ACTA NÚM. 02/13 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 26 DE MARÇ DE 2013
ASSISTENTS:
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Alcaldessa- Presidenta
Sra. Amparo Arcís Martínez (PP)
Regidors i regidores:
Sr. José Luis Monrabal March(PP)
Sr. David Pablo Villanueva Alemany (PP)
Sr. José Vicente Alepuz Guillén (PP)
Sra. Mª de las Mercedes Gómez Madrid (PP)
Sra. Mª Isabel Cristina Sabater Magraner (PP)
Sra. Sandra Garulo Campa (PP)
Sra. Marta Ortiz Martínez (PSOE)
Sr. Xavier Martínez Fontestad (PSOE),
Sr. Andrés Blázquez Gallego (PSOE)
Sra. Gema Armero Llácer (PSOE),
Sr. Alejandro Gómez Vendrell (PSOE)
Sra. Maria José Piles Vela (PSOE)
Sr. José Vicente Zafra Vidal (G.B)
Sra. Maria José Martínez Más (G.B)
Sr. Eduard Goméz Signes (C.M COMPROMÍS)
Sra. Marta Grau Rovira (C.M COMPROMÍS)

En el Saló de
Sessions de la Casa
Consistorial de Benifaió
sent les 20 hores i 10
minuts del dia 26 de
març de 2013, es van
reunir els senyors al
marge
relacionats,
Regidors
de
l'Ajuntament Benifaió,
prèvia
convocatòria
cursada a este efecte i
assistint en número
suficient,
davall
la
presidència de la sra.
alcaldessa
Amparo
Arcís Martínez, actuant
com a secretaria, Olivia
Martínez García que
dóna fe.

Secretaria:
Olivia Martínez García
També assistix l´interventor municipal Jorge Pastor Roca.
L'alcaldessa-presidenta declara oberta la sessió i es procedix a l'estudi dels assumptes que integren l'ordre
del dia.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTÒRIA
⇒ PUNT 2.1- Lectura i aprovació de l’acta nº 1/13 de 11 de març de 2013.
⇒ PUNT 2.2- (Hisenda) Aprovar, si procedix, l’expedient núm 4/2013, modificaió de crèdit
extraordinari/ suplement de crèdit.
⇒ PUNT 2.3- (Hisenda) Moció del grup municipal PSPV-PSOE de R.E. 2013000839 de data 12 de
febrer de 2013.
⇒ PUNT 2.4- (Hisenda) Moció del grup municipal PSPV-PSOE de R.E. 2013000960 de data 18 de
febrer de 2013.
⇒ PUNT 2.5- Despatxos extraordinaris, si procedixen.
⇒ Despatx extraordinari 2.5.1- (Hisenda) Dació de comptes de la remisió telemàtica de la
infromació pressupostària.

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
⇒ PUNT 2.6- Dació de comptes de l´estat de les inversions realitzades per la mercantil
EGEVASA.
⇒ PUNT 2.7- Precs i preguntes.

}(1?V^&W_lO*~
Identificador documento: 07163053610554627546
Para comprobar autenticidad: https://carpeta.benifaio.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

[El sr. Martínez i la sra. Armero s´incorporen a la sessió durant el torn de intervencions del punt 2.3]
PUNT 2.1- Lectura i aprovació de l’acta nº 1/13 de 11 de març de 2013.
Plantejat per la sra. alcaldessa si hi ha alguna rectificació o objecció respecte l’acta 1/13 de data 11 de març
de 2013 s´aprova per unanimitat dels presents amb les següent modificacions:
La sra Ortiz demana que en la pàgina 20, en la intervenció del sr. Martínez es canvie la referència
“soredets” per solars “sordets” i en la pàgina 14, en la intervenció del sr. Martínez es canvie “600.000 euros”
per “600.000 milions del pessetes”.
PUNT 2.2- (Hisenda) Aprovar, si procedix, l’expedient núm 4/2013, modificaió de crèdit extraordinari/
suplement de crèdit.
Vista la providencia d’Alcaldía de data 14 de març de 2013.
Vista la memòria-proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 14 de març de 2013, amb el següent tenor
literal:
“Vista la Esmena presentada per el PSPV al Projecte de Pressupost per al Exercici 2013 en que se aprova “Suprimir
del Pressupost General de l'Ajuntament de Benifaió per aI'exercici 2013, les partides esmentades en els punts 1 i 3 de la
present proposta d'acord, les quals figuren en el capítol 6, "GASTOS DE INVERSIÓN". I Financiar les despeses
previstes a carrec de I'Ajuntament de Benifaió en la S.A.U 2.1.1. i les derivades del projecte de restauració de laTorre de
Mussa amb baixes de les partides esmentades en el punt 2, a millor criteri dels técnics de I'ajuntament.
Vist que es tracta de gastos per operacions d’inversió que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, per als que no
hi ha crèdit en el vigent Pressupost de la Corporació, es fa precisa la modificació de crèdits del dit Pressupost de la
Corporació baix la modalitat de crèdit extraordinari/suplement de Crédit.
Dispose
D'acord amb el que preveu la Base 5 de les Bases d'Execució del Pressupost i en l'article 177 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals i en els arts 35 i següents del RD 500/1990, de 20 d'abril, considera necessària l'aprovació pel Ple del
següent:
PRIMER.- Que per decrét d´Alcaldia 68 de 16 de gener de 2013 s´aprova el Expedient 1/2013 de Incorporació de
Romanents amb financiació afectada, incorporant entre altres els següents romanents
PARTIDA
PRESSUPUESTARIA

CONCEPTE

300

171

61900

Parques y jardines J.J.Llorca

700

155

61909

PAU Renovación aceras C/Mendoza y nueva

700

155

61905

PPOS 2009

700

151

61901

Urbanización camino Marcelina
TOTAL

IMPORT
33.995,25
7.216,70
11.489,18
1.197,79
53.898,92

Vist que hi ha un crèdits sobrant en la partides anteriors no disposats es proposa el següent canvi de finalitat de préstec
CANVI DE FINALITAT DE PRÉSTEC INVERSIÓ A DISMINUIR
PARTIDA
PRESSUPUESTARIA

CONCEPTE

300

171

61900

Parques y jardines J.J.Llorca

700

155

61909

PAU Renovación aceras C/Mendoza y nueva

700

155

61905

PPOS 2009

700

151

61901

Urbanización camino Marcelina
TOTAL

IMPORT
33.995,25
7.216,70
11.489,18
1.197,79
53.898,92

CANVI DE FINALITAT DE PRESTEC-INVERSIÓ A INCREMENTAR
PARTIDA
PRESSUPUESTARIA

CONCEPTE

IMPORT

700

151

61902

Urbanización SAU 2.1.1

40.000,00

400

336

62700

Proyecto Restauracion Torre Muza

13.898,92

TOTAL

53.898,92

SEGON.- Aprovar el suplement de crèdit com a conseqüència del canvi de finalitat de préstec:
PARTIDES A DISMINUIR
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PARTIDA
PRESSUPUESTARIA

CONCEPTE

300

171

61900

Parques y jardines J.J.Llorca

700

155

61909

PAU Renovación aceras C/Mendoza y nueva

700

155

61905

PPOS 2009

700

151

61901

Urbanización camino Marcelina
TOTAL

IMPORT
20.096,33
7.216,70
11.489,18
1.197,79
40.000,00

PARTIDA A INCREMENTAR
PARTIDA
PRESSUPUESTARIA
700

CONCEPTE
151

61902

IMPORT

Urbanización SAU 2.1.1

40.000,00

TOTAL

40.000,00

TERCER.- Aprovar el Crédit Extraordinari com a conseqüència del canvi de finalitat de préstec:
PARTIDA A DISMINUIR
PARTIDA
PRESSUPUESTARIA
300

CONCEPTE
171

61900

PARTIDA A INCREMENTAR
PARTIDA
PRESSUPUESTARIA
400

Parques y jardines J.J.Llorca

13.898,92

TOTAL

13.898,92

CONCEPTE
336

62700

IMPORT

IMPORT

Proyecto Restauracion Torre Muza

13.898,92

TOTAL

13.898,92

Les aplicacions pressupostàries es consideren reductible sense causar pertorbació al servici, per tractar-se d'un gasto
executat en exercicis anteriors.
Vist l'anterior i de conformitat amb el que establix l'article 177 TRLHL.”

Vist l’informe d’Intervenció núm. 061/2013 de data 14 de març de 2013.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 20 de març de 2013.
Inicia el torn d´intervencions el portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, qui manifesta que votarà a favor
de la proposta la qual està directament vinculada al pressupost i a la modificació que proposà el grup
socialista. La fòrmula utilitzada és la del crèdit extraordinàri/suplement de crèdit. En definitiva es tracta de
dotar partides llevant partides que es corresponen amb gastos ja realitzats.
El sr. Zafra, portaveu de G.B, també diu que votarà a favor de la proposta. Amb este acord es trasllada allò
aprovat en el plenari anterior als pressupostos.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, comenta que es tracta d´ajustar el pressupost al sentit de l´esmena
presentada pel seu grup i aprovada en l´anterior plenari.
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El portaveu popular, el sr. Moanrabal, exposa que és la primera vegada que no es porta al plenari un
expedient extrajudicial, el que significa que van pel bo camí ja que cap factura ha quedat sense suport
pressupostari.

El Ple de la Corporació per UNANIMITAT dels presents (7 dels membres del PP, 4 dels regidors del
PSOE a excepció del Sr. Martínez i la Sra. Armero, 2 de G.B i 2 dels regidors de C.M Compromís)
adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el canvi de finalitat de prestec.
SEGON. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 4/2013 Crédit Extraordinari/ Suplement de
crèdit del Pressupost Municipal de 2010 prorrogat per a l'Exercici de 2013.
TERCER. Exposar al públic tal expedient durant 15 dies per mitjà de la publicació d'anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler municipal d'anuncis.
QUART. Aprovar, amb caràcter definitiu, el referit expedient si contra el mateix no es presentaren
reclamacions durant el període d'exposició pública.
QUINT. Publicar una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler municipal d'anuncis.
PUNT 2.3- (Hisenda) Moció del grup municipal PSPV-PSOE de R.E. 2013000839 de data 12 de febrer
de 2013.
Vista la moció presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE de R.E. 2013000839 de data 12 de febrer de
2013, amb el següent tenor literal:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
D’Acord i al’empara del que preveu el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, el
Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de BENIFAIÓ desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent MOCIÓ per
al seu debat:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
I.- El Reial Decret Llei 6/2012 de 9 de març de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos
afegeix un nou apartat 3 al’article 106 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aproval pel Reial Decret
legislatiu 2/2004 de 5 de març amb la següent redacció:
“En les transmissions realitzades pels deudor compresos en l’àmbit d’aplicció de l’article 2 del Reial Decret Llei
6/2012 de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació
en pagament de la seua vivenda prevista en l’apartat 3 de l’annex de la dita norma, tindrà la consideració de subjecte
passiu substitut dels contribuen l’entitat que adquirisca l’inmoble, sense que el substitut puga exigir del contribuent
l’import de les obligacions tributaries satisfetes”
II.- Que els deutors compressos en l’àmbit de l’article 2 del Reial Decret Llei 6/2012 de 9 de març de mesures urgents de
protecció de deutors hipotecaris sense recursos estableix que s’aplicarà als deutors que es troben en el llindar d’exclusió
que defineix l’article 3.III.- Que les persones que estroben en el llindar d’exclusió representen un percentatge molt xicotet respecte al nombre
total de persones afectades pel drama dels desnonaments i per tant, amb poca repercussió reial.IV.- Que el Reial Decret Llei 27/2012 de 15 de novembre de mesures urgents per a reforçar la protecció als deutors
hipotecaris estableix una moratoria de dos anys per a procedir al llançament quan en un procés judicial o extrajudicial
d’excecució hipotecària s’haguera adjudicat al creditor o a la persona que intervenga pel seu compte, la vivenda habitual
de persones que es troben en especial vulnerabilitat i en les circumstàncies económiques previstes en l’article 1.V.- Que tot i les mesures que s’han pres al respecte, el nostre grup considera que a les persones a les quals se li priva
de la seua vivenda per impagament d’un préstec o crèdit, suposa un acte totalment involuntari que, sense cap dubte, no
li suposa cap guany ni benefici; tenint en compte que l’impost s’anomena “increment de valor de terrenys urbans” ja que
se puposa que el transmitent obté un guany o benefici, i que, en estos casos, està clar que no es així, i que damunt que
perd la vivenda té que fer front a un impost com si haguera guanyat diners, el nostre grup considera que és un impost
totalment injust i per tant que no es deuria meritar o, al menys, no deuria ser a càrrec del transmitent/deutor.VI.- Que a hores d’ara, els ajuntament no tenen mitjans per a cobrar les transmissions que es produeixen fora de l’àmbit
notarial; si es realitzen davan de Notari, com que este elabora un índex obligatori de totes les transmissions que

s’efectuen en els despatxos notarials, els ajuntaments poden accedir a la informació i, per tant, tenen la possibilitat de
reclamar al transmitent l’impost.En el cas de les transmissions judicials els ajuntaments no tenen informació del fet imposable i per tant no poden
reclamar-ho. Com que els adquirents poden inscriure la propietat sense presentar la declaració corresponent, i els
transmitents (desnonats) no ho fan, lògicament, no accediesen a esta informació i per tant no poden liquidar l’impost;
este fet es, de ben segur, el que ha fet fins ara que el drama del desnonament no haja estat agreujat per tenir que pagar
el plus vàlua, si be és cert que, en algun cas aïllat en que s’ha produït la gent ha entrat en còlera.VII.- Esta circumstància ha canviat este any; una modificació de l’estat espanyol a la llei d’hisendes locals obliga als
adquirents a informar prèviament als ajuntaments de les adquisicions si volen tenir accés al Registre de la Propietat; per
este motiu, a partir d’ara, el drama de la gent desnonada que tinga damunt que pagar els plus vàlua, pot augmentar.VIII.- Per tot açò el GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE DE BENIFAIÓ, presenta la següent proposta de resolució per a la
seua consideració del Ple Municipal
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PROPOSTA
1.- Instar al Govern Espanyol per a que modifique la llei d’hisendes locals per tal de revertir la condició de subjecte
passiu en qualsevol transmissió produïa per processos judicials o extrajudicials d’execusió hipotecària; si un ciutadà de
Benifaió perd la vivenda en un procés tan doloròs i traumàtic com és el impagament d’un préstec o de qualsevol deute,
ja eés suficient càstig; en estos casos el subjecte passiu seria el aduqirent.
Semblant a la modificació introduïda pel Reial Decret Llei 6/2012 de 9 de març de mesures urgents de protecció de
deutors hipotecaris sense recursos, abans transcrita, però aplicada a qualsevol dels casos que es puga produïr.2.- Obrir una partida pressupostària o ampliar la partida d’ajudes d’emergència social, per tal de cobrir les quantitats que
es meriten per l’impost del plus vàlua de operacions i transmissions derivades de processos judicials o extrajudicials
d’execució hipotecària.3.- Demanar als departaments tècnics de Benifaió que preparen la documentació necesaria per tal d’aconseguir els
propòsits d’esta moció; es podria preparar una instancia en la que, el desnonat, que justificara el procediment, quan
rebera l’avís de pagament del plus vàlua, puguera sol·licitar l’aplicació dels beneficis d’este acord.-

Vist el dictamen de la comissió informativa d’hisenda de data 20 de març de 2013.

[Abans d´inicia del torn d´intervencions s´incorpora a la sessió el sr. Martínez].
Inicia el torn de intervencions el sr. Gómez, portaveu de C.M Compromís, qui exposa que ara s´està
plantejant la problemàtica de la Llei Hipotecària, la qual és abusiva. Destaca que l´aprovació del Reial
Decret Llei 6/2012 de mesures urgents de protecció als deutors hipotecaris sense recursos és insuficient.
Els afectats es veuen obligats a pagar la plusvàlua i per això es tracta de vore com poden no fer-ho. Cal
buscar la fòrmula per tal de que els deutors no es vegen en eixa situació.
[Finalitzada la intervenció del sr. Gómez s´incopora a la sessió la sra. Armero].
El sr. Zafra, portaveu de G.B, opina que no té sentit que una persona perda la seua vivenda i damunt tinga
que pagar la plusvàlua. Recorda que la Unió Europea ha pegat un toque en relació a esta llei. El regidor
considera que tal vegada siguen pioners en este tema.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, explica: “desde els grups municipals es va plantejar estudiar quines
mesures podien dur en davant per a poder atendre la situació i a la demanda social/problema social que
actualment tenim en tots els pobles veïns de Benifaió i de forma general en l´estat espanyol. La gent que
puga estar o vaja a estar en una situació de deshauci. Paralar de deshauci actualment o de desnonament…
a nivell de l´estat s´està parlant molt esta última setmana arrel de la setència del tribunal superior europeu
de 14 de març mitjançant la qual diu que la llei hipotecària contradiu la normativa i la directiva europea. A
més a més hi han cifres que les administracions i el polítics deuen tenir en compte, si fem una ullà els jutjats
espanyols registraren 100.034 sol·licituds de desnonaments en el 2012. Per lo qual es una qüestió en la que
de cada una de les administracions i dins de les seues competències se fiquen en marxa per tal de dur en
davant mesures per a poder atendre/millorar o adoptar alguna mesura per a la gent que estiga en esta
situació. A més a més hui mateixa arrel del fallo europeu, totes les plataformes i associacions al respecte els
ha donat un alicient o una nomra que els jutjes també poden interpretar per a resoldre de forma diferent a la
que es venia resolguent enm el tribunals lo que serien els caso de deshaucis. Hui s´ha iniciat en Badajoz,
Cáceres, Barcelona també estan recolçant totes les iniciatives d´associacions pues una serie de demandes,
que ja és una quantitat elevat, en la qual demanen la paralització dels procediments. És una bona noticia
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però això no depen de noslatres… És una situació alarmant que els polítics i les administracions hem de
atendre en la messura de lo possible. Què venen a dir en la moció… quan desde el grup municipal socialista
veguem este problema e intentem menejar-ho o vore quina solució podrien donar als veins de Benifaió que
es pogueren trobar en esta situació, el primer que van detectar és que abans les decicions judicials no es
comunicaven als ajuntaments per lo tan es podia anar al registre, inscriure´s i l´ajuntament no identificava el
impost o el fet impossable de la trasmissió. Arrel de la modificació de la llei d´hisendes locals, el que diu és
que l´adquirent és obligatori passar per l´ajuntament, informar d´eixa trasmissió per a poder incriure-la en el
registre de la propietat ahí és on esta la ferramenta per a poder identificar l´impost que la persona que va
ser desnonanda ha de pagar. No compartim, perquè ens pareix de justicia social, el que nosaltres açí
proposem, que damunt que una persona que va a ser privada de la seua vivenda, que damunt vaja a tenir
que pagar un impost en el que eixa persona no té ningún guany/benefici al respecte. Pues no compatim eixe
fet o eixa situació i per això demanem a l´ajuntametn que es busque un procediment mitjançant el qual eixa
persona puga sol·licitar que l´Ajuntament faça front a eixe impost. És una moció que desde un proncipi ha
tingut acceptació per part dels distints grups, cosa que agraim perquè no és una qüestió de decisió política
si no de sensibilitat social per lo que per a nosaltres és molt important.Pensem que la idea, que també va
ser avalada pels tècnics, d´un apartida pressupostària amb una quantitat inicial, van parlar de 20.000 euros,
per a fer front ja siga a través d´ajudes d´emergència social o encara està per definir el que seria el sistema
per a que l´ajuntament es fera càrrec d´eixe impost. Considerem que açò és un punt de partida per estudiar
altres propostes que puguen vindre al respecte d´este tema. Crec que hem intentat remarcar l´importància i
l´iniciativa que va pendre esta moció. Sí que és cert que és una iniciativa mitjançant la qual venia l´esmena
del pressupost, es va a comentar estudiar-la al respecte, la qual cosa els paregué bé. Nosaltres el que
volien és que esta moció no fora una nota de premsa o siga una iniciativa nostra, volem que siga efectiva i
per lo tant estem dispostos a fer tots els estudis que els requerirán op les consultes necessàries. Veguem
que tècnicament és possible. Per lo tant el que demanen és que quant antes es puga fer efectiva per part de
l´ajuntament es facilite i no es complique l´accés a esta ajuda al veí. I res més que afegir al respecte. Que si
que agrairien tindre el recolçament de tots els grups per l´importància que té aquell veí o veina que puga´s
vore en esta situació”.
El sr. Monrabal, portaveu popular, comenta que s´ha deixat la porta oberta a que una nave industrial puga
entrar i per això considera que deuria concretar-se i llimitar-se el tema.
La sra. Ortiz (PSPV-PSOE) diu que en l´exposició de motius parla sempre de vivenda habitual.
El sr. Monrabal (PP) matisa que allò important és que figure a l´acord.
Seguidament el portaveu popular presenta una esmena verbal parcial al dictamen de la Comissió
Informativa per tal d´incloure en el punt segon de l´acord la referència a la “vivendes habituals”.
Els membres del Ple per UNANIMITAT (7 vots dels regidors del PP, 6 del PSPV-PSOE, 2 de G.B i 2 de C.M
Compromís) inclouen l´esmena parcial.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Instar al Govern Espanyol per a que modifique la llei d’hisendes locals per tal de revertir la
condició de subjecte passiu en qualsevol transmissió produïa per processos judicials o extrajudicials
d’execusió hipotecària; si un ciutadà de Benifaió perd la vivenda en un procés tan doloròs i traumàtic com és
el impagament d’un préstec o de qualsevol deute, ja és suficient càstig; en estos casos el subjecte passiu
seria el adquirent.
Semblant a la modificació introduïda pel Reial Decret Llei 6/2012 de 9 de març de mesures urgents de
protecció de deutors hipotecaris sense recursos, abans transcrita, però aplicada a qualsevol dels casos que
es puga produïr.SEGON. Obrir una partida pressupostària o ampliar la partida d’ajudes d’emergència social, per tal de cobrir
les quantitats que es meriten per l’impost del plus vàlua de operacions i transmissions derivades de
processos judicials o extrajudicials d’execució hipotecària referits a vivendes habituals.
TERCER. Demanar als departaments tècnics de Benifaió que preparen la documentació necesaria per tal
d’aconseguir els propòsits d’esta moció; es podria preparar una instancia en la que, el desnonat, que
justificara el procediment, quan rebera l’avís de pagament del plus vàlua, puguera sol·licitar l’aplicació dels
beneficis d’este acord.

PUNT 2.4- (Hisenda) Moció del grup municipal PSPV-PSOE de R.E. 2013000960 de data 18 de febrer
de 2013.
Per unanimitat dels membres es retira l´assumpte de l´ordre del dia, de conformitat amb allò disposat en
l´article 92.1 de Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s´aprova el reglament d´Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
PUNT 2.5- Despatxos extraordinaris, si procedixen.
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Despatx extraordinari 2.5.1- (Hisenda) Dació de comptes de la remisió telemàtica de la infromació
pressupostària.
D´acord allò disposat a l´article 82 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s´aprova el
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitals Locals per UNANIMITAT (7 vots
dels regidors del PP, 6 del PSOE, 2 de G.B i 2 de C.M Compromís) s´acorda la inclusió del present punt a
l´ordre del dia de la sessió.
Es dona compte als membres del plenari de l´informe de intervenció número 62.2013 de 20 de març de
2013 relatiu a la comunicació al Ministeri d´Economia i Hisenda via telemàtica del pressupost general de
2013 amb el següent tenor literal:
“Jorge Pastor Roca, Interventor del Ayuntamiento de Benifaió, de conformidad con el art 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, emito el siguiente INFORME:
Legislación aplicable:
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
•
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo (TRLHL).
•
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF).
•
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha ley,
en su aplicación a las entidades locales (RDLEP).
•
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012.
•
Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la
Intervención General de la Administración del Estado.
•
Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera para las Corporaciones Locales, publicada por la IGAE.
•
Nota Informativa de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, de fecha de 22
de febrero de 2013.
I.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.
PRIMERO.- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, establece la obligación de comunicar antes del 31 de enero de
cada ejercicio la información de los presupuestos de las Entidades Locales, que deberá efectuarse por medios
electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite. A tal efecto, el
artículo 15.2 de la Orden, establece el contenido de la información, consistente en:
a) Los presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales de todos los sujetos y entidades comprendidos en el
ámbito de aplicación de esta Orden, de las inversiones previstas realizar en ejercicio y en los tres siguientes, con su
correspondiente propuesta de financiación y los estados de previsión de movimiento y situación de la deuda. Si a 31 de
enero no se hubiera aprobado el Presupuesto, deberá remitirse el prorrogado con las modificaciones derivadas de las
normas reguladoras de la prórroga, hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto.
b) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad o
necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
c) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del
límite de la deuda.
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d) La información relativa a personal recogida en los apartados 1 y 2 del artículo 7.
SEGUNDO.- La Nota Informativa de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, de fecha
de 22 de febrero de 2013, establece los formularios base para el cumplimiento de la obligación de información,
estableciendo igualmente criterios para determinar las magnitudes relativas al límite de gasto, estabilidad
presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera.
El objetivo del presente informe es dar cuenta de los cálculos en materia de límite de gasto, estabilidad presupuestaria,
regla de gasto y sostenibilidad financiera, así como unirlo al expediente del Presupuesto General de 2013
TERCERO.- La plataforma telemática de remisión de la información del artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, ha sido
abierta a finales del mes de febrero de 2013, estableciendo como fecha tope de remisión el 23 de marzo de 2013,
motivo por el cual no se podido cumplir con el plazo previsto en el citado precepto.
II.- RESUMEN DE LAS MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS REMITIDAS AL MINISTERIO.
PRIMERO.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2012.
CAPITULOS
C.INICIAL
1.GASTOS
DE
PERSONAL
4.898.700,90
2.BIENES
CORRIENTES
Y
SERVICIOS
2.830.857,91
3.GASTOS
FINANCIEROS
228.779,39
4.TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
249.778,26
6.INVERSIONES
REALES
722.237,15
7.TRANSFERENCIAS
CAPITAL
0,00
8.ACTIVOS
FINANCIEROS
146.961,03
9.PASIVOS
FINANCIEROS
781.797,52
9.859.112,16

MODIFICAC.

C.DEFINITIVO OBL.RECON.

(1)

PAGOS

(2)

-166.788,53

4.731.912,37

4.161.007,55

87,94%

4.150.407,85

99,75%

-478.033,34

2.352.824,57

2.009.013,43

85,39%

1.346.562,61

67,03%

117.829,76

346.609,15

269.592,19

77,78%

-870,28

248.907,98

142.564,44

57,28%

92.118,61

64,62%

1.036.367,14

1.758.604,29

364.430,97

20,72%

217.874,12

59,78%

0,00

269.592,19 100,00%

0,00%

0,00%

11.100,00

7,55%

11.100,00 100,00%

99,05%

0,00

146.961,03

109.021,99

890.819,51

882.319,27

617.526,74 10.476.638,90

7.840.027,85

74,83%

882.319,27 100,00%
6.969.974,65

88,90%

B) INGRESOS
CAPITULOS
P.INICIAL
1.IMPUESTOS
DIRECTOS
5.252.605,38
2.IMPUESTOS
INDIRECTOS
183.269,38
3.TASAS Y OTROS
INGRESOS
1.093.569,95
4.TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
2.374.188,28
5.INGRESOS
PATRIMONIALES
328.790,33
6.ENAJENACION
INVERIONES
7.TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
0,00
8.ACTIVOS
FINANCIEROS
146.961,03
9.PASIVOS
FINANCIEROS
479.727,81
9.859.112,16

MODIFICAC.

P.DEFINITIVA

DCHOS REC.
NETOS

(1)

0,00

5.252.605,38

5.563.457,42

84,60%

0,00

183.269,38

0,00

1.093.569,95

1.106.925,22

84,94%

940.249,66

84,94%

115.197,14

2.489.385,42

2.073.630,12

89,91%

1.864.490,85

89,91%

0,00

328.790,33

43.808,14 100,00%

43.808,14 100,00%

2.924,00

2.924,00

2.924,00 100,00%

2.924,00 100,00%

201.078,95

201.078,95

201.078,95

0,00%

96.694,75

0,00%

1.542.976,59

1.689.937,62

11.100,00

30,33%

3.366,72

30,33%

0,00

479.727,81

COBROS
4.706.681,02

78.114,30 100,00%

2.525.511,64 100,00%

1.862.176,68 11.721.288,84 11.606.549,79

88,41%

(2)
84,60%

78.114,30 100,00%

2.525.511,64 100,00%
10.261.841,08

88,41%

SEGUNDO.- CALCULO DE LOS RECURSOS ORDINARIOS DEL PRESUPUESTO.
A los efectos de lo dispuesto en la Disposición Final Trigésima primera, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2013, en lo relativo a la determinación de los ingresos corrientes a computar
en el cálculo del ahorro neto o volumen de endeudamiento, resultan las siguientes cifras:
RECURSOS ORDINARIOS PRESUPUESTO 2013
Suma Ingresos Capítulos 1 a 5

Importe
8.529.734,56€

Ajustes
(-) Ingresos del patrimonio público del suelo
(-) Ingresos por actuaciones urbaníticas
(-) Aprovechamientos urbanísticos
(-) Multas urbanísiticas afectadas a operaciones urbanisiticas
(-) Contribuciones especiales
(-) Canones servicio de agua afectado a inversiones
(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales afectados
(-) Otras concesiones afectadas a operaciones de capital
(-) Otros ingresos capítulos 1 a 5 afectados a operaciones de capital
(-) Ingresos Capítulos 1 a 5 no consolidables a futuro (*)

Importe
0,00 €
9.000,00 €
0,00 €
2.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-11.000,00 €

TERCERO.- CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO.
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Atendiendo a los criterios establecidos por la Intervención General del Estado, resulta el siguiente cálculo:
Respecto a los ajustes, los criterios mantenidos por la intervención han sido los siguientes:
1. Gastos pendientes de aplicar al presupuesto:
Liquidación 2012

Presupuesto 2013

Expediente

Importe

Expediente

Importe

Saldo 413 a 01-01-2012

243.449,18

Saldo 413 a 01-01-2013

101.566,78

SUBTOTAL

243.449,18

SUBTOTAL

101.566,78

Saldo 413 a 31-12-2012

101.566,78

Saldo 413 (*)

175.000,00

Total

141.882,40

73.433,22

(*) Saldo según plan de ajuste R.D.Ley 4/2012

2. Gastos financiados con fondos finalistas de otras Administraciones Públicas.
Los datos relativos a las subvenciones concedidas en 2012 son los las siguientes:
SUBVENCION
ELECTORAL

ACTULIZACION

CENSO
456,96

CONV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES

58.045,00

CONS.BIENESTAR SOCIAL-MONITOR GITANO

2.627,81

CONS.CULTURA-SUBVENCION E.P.A

11.089,92

CONS.CULT-GABINITE PSICOPEPEDAGOGICO

12.057,89

PEIS ACOGIMIENTO FAMILIAR

8.235,00

CONSELLERIA-AGENCIA AMICS

8.172,19

RENTA GARANTIZADA

56.214,08

CONS.EMPLEO SUB.TALLER EMPLEO

-744,82

C.INDUSTRIA PLAN COMPETIVIDAD

2.250,00

DIPUTACION-SUBV. PROGRAMAS DEPORTIVOS

3.355,70

DIPUTACION-SUBV.PROGRAMAS MUNICIPALES

3.093,80

DIPUTACION-SUBV. PLA DE CHOQUE FINANCIERO

78.957,71

DIPUTACION-SUBV.LA DIPU TE BECA

13.600,00

DIPUTACION-SUBV. SILLAS MONOBLOK

3.995,69

DIPUTACION-SUBV. PROGRAMAS DESEMPLEO

3.000,00

FVMP SUBVENCION PERSONAL DEPENDENCIA

30.995,42

TRANSFERENCIAS EDAR

4.560,00

APORTACION PARTICULARES

401,00

DIPUTACION SUBVENCION NICHOS

40.050,84

CONSELLERIA-RURALTER

50.000,00
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DIPUTACION MATERIAL DEPORTIVO

16.406,78

TOTAL

406.820,97

Respecto a 2013, se han tenido en cuenta los mismos conceptos, en las cuantías que se estiman percibir en el año:
CONV.GENERAL SERVIOS SOCIALES

50.000,00

CONS.BIENESTAR SOCIAL-MONITOR GITANO

2.000,00

CONS.CULTURA-SUBVENCION E.P.A

11.000,00

CONS.CULT-GABINITE PSICOPEPEDAGOGICO

12.000,00

TRANSFERENCIA EDAR
SUBVENCION U.EUROPEA
VALMONTONE

9.120,00
HERMANAMIENTO
13.000,00

SUMINSTRO LEDS (PEEAP)

240.000,00

ASFALTADOS DE CALLES

13.053,79

TOTAL

350.173,79

3.- Ajuste por inejecución: Siendo el primer año de aplicación la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, se ha considerado como criterio prudente y aceptable, partir de los datos de inejecución del
presupuesto de 2012, máxime si se tiene en cuenta factores específicos que se han dado en ese año, tales como la
supresión de la paga extra de navidad a los empleados públicos, o el desconocimiento de las consecuencias que
pudieran acarrear no ejecutar el gasto,
No obstante se informa que existen otros criterios de aplicación del ajuste por inejecución, consistentes en obtener la
medias de los tres últimos ejercicios respecto a las obligaciones reconocidas y los créditos iniciales.
Liquidación de 2012
Capítulos
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4
Cap. 6
Cap. 7

Previsiones
2012
4.731.912,37
2.352.824,57
346.609,15
248.907,98
1.758.604,29
0,00

Presupuesto Gastos 2013
Capítulos

Previsiones

Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4
Cap. 6
Cap. 7

Obligaciones reconocidas
4.161.007,55
2.009.013,43
269.592,19
142.564,44
364.430,97
0,00

2013

%
Inejecución
0,12
0,15
0,22
0,43
0,79
0,00
TOTAL AJUSTE

4.056.212,98
2.099.404,22
319.377,14
146.300,00
564.616,38
0,00

% Inejecución
0,12
0,15
0,22
0,43
0,79
0,00
Ajuste
-489.381,75
-306.779,59
-70.965,98
-62.505,27
-447.612,40
0,00
-1.377.244,98

4.- Ajuste por aumentos permanentes en la recaudación: se han tenido en cuenta los siguientes:
INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS
Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado
Modificación ordenanza De IAE

283.997,44
112.541,21

Total Incrementos

396.538,65
Liquidación
2012

Presupuesto 2013

6.677.016,39

6.866.533,58

(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales

-2.924,00

0,00

(+/-) Inversiones por cuenta de la Entidad Local

0,00

0,00

REGLA DE GASTO
Suma capítulos 1 a 7 de gastos excluído el 3
AJUSTES SEC

(+/-)Ejecución de Avales

0,00

0,00

(+) Aportaciones de capital

0,00

0,00

(+/-) Asunción y cancelación de deudas

0,00

0,00

-141.882,40

73.433,22

(+/-) Pago a socios privados en asociaciones publico privadas

0,00

0,00

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado

0,00

0,00

(+/-) Arrendamiento financiero

0,00

0,00

(+) Préstamos

0,00

0,00

(-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 2012

0,00

0,00

(-) Inversiones por cuenta de otras AAPP

0,00

0,00

(+/-) Gastos del ejercicio pendientes de aplicar
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(-) Inejecución

-1.377.244,98

(-) Gastos financiados con fondos finalistas de la UE o AAPP
(+/-) Otros
EMPLEOS NO FINANCIEROS EN TERMINOS SEC
(-) Pagos por transferencias a otras entidades del grupo

-406.820,97

-350.173,79

0,00

0,00

6.125.389,02

5.212.548,03

0,00

0,00

0,00

0,00

6.125.389,02

5.212.548,03

104.131,61

5.301.161,34

(-) Gastos financiados con fondos finalistas de la UE o AAPP
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion
TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO
Tasa de referencia año 2012 incrementada en 1,7%
(+/-) Aumentos o disminuciones permanentes de recaudación
Tasa de referencia

396.538,65
6.229.520,63

5.697.699,99

RESUMEN LIMITE REGLA DE GASTO
GASTO COMPUTABLE LIQUIDACION 2012

6.125.389,02

TASA DE REFERENCIA

6.229.520,63

AUMENTOS RECAUDACION

396.538,65

LIMITE REGLA DE GASTO

6.626.059,28

GASTO COMPUTABLE

5.212.548,03

MARGEN

1.413.511,26

% INCREMENTO COMPUTABLE

14,90%

CUARTO.- CALCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
Según la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, se ha introducido el ajuste, como
mayores ingresos no financieros, las cantidades a devolver de la Participación de los Tributos del Estado de los
ejercicios 2008 y 2009, en la medida que se amortiza deuda con otras administraciones públicas vía anulación de
derechos corrientes.
CONCEPTOS
a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente
b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente
TOTAL (a – b)

IMPORTES
8.782.788,45
7.185.910,72
1.596.877,73

AJUSTES
1) Ajustes recaudación capítulo 1

-470.597,33
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2) Ajustes recaudación capítulo 2
3) Ajustes recaudación capítulo 3
4) Ajuste por devengo de intereses
5) Ajuste por liquidación PIE-2008
6) Ajuste por liquidación PIE-2009
7) Ajuste por arrendamiento financiero
8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto
9) Ajuste por inejecución

6.701,46
-77.934,10
0,00
6.748,20
12.174,96
0,00
73.433,22
-1.377.244,98

c) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (a +/- 1, 2, 3, 4, 5, 6)
d) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (b +/- 7, 8, 9)
e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d)
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados
(e/c )

8.259.881,64
5.882.098,96
2.377.782,69
28,79%

Se informa que una vez suministrada la información en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, se cumplen con todos los requisitos y objetivos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, permaneciendo inalterable los cálculos efectuados en el informes 34-2013,
35-2013 y 37-2013, que no se contradigan con los consignados en el presente informe.
Se informa que en fecha de 20 de marzo de 2013 se ha remitido la información presupuestaria, cumpliendo con lo
previsto en el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, cuya copia y resguardo de firma electrónica se adjunta”.

Els membres del Ple de la Corporació queden assabentats.

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
PUNT 2.6- Dació de comptes de l´estat de les inversions realitzades per la mercantil EGEVASA.
Vist l´escrit presentat per la mercantil EGEVASA el 12 de febrer de 2013 (registre d´entrada número
2013000842) relatiu a l´estat de les inversions finalitzades en el municipi de Benifaió.
Vist l´informe favorable de l´arquitecte tècnic de 18 de febrer de 2013.
Vista la proposta de la Comissió de seguiment i control del servici d´abstiment del aigua potable en baixa i
clavegueram de data 15 de març de 2013.
Els membres del Ple queden assabentats de l´estat de les inversions finalitzades al municipi de
Benifaió d´acord amb el següent detall:
DESCRIPCIÓ DE LA INVERSIÓ
ANY
Obra d´el·liminació de vessaments séquia Rochosa
2008
Obra de sectorització xarxa aigua potable
2008
Renovació xarxa per Pla de voreres (San Ferran, Cavallers, Espioca, Reial, Nou i 2008
Mendosa)
Obra el·liminació vessaments zona Nord
2009
Renovació AP i clavegueram carrer San Isidre
2010
Renovació AP carrers Joan XXIII, València i Regino Màs
2011
Renovació AP carrer Creu
2009

IMPORT
70.920,15 €
172.778,30 €
176.397,34 €
1.087.349,82 €
116.058,25 €
90.808,06 €
53.601,40 €

Renovació AP carrer Font
Renovació col·lector carrer Papa Lleó XIII
By-pass vàlvula reductora de pressió
Renovació AP carrer Major i Gràcia
Obra civil i camió cuba col·lector carrer Catadau
Canalització tram col·lector en carrer Catadau
TOTAL INVERSIONS

2011
2011
2011
2011
2012
2012

20.481,37 €
35,216,39 €
28.977,13 €
10.637,21 €
3.186,35 €
11.913,61 €
1.878.325,38 €

PUNT 2.7- Precs i preguntes.
El sr. Gómez (C.M Compromís) comenta que en la vorera que fa cantó amb la “panificadora” té uns taulells
solts, el que fa que la gent baixe generant-se un perill ja que la corva és molt tancada.
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El sr. Gómez (C.M Compromís) demana que es fique una placa de senyalització de velocitat més reduïda en
la zona del túnel de baix de RENFE.
El regidor popular de seguretat ciudadana, el sr. Alepuz, diu que eixa senyalització ja està.
El sr. Zafra (G.B) pregunta si ROMEFER ha presentat l´escrit que ell va comentar en l´anterior plenari.
El regidor popular d´urbanisme, el sr. Monrabal, explica que s´ha presentat escrit per l´AIU 2.1.2 sol·licitant
l´aplaçament, acompanyant escrit de ROMEFER.
El sr. Zafra (G.B) demana informació en relació a les inspeccions que es fan en la piscina cada 15 dies.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, explica que primer anaren a inspeccionar el enginyer i
l´aparellador, després l´enginyer i el fontaner i ara té que tornar el fontaner per tal de verificar que s´han
reparat les deficiències existents.
El sr. Zafra (G.B) pregunta si s´ha contestat el recurs interposat contra el nomenament del fontaner.
La secretària respon negativament.
El sr. Zafra (G.B) comenta que el carrer Sant Josep deuria ser sols per a pas de vianants ja que no té les
mesures mínimes per a que aparquen cotxes, tal i com li han dit els tècnics.
El regidor popular de seguretat ciudadana, el sr. Alepuz, diu que té que anar l´assumpte al Consell Sectorial
de Tràfic.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, prega al regidor d´esports que porte la memòria anual de la piscina i el
llistat de preus a la comissió informativa d´esports. La regidora demana informació en relació a la partida del
pressupost destinada a subvencionar a les associacions i comenta que deuria convocar-se el Consell
d´Esports per tal d´informar als clubs.
El regidor popular d´esports, el sr. Villanueva, diu que va a tornar a portar a comissió informativa les bases
particulars reguladores de les subvencions per tal de vore el repartiment i després convocarà el Consell
d´esports.
La sra. Ortiz (PSPV-PSOE) demana informació de la reclamació realitzada en relació a la setmana de la
dona.
La regidoras popular de cultura, la sra. Gómez, comenta que no era per la programació si no que es trata
d´una persona que no podia vindre a inscirure´s i ho va fer per telèfon sense donar dades de contacte.
La sra. Ortiz (PSPV-PSOE) demana informació en relació a la renuncia presentada de la residència per a
xiquets autistes.
La sra. Alcaldessa explica que es tracta d´un expedient que té molts anys i era en relació a una familia que
tenia un fill autista i volia que es construira per la Generalitat en uns terrenys que ells tenien un centre per a
xiquets autistas. Els terrenys es recalificaren per tal de posibilitar això, si bé finalment no es va poder fer i
per això ara renuncien.
La sra. Ortiz (PSPV-PSOE) pregunta si s´ha atés la petició de recolçament d´una associació de
discapacitats.
La sra. Alcaldessa respon que està pendent de valorar si bé recorda que s´ajuda les associacions i colectius
del poble.

}(1?V^&W_lO*~
Identificador documento: 07163053610554627546
Para comprobar autenticidad: https://carpeta.benifaio.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

La sra. Ortiz (PSPV-PSOE) demana informació en relació als talls d´aigua i llum d´estos últims dies ja que
desconeix si es tracten d´avaries o situacions d´estalvi
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, explica que els talls d´aigua es produiren com a conseqüència de
l´execució de les conexions de l´obra del col·lector, ja que aprofiten els diumenges quan moltes empreses
del polígon no treballen; si bé apunta que a les 12 o 12:30 es donà l´aigua. En relació als talls de llum es
deuen a avaries ja que els xiquets fiquen petards en els rellotges, si be s´ha solucionat. Un cas diferent de la
resta son els tres fanals de la Caixa d´Estalvis on falla una fase i estan solucionant-ho.

La sra. Ortiz (PSPV-PSOE) comenta que al final s´ha solicitat a la Diputació l´ajuda per al pavelló.
La sra. Alcaldessa diu que el President de la Diputació Provincial s´ha compromés, si bé cal demanar-ho per
escrit. També ha demanat subvenció per al tríptic de la Torre.
La sra. Ortiz exposa que s´ha sol·licitat la subvenció per a l´execució del projecte de “Demolició,
desescombratge i reparació de desperfectos del pavelló municipal” si bé algunes d´estes coses s´han
executat ja.
La sra. Alcaldessa diu nque s´ha pres com a referència el nom que figura al projecte.
La sra. Ortiz (PSPV-PSOE) posa de manifest que la Diputació Provincial de València ha signat un Conveni
amb al Col·legi d´Advocats de València per tal de donar als afectats pels deshaucis asesorament jurídic
gratuit.
La sra. Alcaldessa diu que ho coneix i que s´aprovarà
El regidor socialista el sr. Martínez demana informació en relació a diverses factures de la SAM, aprovades
en el Decret d´Alcladia 265, on consta que degut a la falta de contracte no poden fiscalitzar-se.
L´Interventor posa de manifest que es deu a que no hi ha signat per a este any conveni amb la SAM.
El sr. Martínez pregunta per què no s´ha signat el Conveni.
La sra. Alcaldessa explica que es deu a canvis que s´ha produit en els membres de la SAM.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) apunta que s´ha pagat el manteniment de la depuradora si bé s´ha plantejat
moltes vegades que s´assumisca la gestió per l´EDAR.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, diu que les gestions estan fetes si be s´ha demanat algunes
millores.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) demana informació en relació a les comissions que cobra l´empresa CGI.
La sra. Alcaldessa comenta que el contracte està finalitzat i han facturat allò que quedava pendent.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) pregunta per les obres que estan executant-se en l´avinguda Miguel
Hernández.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, explica que l´obra d´eixida de pluvials ala Rojosa és urgent i molt
important, però és molt costosa. Amb l´obra del col·lector nord s´ha solucionat una banda però ara falta
l´altra. El regidor apunta que els residuals de la zona compresa entre carrer Cavallers a agència de
transports estan conectats als pluvials, de forma que quan hi han plogudes fortes s´inunden i ix l´aigua al
carrer. Destaca que la canonada va 5 vegades per damunt de la seua capacitat. El que s´ha fet és ficar un
“alividaero” en el pluvial nou que baixa a buscar “desahogo” a la sèquia de la Rojosa per tal de solucionar el
problema fins que s´execute l´obra del col·lector.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) pregunta si en la Comissió d´Egevasa està el seguiment del treballs de neteja.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, comenta que els partes els passen a Helga qui porta el control. En
esta època es netejen els pous i durant l´estiu els imbornals.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) prega que es convoque el Consell Sectorial de Tràfic.
El regidor popular de seguretat ciudadana, el sr. Alepuz, diu que en passar festes es convocarà ja que hi ha
hagut molta feina.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) demana informació en relació a la gestió de l´abastiment de l´aigua a través
del consorci.
La sra. Arcís explica que el afectats son els mateixos pobles que estan en la EDAR Albufera Sur. No obstant
això l´anterior comissari volia que entrara Picassent i es creà un conflicte perquè este municipi s´abastix
d´altre pou. Ara s´ha produït un canvi de govern i dels càrrecs de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Els alcaldes estan en contacte però ningú té ganes d´avançar i per això tindrà que arrancar ella. Abans la
Confederació els apretava però ara ningú diu res.

El sr. Martínez (PSPV-PSOE) comenta que no entén la raó d´allargar els procesos ja que desconeix si hi
havia o no una estratègia concreta. Ara en el cas d´INTERSA s´ha estimat el recurs i s´acumulen interessos
de demora per import de 21.000 €..
La sra. Alcaldessa diu que no pot contestar ara si bé normalment es consensua amb el tècnic.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) demana que no es façen discriminacions i s´adopte una posició comuna en
relació al IBI- fem, ja que hi ha el decret 1786 dona de baixa un rebut de fem perquè es tracta d´un traster.
La sra. Arcís considera que no és el mateix tindre un trater en planta baixa que en el terrat.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) recorda que s´aprovà en este plenari una moció relativa als informes
trimestrals, si bé encara no s´ha donat compte dels mateixos.
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No havent-hi més assumptes que tractar, l'alcaldessa-presidenta dóna per acabada la sessió sent les vint-iuna hores i vint-i-un minut, de la qual cosa com a secretaria done fe.

OLIVIA MARTÍNEZ GARCÍA Secretària de l'Ajuntament de Benifaió estenc la present DILIGÈNCIA per a fer
constar el següent:
Que la present acta va ser aprovada en sessió plenària ordinària de 30 d´abril de 2013 amb la inclusió de ls
rectificacions següents:
El sr. Zafra demana que en la pàgina 12 en la tercera pregunta que va fer conste el tenor literal de la pregunta i
resposta, si bé consta tal i com està en l´esborrany de l´acta.
S´inclou a petició de la sra Ortiz el tenor literal de la seua intervenció de la pàgina 5.

El que pose de manifest als efectes legals oportuns en Benifaió a 1 de maig de 2013.

Vº Bº
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