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

Minuta núm. 15/2015. Sessió extraordinària 
urgent de 9 de desembre del 2015 

A l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a les 
09.00 hores del dia 9 de desembre de 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 extraordinària urgent del 
Ple en primera convocatòria. 

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

91/15. Aprovació de la urgència de la sessió 
Per unanimitat dels assistents s’aprova la 
urgència de la sessió degut a les exigències 
del calendari electoral i dels procediments de 
subvencions a que es refereixen la resta 
d’assumptes. 

 

92/15. Exp. 230/2014. Aprovació Annex al Pla Econòmic Financer 2014-2015 

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

Vist l’expedient 230/2014, i l’acord del Ple de la corporació municipal de data 22 de desembre del 
2014, pel qual s’aprova el pla economicofinancer d’aquest ajuntament 2014-2015, formulat amb motiu 
de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Benifairó per a l’any 2013. 

Vist l’expedient 6/2015 relatiu a la liquidació del pressupost de l’exercici pressupostari 2014, aprovada 
per Resolució d’Alcaldia de data 20 de maig del 2015, de la qual es va donar compte al Ple de 
l’ajuntament en sessió celebrada amb data 28 de maig de 2015, i l’ informe d’intervenció d’avaluació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i límit del deute, en el que 
s’informa que la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls per a l’any 2014 
incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, remés a la conselleria competent amb data 12 de 
juny de 2015. 

Atés l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEP), que disposa que en el cas d’aprovar-se la liquidació del pressupost de l’entitat amb 
incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària o de la regla de la despesa, haurà d’aprovar-se 
pel Ple un Pla Economicofinancier de reequilibri. 

Vist l’ofici remés pel director general de Pressupostos de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, 
pel qual sol·licita a aquest ajuntament la remissió de l’anterior Pla Economicofinancer en el model 
normalitzat per a la seua cumplimentació i remissió publicat a l’«Oficina Virtual de les Entitats locals», 
segons diposa l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
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Vist l’expedient 231/2015, relatiu a l’atorgament d’ajuda econòmica per la Diputació de València per a 
la realització de la següent inversió financerament sostenible (BOP 2 de novembre del 2015): 

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€ 

 
Vist que per Resolució d’alcaldia de data 18 de setembre del 2015, ratificada pel Ple de la corporació 
de data 16 de novembre, s’ha assumit el compromís d’aprovar un Pla economicofinancer que incloga 
la inversió financerament sostenible anterior tot acreditant que aquesta no comporta despeses de 
manteniment abans de l’adjudicació de la inversió. 

Atés que no és possible l’aprovació d’un nou Pla economicofinancer, atesa la vigència de l’anterior Pla 
economicofinancer 2014-2015, i atés que es considera adequat l’aprovació d’un annex al referit Pla 
economicofinancer acreditatiu dels aspectes següents: 

 Justificació de previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària a la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2015, conseqüència de l’incompliment derivat de la liquidació del 
pressupost relatiu a l’exercici pressupostari 2014. 

 Justificació dels requisits de la Disposició Addicional 16 del TRLHHL, en relació amb la 
inversió financerament sostenible «Reparación y cubrición de patio de pabellón polideportivo 
municipal, para creación de sala deportiva polivalente y almacén». 

Vist l’informe d’intervenció de data 4 de desembre del 2015, acreditatiu dels anteriors extrems. 

En virtut del que s’ha exposat i per la competència atribuïda per l’article 23.4 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, propose al Ple l’adopció del 
següent 

ACORD 

Primer. Aprovar l’annex al Pla economicofinancer d’aquest ajuntament 2014-2015. 

Segon. Comunicar la seua aprovació a l’òrgan de tutela corresponent. 

93/15. Exp. 270/2015. Ratificació de la Resolució d’alcaldia 2015-261 per la qual s’aproven les 
bases reguladores de la subvenció municipal Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, 
curs 2015-2016 

Adoptada, en data 27 de novembre de 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, es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016 (DOCV núm. 7644, de 
27/10/2015). 

Vista de la «Nota informativa» … EN RELACIÓ AMB L’INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL 
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL SOBRE INEXISTÈNCIA DE DUPLICITATS EN RELACIÓ AMB EL 
PROGRAMA “XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA”, que assenyala: 

«S’informa els ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana que desitgen adherir-
se al programa convocat per l’Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades a aquestes 
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entitats locals per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a 
l’alumnat que curse ensenyances obligatòries i de formació professional bàsica en els centres públics i 
privats concertats de la Comunitat Valenciana, que obra en la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, informe sobre inexistència de duplicitat previst en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada a aquest per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, emés per la Direcció General 
d’Administració Local, tot manifestant que, en assumir les entitats locals una competència compartida 
amb la Generalitat, el seu exercici resulta complementari i, per tant, no incideix la dita gestió municipal 
en un supòsit d’execució simultània amb l’exercici de la competència esmentada per part de la 
Generalitat». 

Vist l’informe d’aquesta data, emés per la secretaria intervenció municipal, que conclou  

«S’informa FAVORABLEMENT l’expedient 270/2015 corresponent a l’Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, 
per a la creació d’un banc de llibres de text municipal dins del Programa Xarxa Llibres de Text de la 
Comunitat Valenciana, sempre i quan la tramitació s’ajuste a allò que s’ha referit en el present 
informe, açò és: 

a. La convocatòria d’ajudes en qüestió es correspon amb una competència «impròpia», de les 
regulades en l’article 7.4. LRBRL, i, per tant, amb les limitacions pròpies d’aquest precepte. 

Això exigeix, necessàriament, el compliment del literal d’aquesta norma: «4. Les entitats locals 
només podran exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan 
no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal, d’acord amb els 
requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega 
en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració Pública. 
A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els informes previs de l’Administració competent 
per raó de matèria, en el que s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que 
tinga atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències». 

b. Que l’ajuntament de Benifairó de les Valls aprove, a l’empara de l’habilitació de l’article 17.2 de la 
Llei General de Subvencions, unes bases municipals reguladores de la concessió de les ajudes 
de concurrència a les famílies; s’haurà de tractar pressupostària, comptable i jurídicament com a 
subvencions corrents i s’imputarà al capítol 4 del pressupost de despeses  

Vist que s’ha sol·licitat l’informe de sostenibilitat financera a l’òrgan de tutela financera. 

Vistes les bases reguladores de la subvenció municipal Xarxa Llibres de Text de la Comunitat 
Valenciana, curs 2015-2016. 

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 

ACORDE 

Primer. Aprovar les bases reguladores de la subvenció municipal Xarxa Llibres de Text de la 
Comunitat Valenciana, curs 2015-2016. 

Segon. Convocar les ajudes municipals destinades a la constitució d’un «Banc de llibres de textos i 
material curricular», de conformitat amb el procediment i contingut de les bases esmentades. 

Tercer. Autoritzar la despesa en els termes regulats en les bases reguladores de la subvenció 
municipal Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016, i 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 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). 
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Quart. Publicar el present acord en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i en la web municipal.  

Quint. Així com notificar aquest a tots els centres públics i privats concertats del municipi on es curse 
educació obligatòria i de formació professional bàsica per al curs 2015-16» 

El Ple se’n dóna per assabentat i la ratifica en tots els seus termes per 5 vots a favor, corresponents a 
l’alcaldia, els regidors del grup socialista i la regidora del grup esquerra republicana, i l’abstenció de 
les 2 regidores del grup popular. 

94/15. Exp. 254/2015. Eleccions generals 2016. Sorteig meses electorals 

Vista l’acta de la Junta Electoral de Zona de Sagunt de data 2 de desembre de 2015, per la qual 
s’accepta l’excusa presentada per Isabel Puché Parra (Mesa 1-1- B, segona vocal, primera suplent) i 
davant la impossibilitat de notificar la designació efectuada en favor de M. Isabel Bargues Hijano 
(Mesa 1-1- A, primera vocal, segona suplent) 

En compliment del que estableix l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim 
Electoral General, complides totes les formalitats legals establides, s’ha celebrat nou sorteig per a 
designar nous membres de les meses per a substituir les anteriors, amb el resultat següent: 

1. Mesa 1-1- A, primera vocal, segona suplent, Sandra García Martínez, DNI 45.797.102-P. 

2. Mesa 1-1- B, segona vocal, primera suplent, Elsa San Mauro Santa Bárbara, DNI 44.790.499-
T. 

I com no hi ha altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 09.20 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 


