que s’ha de seguir. 

Per la seua banda, els articles 77.1 i 91.2 del citat Reial Decret Legislatiu 2/2004 estableixen el 
contingut i abast de les funcions que comprén la gestió tributària de l’Impost sobre Béns Immobles 
(IBI) i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que també poden aplicar-se per extensió a la 
resta de tributs, i que són les següents: 

 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.  

 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.  

 Elaboració, aprovació i emissió de padrons i documents cobradors.  

 Resolució dels recursos que s’interposen contra els actes anteriors.  

 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  

De conformitat amb la competència atribuïda per l’article 22.4, en relació amb l’article 22.2, apartat f) i 
p) i 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que atribueixen al 
Ple de la corporació la competència per a l’adopció del present acord per majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació. 

En virtut del que s’ha exposat, el Ple 

ACORDA 

Primer. Delegar en la Diputació de València les funcions de gestió i recaptació dels tributs i la resta 
d’ingressos de dret públic, en els termes indicats anteriorment i amb l’abast i el contingut establit en la 
normativa local, amb efectes des del dia 1 de febrer del 2016 (inclòs). 
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Segon. Adherir-se al Conveni subscrit entre la Diputació i el Cadastre per a la col·laboració cadastral 
en la tramitació de les variacions de l’IBI Urbana. 

Tercer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb la Diputació i autoritzar el senyor alcalde per a la 
seua firma i la de la resta de documents i tràmits per a fer efectiu el present acord. 

Quart. Comunicar aquest acord a la Diputació de València perquè el Ple provincial accepte aquesta 
delegació i la publique en el BOP. 

Cinqué. Comunicar igualment l’acord a la Gerència Territorial del Cadastre i a l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària. 

La senyora Alba pregunta si les millores intruïdes per la Diputació de València es refereixen a major 
flexibilitat. El senyor alcalde li contesta que en principi pareix ser que actualment el servei que presta 
Diputació és pot personalitzar més. 

Tot seguit pregunta la senyora Alba si s’ha valorat la possibilitat que el servei es preste directament 
per l’Ajuntament. L’alcalde li contesta que l’Ajuntament no disposa de mitjans suficients per a la seua 
prestació directa. 

A continuació la senyora Aguilar pregunta si serà necessari que es torne a presentar documentació 
per part de tot el veïnat. El senyor alcalde contesta que la presentació de documentació en l’anterior 
procés va ser conseqüència de la normativa bancària. 

76/15. Exp. 231/2015. Subvencions sol·licitades. Inversions financerament sostenibles 2015. 
Ratificació de la Resolució de data 18 de setembre del 2015 

Adoptada, en data 18 de setembre de 2015, Resolució d’Alcaldia amb el tenor literal següent: 

«RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

Atesa la necessitat d’executar l’obra «REPARACIÓ I COBRIMENT DE PATI DE PAVELLÓ 
POLIESPORTIU MUNICIPAL, PER A CREACIÓ DE SALA ESPORTIVA POLIVALENT I MAGATZEM» 
per un import de 79.976,52€, segons els raonaments i la descripció descrita en la memòria valorada 
signada per l’arquitecte municipal Francisco J. Ávila Fernández, amb data setembre del 2015. 

Vist l’anunci publicat en el BOP de la província de València de data 9 de setembre del 2015, relatiu a 
l’anunci de l’aprovació de les bases de la convocatòria d’Ajudes Econòmiques destinades a la 
realització d’inversions financerament sostenibles. 

Atés que aquest ajuntament no compleix els requisits contemplats en la Disposició Addicional Sisena 
de la LOEPSF 2/2012, segons es desprén de la Resolució d’Alcaldia de data 20 de maig del 2015, per 
la que s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 i informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i límit del deute en el que s’informa sobre 
l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

Atés que no s’ha aprovat el Pla Economicofinancer pel Ple que incloga inversió financerament 
sostenible anterior. 

Atés que l’actuació està indicada dins de les competències municipal i que aquest Ajuntament de 
Benifairó de les Valls té plena disponibilitat de terrenys per a executar l’obra que s’ha de sol·licitar. 

Vist l’article 8.3 del Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual és regula la cooperació econòmica 
de l’Estat a les inversions de les entitats locals, i de conformitat amb la competència atribuïda per 
l’article 21.1 b) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora dels Bases de Règim Local. 

RESOLC: 

Primer. Formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant de la Diputació de València per a la realització 
de la següent inversió financerament sostenible (IFS), a l’empara de la convocatòria publicada en el 
BOP número 174, de 9 de setembre del 2015: 
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Descripció de la inversió Grup de programa (annex I 

de l’Ordre EHA/3565/2008, de 
3 de desembre) 

Import € 

REPARACIÓ I COBRIMENT DE PATI DE PAVELLÓ 
POLIESPORTIU MUNICIPAL, PER A CREACIÓ DE SALA 
ESPORTIVA POLIVALENT I MAGATZEM 

00933 79.976,52€. 

 
Segon. Adquirir el compromís de: 
 

- Aportar aquella part de l’import total de l’actuació que no cobrisca la subvenció concedida i 
que no haja sigut finançada d’una altra manera. 

- Reintegrar les quantitats que s’hagueren percebut, en cas de revocació de l’ajuda, així com de 
comunicar a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa 
finalitat. 

 

Tercer. Als efectes previstos en l’article 24.5 de la Llei General de Subvencions, acceptar l’ajuda que 
en el marc de la present convocatòria fora concedida per la Diputació de València. 

Quart. S’accepta la pràctica de notificació electrònica per als tràmits derivats i/o relacionats amb el 
present expedient i es designa, als efectes esmentats, la següent persona autoritzada per a la 
recepció de les notificacions: 
 

Correu electrònic Nom Cognoms DNI Telèfon 
directe  

Fax 

bvalls_aedl@gva.es Mª Jesús Casabella Almela 29173622P 962600937 962600257 

 

Cinqué. Assumir el compromís d’aprovar un Pla Economicofinancer que incloga la inversió 
financerament sostenible anterior i acreditar que aquesta no comporta despeses de manteniment 
abans de l’adjudicació de la inversió». 

El Ple se’n dóna per assabentat i la ratifica en tots els seus termes per 6 vots a favor, corresponents a 
l’alcaldia, els regidors del grup socialista i la regidora del grup esquerra republicana, i l’abstenció dels 
4 regidors del grup popular. 

En relació amb el projecte presentat s’obri debat en plantejar els membres del grup municipal popular 
si s’haguera pogut cobrir el Pla de l’Era. Per l’alcalde i els regidors del grup municipal socialista es 
contesta que no seria possible amb el pressupost de què es disposa. No obstant, aclareixen que la 
finalitat de la inversió no és únicament tindre un local habilitat en cas de pluges en festes, sinó per a la 
seua utilització durant els mesos d’hivern. En tot cas anticipen que la inversió comprén el cobriment, 
no l’adequació total del local. 

77/15. Exp. 270/2015. Subvencions sol·licitades. «Xarxa llibres de Text de la Comunitat 
Valenciana». Ratificació de la Resolució 237/2015 de data 30 d’octubre del 2015 

Adoptada, en data 30 d’octubre del 2015, resolució d’alcaldia amb el tenor literal següent: 

«RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

Vista l’Ordre de 26 d’octubre del 2015, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per 
la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per a 
fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l’alumnat que curse 
ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats concertats de la 
Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016 (DOCV núm. 7644, de 
27/10/2015). 

Atesa la conveniència de participació de l’Ajuntament de Benifarió de les Valls en la creació de bancs 
de llibres als centres docents amb el fi de que l’alumnat empadronat al municipi, que estiga cursant 
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l’Educació Primària, l’Educació Secundària Obligatòria o la Formació Professional Bàsica en centres 
públics o concertats, puga disposar de forma gratuïta de llibres de tex o altres materials curriculars. 

Atés que el finançament global de les ajudes, per al present curs escolar, serà de fins a 200 euros per 
alumna o alumne empadronat a Benifairó de les Valls que curse els ensenyaments anteriors, durant 
els anys 2015 i 2016. 

Atés que la sol·licitud de subvenció suposa l’obligació de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls de 
cofinançar el programa amb una aportació màxima de 66,66 euros (equivalent al 33,33% de l’ajuda 
total atorgada) per alumna o alumne empadronat a Benifairó de les Valls que curse els ensenyaments 
anteriors, durant els exercicis pressupostaris 2015 i 2016. 

Atesa la possibilitat que la Diputació de València anticipe en 2015 la quantitat corresponent al 
finançament municipal, de manera que l’ajuntament quedaria obligat a aportar el total del seu 
finançament en l’exercici 2016. 

De conformitat amb la competència atribuïda per l’article 21.1 b), f i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i tenint en compte la competència atribuirà per l’article 22.2 
e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

RESOLC: 

Primer. Participar en el programa «Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana» i sol·licitar les 
ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat 
dels llibres de text i material curricular per al curs 2015-2016, dirigit a l’alumnat que curse 
ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats concertats de la 
Comunitat Valenciana, convocades per l’Ordre de 26 d’octubre del 2015. 

Segon. Sol·licitar que la Diputació de València anticipe en 2015 la quantitat corresponent al 
finançament municipal consistent en un màxim de 33,33 euros per alumna o alumne empadronat a 
Benifairó de les Valls que curse els ensenyaments anteriors, equivalent al 33,33% de l’ajuda a atorgar 
en l’exercici 2015. 

Tercer. Assumir el compromís de la corporació d’habilitar les oportunes aplicacions pressupostàries en 
el pressupost de l’exercici 2016 per a fer front a les obligacions municipals del finançament del 
programa consistents en una aportació màxima de 66,66 euros (equivalent al 33,33% de l’ajuda total 
atorgada durant els exercicis 2015 i 2016) per alumna o alumne empadronat a Benifairó de les Valls 
que curse els ensenyaments anteriors durant els anys 2015 i 2016. 

Quart. Habilitar l’alcaldia i la secretaria de la corporació per a la firma i presentació de tots els 
documents relacionats amb la gestió del programa «Xarxa Llibres de Text de la Comunitat 
Valenciana». 

El Ple se’n dóna per assabentat i la ratifica en tots els seus termes per 6 vots a favor, corresponents a 
l’alcaldia, els regidors del grup socialista i la regidora del grup esquerra republicana, el vot en contra 
de senyor Guillem i l’abstenció dels 3 regidors restants del grup popular. 

El senyor alcalde explica que s’ha demanat a la Diputació que anticipe en 2015 la quantitat 
corresponent al finançament municipal per a mantindré la subvenció municipal als col·lectius no 
inclosos en l’ordre de la conselleria. 

Preguntat l’alcalde sobre com es va a tramitar el banc de llibres previst en l’ordre de la conselleria 
contesta que la conselleria encara no ha informat sobre com es farà. 

78/15. Exp. 201/2015. Modificació Bases Execució del Pressupost 2015 

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

Vist l’expedient 201/2015 de modificació de la Base 19 del pressupost per a l’any 2015. 



b Val ls  
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

 

 

 

 

Plaça Ajuntament núm. 1    46511 Benifairó de les Valls   (València)   Telèfon 96.260.09.37   Fax 96.260.02.57  
www.benifairovalls.com 

Vist l’expedient 270/2015 i l’Ordre de 26 d’octubre del 2015, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als 
ajuntaments o entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i 
material curricular dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica 
als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al 
curs 2015-2016 (DOCV núm. 7644, de 27/10/2015). 

Atesa la conveniència de modificació de la Base 19 del pressupost per a l’any 2015, per a adaptar en 
el sistema previst les novetats introduïdes per l’Ordre de 26 d’octubre del 2015, de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, evitar duplicitats i cobrir els supòsits no coberts per la 
mateixa, com també per a esmenar determinades errades materials detectades amb posterioritat a la 
seua aprovació : 

« BASE 19ª.- SUBVENCIONES 

A los efectos de lo previsto en el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se 
prevé el otorgamiento de las subvenciones que a continuación se relacionan: 

BENEFICIARIO 
IMPORTE 

(Máximo, €) 
ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE Aplicación F/E 

Asociación de Jubilados y Pensionistas “El 
Tabalet” 

600 
Actividades propias de la 

asociación durante 2015. Cuantía 
fija.  

231.10.489.00 

Colegio público L’Ermita 150 
Viaje fin de curso 14/15. Cuantía 

fija. 
326.489.02 

AMPA L’Ermita 800 
Actividades propias de la 

asociación Curso 14/15. Cuantía 
fija.  

326.489.03 

Escola música  
"Joan Garcés" 

750 
Actividades propias de la escuela 

durante 2015. Cuantía fija. 
334.489.08 

Club Esportiu Benifairó de les Valls 4.000 Futbito 15. Cuantía fija. 341.489.09 
Parroquia Sant Gil 1.300 Colaboración en fiestas populares 338.00.489.10 

Asociación Dones x Benifairó 300 
Actividades propias de la 

asociación durante 2015. Cuantía 
fija. 

231.10.489.11 

TOTAL 7.900   

 

Asimismo, se prevé la concesión de las siguientes subvenciones por razón de interés social, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones: 

BENEFICIARIOS 
IMPORTE 
(Máximo) 

ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE Aplicación F/E 

Bebés empadronados en Benifairó 
nacidos con anterioridad al 1 de enero de 
2015. 
Al menos uno de los progenitores 
empadronados en Benifairó de les Valls 
como mínimo durante los 6 meses 
anteriores a la fecha de la vacunación y 
en el momento de otorgamiento de la 
subvención y que cumplan los requisitos 
establecidos por Resolución de Alcaldía. 

3.500 

Vacuna Prevenar. Dosis 
suministradas entre el 2 de 
noviembre de 2014 y el 1 de 
noviembre de 2015.  
Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. 
Máximo 100% del gasto efectuado. 
Solicitud: antes del 15-11-2015 
(incl..).  
Documentación a aportar: 
justificación del gasto efectuado y, 
en su caso, la documentación que 
se exija por Resolución de Alcaldía. 
 

311.489.06 

Estudiantes instituto La Vall de Segó no 
incluidos en la Orden de la Conselleria  
de 26 de octubre de 2015, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte.  
Empadronados en Benifairó de les Valls 

3.647,48 

Libros de texto curso15/16.  
Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. 
Máximo 100 euros sobre gasto 
efectuado, o en caso de que sea 
inferior, gasto efectuado. 

326.489.07 
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BENEFICIARIOS 
IMPORTE 
(Máximo) 

ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE Aplicación F/E 

como mínimo desde el 1 de enero de 
2015 y en el momento de otorgamiento de 
la subvención y que cumplan los 
requisitos establecidos por Resolución de 
Alcaldía. 

Solicitud: antes del 31 de octubre de 
2015. 
Documentación a aportar: 
justificación del gasto efectuado y, 
en su caso, la documentación que 
se exija por Resolución de Alcaldía.  
 

Estudiantes escuela pública “L’Ermita” no 
incluidos en la Orden de la Conselleria  
de 26 de octubre de 2015, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte que cumplan los 
requisitos establecidos por Resolución de 
Alcaldía. 

5.000 

 

Libros de texto curso 15/16 

Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. 
Máximo 100 euros sobre gasto 
efectuado, o en caso de que sea 
inferior, gasto efectuado. 

Solicitud: antes del 15 de octubre de 
2015. 
Documentación a aportar: 
justificación del gasto efectuado y, 
en su caso, la documentación que 
se exija por Resolución de Alcaldía.  

 

326.489.01 

 
 

7.147,48   

 

En cuanto al procedimiento de concesión, justificación de fondos, se estará a lo previsto en la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. 

Las subvenciones se podrán otorgar directamente por resolución de alcaldía, sin necesidad de previa 
convocatoria. Efectuada convocatoria por resolución de alcaldía, podrá adoptar los criterios y métodos 
de valoración, establecidos en la Orden 14/2011, de 21 de diciembre de la Consejería de Justicia.» 

Vist l’ informe d’Intervenció de data 16 de juliol del 2015. 

Atés 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 qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar la modificació de la base 19a del pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2015 
anterior. 

Segon. Exposar al públic l’expedient 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 i a la Comunitat Autònoma. 

Atesa aquesta qüestió la senyora Alba pregunta en quin estat es troba la modificació proposada de 
subvencionar amb 5.000 euros l’AMPA del CEIP L’Ermita per a llibres de text i material escolar. 
L’alcalde li contesta que els 5.000 euros destinats als estudiants són els mateixos, que l’altra 
modificació ha quedat sense efecte. 

Així mateix la senyora Alba fa una observació destinada al fet que el repartiment de les subvencions 
entre associacions siga més equitatiu, destinant més diners a educació. El senyor alcalde li contesta 
que la despesa pressupostària destinada a educació és molt important. 
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79/15. Exp. 277/2015. Aprovació inicial MC 12/15 SC 

L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i la 
regidora del grup esquerra republicana, i l’abstenció dels 4 regidors del grup popular, ha adoptat 
l’acord següent: 

Vist l’expedient 277/2015 relatiu a l’aprovació de la MC 12-15 SC del vigent Pressupost municipal amb 
el detall següent: 

A) ALTES en aplicacions de crèdits
Aplicació pressupostària Euros

163.131.00  Otros serv. bienestar comunitario. Lab. temporal. Retribuciones básicas. 9.578,17

Borsa ocupació: 2 peons, 1 mes. Cobrir deficiències

163.131.02  Otros serv. bienestar comunitario. Lab. temporal. Otras retribuciones. 2.005,97

Borsa ocupació: 2 peons, 1 mes. Cobrir deficiències

163.160.00  Otros serv.bienestar comunitario. Seguridad Social 356,37

Borsa ocupació: 2 peons, 1 mes. Cobrir deficiències

341.489.12 Prom. y fom. deporte. Otras transferencias. Subvenciones y ayudas otorgadas por el
Ayuntamiento. Club Esportiu Benifairó de les Valls, material.

2.222,09

Subvenció material esportiu Club Esportiu Benifairó de les Valls

336.619.01. Patrimonio histórico. Inv. Reposición. Infr. y bienes destinados al uso gral 2.426,47

Honoraris tècncis obra "Pujada Ermita"

TOTAL ALTES 16.589,07

B) Financiació
Aplicació pressupostària Euros
151.640.00 Urbanismo: planeamiento, etc. Inversión inmaterial. Gastos en inversiones de carácter
inmaterial

16.589,07 €

TOTAL FINANCIACIÓ 16.589,07 €  

Atesa la necessitat d’assumir les despeses específiques i determinades que es detallen, la 
impossibilitat de demorar-les per a l’exercici següent ateses les característiques de les despeses i la 
insuficiència de crèdit pressupostari, ja que es tracten de despeses no previstes en l’elaboració del 
pressupost. 

Atés l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’informe 
d’intervenció d’aquesta data. 

D’acord amb el que estableix l’article 177.2 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, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar inicialment MC 12-15 SC del vigent Pressupost municipal. 

Segon. Exposar al públic l’expedient per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia i en el 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. 
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80/15. Exp 278/2015. Aprovació inicial MC 13/15 SC 

L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i la 
regidora del grup esquerra republicana, i l’abstenció dels 4 regidors del grup popular, ha adoptat 
l’acord següent: 

Vist l’expedient 278/2015 relatiu a l’aprovació de la MC 13-15 SC del vigent Pressupost municipal amb 
el detall següent: 

A) ALTES en aplicacions de crèdits
Aplicació pressupostària Euros

933.689.00 Gestión del patrimonio. Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 1.362,49

MC Adequació solar polígon

150.619.00 AG de vivienda y urbanismo. Otras inversiones de reposición 812,15

Reposició de voreres carrer Major

342.00.623.00. Inst. deportivas. Inversión nueva. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 3.623,95

Honoraris tècncis obra "Cubrició Pavelló"

TOTAL ALTES 5.798,59

B) Financiació

Aplicació pressupostària Euros
870.00 Remanente de tesorería para gastos generales 5.798,59 €

TOTAL FINANCIACIÓ 5.798,59 €  
Atesa la necessitat d’assumir les despeses específiques i determinades que es detallen, la 
impossibilitat de demorar-les per a l’exercici següent ateses les característiques de les despeses i la 
insuficiència de crèdit pressupostari, ja que es tracten de despeses no previstes en l’elaboració del 
pressupost. 

Atés que segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici 2014 es 
disposa de romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals per un import de 354.608,42 euros. 

Vistes les previsions contingudes en l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix que en el supòsit que la liquidació 
pressupostària es situe en superàvit, aquest s’ha de destinar, en el cas de l’Estat, comunitats 
autònomes, i corporacions locals, a reduir l’endeutament net. 

No obstant, segons es desprén de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, regla de la despesa i límit del deute emés amb motiu de la liquidació de l’exercici 
2014, la corporació té un dèficit de finançament de 47.335,16 euros. 

Atés l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’informe 
d’intervenció d’aquesta data 

D’acord amb el que estableix l’article 177.2 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, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar inicialment MC 13-15 SC del vigent Pressupost municipal. 

Segon. Segon. Exposar al públic l’expedient per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el 
Butlletí Oficial de la Província de Valencia i en el 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. 
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81/15. Exp. 164/2015. Adaptació de l’exercici de les funcions de Tresoreria a la modificació de 
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 

Vist l’informe emés per l’alcalde de la corporació amb data 11 de novembre del 2015 amb el següent 
tenor literal: 

«INFORME 

Imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls, a la 
vista del informe de secretaría-intervención de fecha 11 de noviembre de 2015 relativo a la 
modificación del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 32 de abril, de Bases del régimen Local, 
efectuada por el Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, 

INFORMA 

PRIMERO. NORMATIVA APLICABLE. 

Que el artículo 3 del Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en 
materia de empleo público y de estímulo a la economía, modifica el apartado 2 del artículo 92 bis de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en los siguientes términos: 

“La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se 
subdivide en las siguientes subescalas: 

a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) anterior. 

b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.b). 

c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados 
1.a) y 1.b).” 

Que la D.T. 7ª de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local LRSAL, establece que  

“1. En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a 
lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo. 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya 
población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la 
imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un 
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter 
definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por 
funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que 
esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten serveios en la Corporación 
Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación 
de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes.” 
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SEGUNDO. RÉGIMEN GENERAL. Aplicable obligatoriamente a partir del 31 de diciembre de 2016 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 10/2015 (12 de septiembre de 2015), las funciones de 
tesorería son funciones que corresponden a los funcionarios de administración local con habilitación 
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, funcionarios que tienen atribuidas por 
igual las funciones de secretaría, comprensivas de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, 
así como de control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la 
contabilidad y la recaudación. 

La reforma operada pretende, como señala la propia Exposición de Motivos, la profesionalización de 
las funciones de tesorería, por lo que actualmente las funciones de tesorería no pueden ser 
desempeñadas por concejales. El ayuntamiento de Benifairó de les Valls se encuentra en esta 
situación al haber sido designado tesorero por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 17 de 
junio de 2015, el señor Vicent Chordà Guillem, concejal de la Corporación. 

No obstante, nos encontramos ante una cuestión que ha suscitado mucha polémica y generado 
diversas interpretaciones que, básicamente, se agrupan en dos grandes posturas: 

a. Por un lado, la de quienes consideran que desde el día 12 de septiembre de 2015 (fecha de 
entrada en vigor del Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre) acumula las funciones de 
secretaría, intervención y tesorería en un único puesto de trabajo, de tal forma que las funciones 
de tesorería deban ser desempeñadas por secretarios-interventores de las entidades locales en 
los puestos clasificados como de secretaría-intervención. 

b. Por otro, la de quienes entienden que lo que hace el Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de 
septiembre, es facultar que exista el puesto de tesorería reservado a funcionarios con habilitación 
de carácter nacional en municipios de población igual o inferior a 5.000 habitantes y que el 
desempeño de estos puestos corresponda a los funcionarios pertenecientes a la Subescala de 
Secretaría-Intervención. Esta es la postura defendida por el Consejo General de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL). Apoya esta tesis en los siguientes 
fundamentos de derecho: 

Primero. En primer lugar hay que tener en cuenta que lo que persigue la norma es la 
profesionalización de la función en un contexto de mejora y de refuerzo de la objetividad en el 
ejercicio de estas funciones que son propias de profesionales que han de servir con objetividad 
los intereses públicos. 

Segundo. Hay que tener en cuenta también que sigue en vigor y no ha sido expresamente (y 
entendemos que tampoco tácitamente) derogada la D.T. 7ª de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local LRSAL, que establece 
que “en tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo 
dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios 
incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo.” 

Y que en su redacción dada por la Ley 18/2015 de 9 de julio dispone que “hasta el 31 de 
diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 
20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las 
funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, 
acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la 
Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios 
de carrera que presten serveios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser 
funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las 
Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes.” 
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De entender que el Real Decreto Ley 10/2015, acumula automáticamente la función de Tesorería 
al Secretario-Interventor quedaría vacía de contenido esta Disposición, lo cual no parece haber 
sido lo pretendido por la norma, sino todo lo contrario. 

Tercero. En este sentido lo que el Real Decreto Ley hace ahora y antes hizo la LRSAL es atribuir 
una serie de funciones a los funcionarios de las distintas Subescalas en las que se estructura la 
Escala de Funcionarios con Habilitación de carácter nacional. La única diferencia con la redacción 
anterior es que ahora el 92 bis.2 no excepciona la función de Tesorería en cuanto a las atribuidas 
a los funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secretaría- Intervención. 

Ello quiere decir que estos funcionarios podrán desempeñar además de las que ya 
desempeñaban, la función de Tesorería, pero no necesariamente mediante una pretendida 
modificación automática en virtud de la Ley de las tareas asignadas al puesto de trabajo de 
Secretario-Interventor. 

Por el contrario lo que parece desprenderse de la norma, es que existirá el puesto de Tesorería 
reservado a Funcionarios con Habilitación Nacional en los municipios de menos de 5.000 
habitantes y que el desempeño de estos puestos (que han de ser clasificados por las 
Comunidades Autónomas según lo dispuesto en el art. 9 del RD 1174/1987 bien sea mediante 
agrupación o en la forma que se considere) corresponde a los funcionarios pertenecientes a la 
Subescala de Secretaría-Intervención. Del mismo modo que los funcionarios de la subecalade 
intervención-tesoreria pueden desempeñar la intervención o la tesorería pero no los dos a la vez 
pues existe incompatibilidad entre ambos como se dirá. 

Debemos entender por tanto que la norma está apostando por tener personas con formación y 
responsabilidad en el área económico-financiera y de ahí que quiera en todos estos puestos a 
habilitados nacionales. Hemos de reconocer que esto es importante y no solo la parte de asesoría 
jurídica que recae principalmente en Secretaría. 

Cuarto. De igual manera que con la atribución de la función de recaudación mediante el EBEP y 
luego la LRSAL nadie pretendió que se hubiera producido automáticamente la modificación de la 
relación de puestos y la atribución directa de la tarea a quienes desempeñaban el puesto de 
Secretario-Interventor, igualmente procede, a nuestro juicio, interpretar esta nueva atribución en la 
misma forma, entendiendo que ese automatismo tampoco se produce en este caso. 

Quinto. Finalmente, hay que resaltar la incompatibilidad entre las funciones. El de Tesorería es un 
puesto de gestión y el de Intervención de control de esa gestión. Esos dos puestos no pueden 
coincidir en una misma persona en ningún caso. 

Esta modificación legal y la polémica suscitada ha provocado la publicación por la Dirección General 
de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas de unos “Criterios sobre 
la aplicación de la modificación del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 32 de abril, de Bases del 
régimen Local, efectuada por el Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre” (publicados con 
fecha septiembre y octubre de 2015). 

Siguiendo los criterios interpretativos expuestos por el Ministerio, en tanto no exista un desarrollo 
reglamentario que regule el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional (FHN), se considera que el desempeño de funciones de tesorería en 
municipios de menos de 5.000 habitantes, podrá articularse en alguna de las siguientes posibilidades. 

1. Mediante agrupación de tesorería que haya sido establecida por la respectiva Comunidad 
Autónoma.  

2. Mediante un puesto de colaboración, reservado a FHN. 

3. Mediante la asunción de estas funciones por los serveios de asistencia técnica de la 
correspondiente Diputación Provincial. 
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4. Mediante otro FHN perteneciente a otro municipio, a través de la acumulación de funciones 
con su puesto habitual. 

5. De forma transitoria, con el fin de garantizar la actuación de la Entidad Local respectiva, en 
aquellos casos en que no sea posible aplicar ninguno de los criterios anteriormente 
señalados, y en tanto se articule alguno de ellos, la misma persona podrá desempeñar las 
funciones de secretaría, intervención y tesorería. 

Por lo que se refiere a las cuatro primeras posibilidades, en atención a la polémica suscitada y la 
confusión existente en la actualidad, se considera oportuno que el Ayuntamiento de Benifairó de les 
Valls no opte por ninguno de ellos y espere al desarrollo reglamentario del artículo 92 bis de la 
LRBRL, tal y como prevé el propio precepto. Una disposición de carácter general con fuerza 
normativa es necesaria para aclarar las dudas que se plantean respecto del desempeño de las 
funciones de tesorería y también para otra gran cantidad de cuestiones sobre las que existen 
numerosos problemas de interpretación que eviten una errónea o inadecuada aplicación de la Ley.  

En cuanto a la última de las opciones, que la misma persona podrá desempeñar las funciones de 
secretaría, intervención y tesorería, se rechaza de plano al considerar que no existe precedente 
alguno ni en el derecho histórico español ni en el derecho comparado, que se conozca, que considere 
que se pueden desempeñar por una misma persona la fiscalización por un lado, y el manejo y 
custodia de los fondos públicos incluida la recaudación, por otro. Se ha entendido siempre que estas 
dos funciones son claramente incompatibles y en ningún momento se ha planteado esa coincidencia o 
acumulación porque va en contra de los principios más esenciales de las normas de auditoría no sólo 
del sector público, sino también del sector privado. 

TERCERO. RÉGIMEN TRANSITORIO. Aplicable hasta el 31 de diciembre de 2016 

En atención a lo expuesto se considera adecuado que en estos momentos el Ayuntamiento de 
Benifairó de les Valls acuda al régimen transitorio, contenido en la Disposición Transitoria Séptima de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, de 
manera que, cuando quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las 
funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o 
agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación 
Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que 
presten serveios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y 
actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o 
entidades equivalentes 

En relación con ello la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publica, en el documento “Criterios sobre la aplicación de la modificación del artículo 
92 bis de la Ley 7/1985, de 32 de abril, de Bases del régimen Local, efectuada por el Real Decreto 
Ley 10/2015, de 11 de septiembre” propone el siguiente procedimiento: 

1. La acreditación de la imposibilidad de que la cobertura de un puesto por funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional corresponde al Presidente de la 
Corporación, como jefe superior de personal. 

A estos efectos, se deberá poner en conocimiento del Pleno de la Corporación Local, mediante el 
correspondiente informe, la imposibilidad de cobertura de un puesto por funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional.  

2. Seguidamente se recabará la asistencia de la Diputación Provincial o entidad equivalente, 
mediante comunicación dirigida al titular del órgano competente de la asistencia y cooperación a 
los Municipios o, en el caso de las Comunidades Autónomas Uniprovinciales, al titular de la 
Dirección General correspondiente, que debe coordinar todo el proceso, designando un 
funcionario de carrera de la misma, que podrá ser un funcionarios de administración local con 
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habilitación de carácter nacional, integrado en los serveios de asistencia técnica, o en su defecto 
cualquier otro funcionario de la misma. 

3. Únicamente en caso de respuesta desfavorable por parte de la Diputación Provincial o entidad 
equivalente a la solicitud de asistencia por parte del Presidente de la Corporación, se estará 
facultado para proponer el nombramiento de un funcionario propio de la entidad local. 

Igualmente se podrá acudir a un nombramiento accidental, que de acuerdo con el artículo 92 bis.7 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, compete efectuar a la Comunidad 
Autónoma correspondiente.  

En caso de que no sea posible lo anterior, se podrá acudir a un nombramiento de funcionario interino, 
de acuerdo con el citado artículo 92.bis.7 de la Ley 7/1985, artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional. 

Mientras dure este proceso, y coincidiendo con el criterio mantenido por el Consejo General de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), se entiende que se 
deberían de mantener los nombramientos de los tesoreros existentes. 

Benifairó de les Valls, en la fecha de la firma. 

El alcalde, 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer». 

El Ple se’n dóna per assabentat i el ratifica per unanimitat dels assistents. 

82/15. Moció del grup municipal socialista exigint la derogació de la LRSAL 

Atés que l’alcaldia ha inclòs en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista exigint 
la derogació de la LRSAL, l’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors 
del grup socialista i la regidora del grup esquerra republicana, i els vots en contra dels 4 regidors del 
grup popular, aprova la moció presentada i insta el Govern d’Espanya a derogar la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 

83/15. Moció del grup municipal esquerra republicana per a demanar un protocol d’actuació en 
casos de violència masclista a la Vall de Segó 

Atés que l’alcaldia ha inclòs en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra 
republicana per a demanar un protocol d’actuació en casos de violència masclista a la Vall de Segó, 
l’Ajuntament Ple, amb l’abstenció del senyor alcalde i el senyor Chordà i els vots a favor de les 3 
regidores restants del grup socialista, la regidora del grup esquerra republicana, i els 4 regidors del 
grup popular, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls insta la Mancomunitat de les Valls a la creació d’una 
comissió de treball, formal o informal, amb representació de tots els grups polítics de les Valls i dels 
serveis socials per a l’elaboració d’un Protocol d’Actuació contra la Violència Masclista per a la 
Mancomunitat. 

Segon. En cas que la Mancomunitat de les Valls decidisca no elaborar el citat Protocol d’Actuació, 
l’Ajuntament de Benifairó de les Valls es compromet a crear una comissió de treball, formal o informal, 
amb representació dels tres grups polítics municipals que, amb l’assessorament del personal de 
serveis socials, elabore un Protocol d’Actuació contra la Violència Masclista per a la seua aplicació per 
part dels serveis públics del nostre municipi. 

Tercer. El Protocol d’Actuació contindrà la creació d’una Gabinet de Coordinació deis professionals 
deis diferents àmbits que actuen en casos de violència masclista a la Mancomunitat de les Valls: 
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Guàrdia Civil, Policia Local, departament de Serveis Socials, regidories de la Dona i Centres d’atenció 
primària i assistència legal. 

La moció presentada promou debat entre els integrants dels distints grups polítics sobre la 
conveniència de la seua aprovació, partint de la base del rebuig d’aquest tipus de violència per tots els 
membres de la corporació. El grup municipal popular la recolza en considerar que l’elaboració d’un 
protocol i l’estudi del tema no es pot considerar perjudicial, sinó tot el contrari. Per la seua part, el 
senyor alcalde i el senyor Chordà s’abstenen sobre la base que el problema és molt complex i 
requereix d’una especialització tècnica que no es disposa a nivell local i, a més a més, pot enfrontar-
se amb altres protocols elaborats per altres administracions competents. 

84/15. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, comença la senyora Aguilar exposant al Ple la 
inexistència de cafeteria a l’Institut degut a que s’exigeix com a requisit per a optar a la licitació 
experiència prèvia. El senyor alcalde contesta que traslladarà la conselleria competent el problema i 
demanarà més publicitat en la licitació. 

Pren la paraula la senyora Alba i pregunta si s’ha fet alguna actuació relacionada amb la neteja de 
solars, a més de destacar que hi ha molts mosquits. El senyor alcalde li contesta que això no és un 
focus de mosquits. Pel que fa a la pregunta formulada contesta que aquest tema es posarà en marxa 
quan es constituïsca el Consell Agrari. 

Continua la senyora Alba, que pregunta sobre la situació de l’CEIP L’Ermita: si es faran les obres 
planificades o no. El senyor alcalde contesta que ha demanat una reunió amb l’actual conseller per a 
conéixer les previsions de la conselleria en aquest tema i poder valorar les alternatives que hi ha. Pel 
que fa a la proposta de conveni per a la construcció d’unes noves aules, recorda que no s’ha arribat a 
firmar. 

Tot seguit la senyora Alba pregunta al senyor alcalde quins són els problemes urbanístics a que feia 
referència en El Tabalet. L’alcalde contesta que es referia a diversos problemes amb la xarxa d’aigua, 
que exigeixen una solució global. 

Finalitzant la seua intervenció la senyora Alba pregunta al senyor alcalde si es va a constituir una 
Junta de Portaveus com havia anunciat en premsa. El senyor alcalde posa en dubte aquest anunci i 
contesta la pregunta formulada afirmant que, com en la legislatura anterior, per la seua part no hi ha 
cap inconvenient perquè s’estudien diverses fórmules per a que en la pràctica es complisquen amb 
les funcions d’una Junta de Portaveus, però sense les formalitats de la creació específica de l’òrgan. 

A continuació la senyora Colás pregunta si s’ha contemplat la possibilitat de subvencionar els 
universitaris. El senyor alcalde contesta que no hi ha recursos per a aquest fi i que en tot cas en 
aquest àmbit hi ha més possibilitats d’obtindre beques. 

Per últim, la senyora Alba pregunta a la regidora de la Dona, senyora Monforte, sobre els actes 
previstos per al dia 25 de novembre. La senyora Monforte li informa que està treballant en diversos 
projectes i que està oberta a escoltar les seues propostes. 

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

La secretària interventora, 
María de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, l’alcalde, 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 


