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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A  Benifairó de la Valldigna, a tres de febrer de 2014, essent  les vint hores, a la 
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Agustí Pascual Granell, assistits 
pel secretari general de l'Ajuntament  Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en primera 
convocatòria les regidores i els regidors  que s'han relacionat, prèviament convocats per 
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 29 de gener de 2014,  per a celebrar 
sessió ordinària i pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el president obre la sessió  amb el següent, 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 

 



  
 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  DE  13  DE GENER DE 2014: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 13 de gener de 
2014, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent.  

 
 

2) ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE LA GENERALITAT I 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., FIRMAT EL 10 DE DESEMBRE DE 2013, 
RELACIONAT AMB LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS: 
 

Atés el que disposa la Llei 11/1997, de Residus i Envasos, segons la qual (art.9) la 
participació de les Entitats Locals en els sistemes integrats de gestió de residus d'envasos i 
envasos usats es durà a efecte mitjançant la formalització de convenis de col·laboració 
entre aquestes i l'entitat a la qual se li assigne la gestió del sistema. 
 

Atés el Conveni Marc subscrit el 10 de desembre de 2013 entre la Generalitat 
Valenciana, en el seu nom la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i, 
l'Entitat Ecoembalajes España, SA. (ECOEMBES) publicat en el DOCV núm. 7201 de 
data 28/01/2014, pel qual es regula la gestió de la recollida selectiva de residus a través del 
contenidor groc (recollida selectiva d'envasos lleugers) i del contenidor blau (recollida 
selectiva de paper-cartró). 

 
Atés que el Conveni Marc esmentat anteriorment ve a regular la participació de les 

Entitats Locals en el sistema integrat autoritzat a Ecoembes. 
 
Atès que el nou Conveni Marc ve a substituir l'anteriorment subscrit en data 30 de 

desembre de 2008 entre les mateixes parts, i que aquest Ajuntament es troba adherit al 
mateix, per mitjà del Protocol d'Adhesió signat en el seu dia a aquests efectes, prèviament 
aprovada l'adhesió per acord de l'este Ajuntament en Ple adoptat en sessió de 23 de juliol 
de 2009. 
 

Atés que l'adhesió al nou Conveni Marc, pot resultar beneficiosa als interessos 
generals municipals, sobretot pel que implica de donar compliment a la vigent legislació de 
recollida selectiva de residus pel que fa a envasos i residus d'envasos. 
 

L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
  



a) Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc subscrit 
entre la Generalitat Valenciana, en el seu nom la Conselleria d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient i, l'Entitat Ecoembalajes España, SA, de data 10 de desembre de 2013, 
adherint-se al mateix. 
 

b) Com que aquest Ajuntament i la Població de Benifairó de la Valldigna han fet un 
gran esforç en la pràctica de la recollida selectiva d'envasos lleugers i, de paper i cartró, 
davant la insuficiència de contenidors grocs i blaus,  sol·licitar de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient la cessió gratuïta de contenidors suficients, 
almenys 2 de cada, per a la correcta recollida d'envasos lleugers i per a la recollida de 
paper i cartró. 

 
c) Autoritzar l'Alcalde-President de la Corporació Municipal per a firmar quants 

documents siguen necessaris per la formalització de l'adhesió a l'esmentat Conveni Marc. 
 
d) Retre per triplicat exemplar certificat del present acord a la Conselleria 

d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 

 
 

 3) DELEGAR A “JOAQUIN LERMA, S.A.” LES FACULTATS D'ESTE 
AJUNTAMENT DIMANANTS DE L’ADHESIÓ  AL CONVENI MARC ENTRE LA 
GENERALITAT I ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., FIRMAT EL 10 DE 
DESEMBRE DE 2013, RELACIONAT AMB LA RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS: 
 
 Atés que segons la Llei  10/1998, de 21 d'abril de Residus,  la Llei 10/2000 de 12 
de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, i el Conveni Marc signat el 10 de 
desembre de 2013, entre la Generalitat Valenciana, en el seu nom la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i, l'Entitat Ecoembalajes España, SA. 
(ECOEMBES), la finalitat del Conveni es donar facilitats a les entitats locals en el 
compliment de la Llei 11/1997 d'Envasos i Residus d'Envasos. Tots tres instruments legals 
regulen la possibilitat que la gestió de recollida selectiva de residus per part dels 
Ajuntaments puga ser realitzada mitjançant delegació en Entitats públiques o privades. 
 
 Atés que amb l’adjudicació a “Joaquin Lerma S.A.” del contracte de gestió del 
servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans de Benifairó de la Valldigna, 
també s’ha contractat el servei de recollida d'envasos i residus d'envasos a Benifairó de la 
Valldigna, tant del paper-cartrò com dels envasos lleugers. 

 
 



 Atés que les relacions derivades de l'adhesió de l'Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna al Conveni Marc signat el 10 de desembre de 2013, entre la Generalitat 
Valenciana, en el seu nom la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i, 
l'Entitat Ecoembalajes España, SA. (ECOEMBES), poden ser delegades a l'empresa que 
desenvolupa el servei de recollida de residus d'envasos, tant de paper-cartrò com d'envasos 
lleugers, tal i com queda regulat a les clàusules del Conveni Marc. 
 
 Atés el que es regula a la vigent legislació sobre Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques, i en particular la de Règim Local, en relació a la delegació i/o 
encomanda de serveis entre les administracions públiques. 
 
 L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

1.- Delegar en la mercantil JOAQUIN LERMA SA, les relacions derivades de 
l'adhesió de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna al Conveni Marc signat el 10 de 
desembre de 2013, entre la Generalitat Valenciana, en el seu nom la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i, l'Entitat Ecoembalajes España, SA. 
(ECOEMBES), per la gestió de la recollida selectiva de residus d'envasos de paper-cartrò i 
envasos lleugers, de conformitat amb el Conveni Marc esmentat. 
 
 2.- La delegació efectuada abarcarà les facultats i beneficis que per a les Entitats 
Locals contempla l'indicat Conveni Marc, i sortirà efecte, tant pel que respecta al paper-
cartrò com pel que respecta als envasos lleugers a partir de la data de recepció de la 
notificació d’aquest acord per  JOAQUIN LERMA SA. 
 
 3.- Comunicar aquest acord a “Joaquin Lerma, S.A.”, amb la finalitat que efectue, 
si fa el cas, l'acceptació de la delegació per a gestionar la recollida selectiva d'envasos 
lleugers i de paper-cartrò, davant d’ECOEMBES. 
 
 4.- Comunicar el present acord a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient  i, a la mercantil ECOEMBES SA, als efectes previstos en el Conveni Marc. 
 
 

4) RATIFICAR  LA  MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ESTATUTS     DEL   
CONSORCI PEL   SERVEI    DE  PREVENCIÓ,   EXTINCIÓ    D'INCENDIS  I   
DE  SALVAMENT  DE LA  PROVÍNCIA    DE  VALÈNCIA. 

 
Es ret compte de l’acord adoptat en sessió de 20 de novembre del 2013, de 

l'Assemblea General del Consorci pel Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de 



Salvament de la província de València, pel qual es va aprovar inicialment la modificació 
puntual dels Estatuts del referit Consorci. 
 

Atés que el mencionat acord  es  va sotmetre  a  informació pública,   als efectes  
de  reclamacions  i suggeriments  per un termini de 30 dies per mitjà d'anunci en el 
Butlletí Oficial de la província núm.284 de 29 de novembre del 2013, i correcció d'errors 
en el BOP núm.297 de 14 de desembre del 2013. 

 
Atés que segons consta a la certificació de l'encarregat del registre del Consorci de 

Bombers, resulta que transcorregut el referit termini d’informació pública no s’han 
formalitzat reclamacions o suggeriments al referit acord i, que en consonància amb el que 
disposa l'apartat tercer de l'acord d'aprovació inicial, s'ha d'entendre aprovada 
provisionalment la referida modificació sense necessitat nou acord. 

 
Atés el Decret núm. 1, de data 15 de gener del 2014, del President Delegat del 

Consorci de Bombers, en virtut del qual s'eleva a provisional l'acord de modificació 
puntual dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de 
Salvament de la província de València, adoptat és sessió celebrada del dia 20  de 
novembre del 2013 per l'Assemblea General. 

 
Atés l’informe emes pel Sr. Secretari General de l’Ajuntament, i el que disposen 

els articles 47.2, apartat g), i  87 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim local, i els articles 88 i següents i 108 a 110 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de 
Règim Local de la Comunitat Valenciana. 

 
 

 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta 
legal preceptiva,  acorda: 

 
PRIMER:   Ratificar  la  modificació  puntual   dels Estatuts  del  Consorci pel   

Servei  de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la província de València, 
aprovada inicialment per acord de l'Assemblea General adoptat en sessió de 20 de 
novembre del 2013, i elevada a provisional mitjançant Decret núm. 1 de  data 15 de gener 
del 2015,  del President Delegat del mencionat Consorci de Bombers, al no haver-se 
presentat reclamacions i suggeriments durant el termini de la seua exposició pública. 

 
SEGON:  Comunicar el present acord al Consorci pel Servei de Prevenció i 

Extinció de Incendis i de Salvament de la província de València als efectes oportuns. 
 
 



 5) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
RELATIU AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT, 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2013:  
 

Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 16 de gener de 
2013,  el qual ja ha estat comunicat a l’Administració de l’Estat a través de la Plataforma 
electrònica del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,  en virtut del que regula 
la vigent Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials, corresponent al  Tercer Trimestre de 2013, sobre 
el compliment dels terminis previstos en la mencionada Llei 3/2004, en el pagament de les 
obligacions d’este Ajuntament, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions 
pendents per a les quals s'està incomplint el termini legal de pagament, informe que resulta 
ser el següent, 

“RELATIU A COMPLIMENT o NO DELS OBJECTIUS 

 CONTRA LA MOROSITAT,  QUART TRIMESTRE 2013 

De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la vigent Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, emet el següent informe, 
 

ANTECEDENTS 
 

PRIMER.- El que disposa el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre proveïdors i aquesta 
Entitat Local, de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

Així, segons estableix l'article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
l'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acreditin la 
realització total o parcial del contracte. 
 

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració ha d'abonar al 
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 

SEGON.- S'acompanya un informe obtingut del registre de factures i comptabilitat 
municipal corresponent al QUART trimestre de 2013 sobre el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, respecte al pagament de les obligacions 



d’este Ajuntament, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en 
què s'estiga incomplint el termini. 
 

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en el QUART 
trimestre natural de 2013, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final. 
  

TERCER.- Sense perjudici de la seua presentació per a coneixement i si es el cas 
debat en l'Ajuntament en Ple, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, a l’òrgan 
competent de l’Administració de l’Estat i a l'òrgan competent de la Generalitat que té 
atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

 
-  Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
A la vista d'això, aquest  Secretari-Interventor emet el següent, 

 
INFORME 

 
1.- Es detalla a continuació una relació resumida de l’informe obtingut del registre de 

factures i comptabilitat municipal corresponent al QUART trimestre de 2013 de les 
obligacions d’este Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre i quantia de les 
obligacions pendents en què s'estiga incomplint els terminis regulats a la vigent Llei 
3/2004, de 29 de desembre,  relació on es contempla la següent informació: 

 
a. Pagaments realitzats en el trimestre. 
b. Interessos de demora pagats en el trimestre. 
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
d. Factures o documents justificatius pel que fa als quals, al final de cada trimestre 

natural, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de 
factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació. 

 

 

 



a) Pagaments 
realitzats en el 

trimestre 

Període 
mitjà de 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Període 
mitjà de 

pagament 
excedit 
(PMPE) 

(dies) 

Pagaments realitzats en el trimestre 

Durant el període 
legal de pagament 

Fora del període legal 
de pagament  

Número 

de 
pagos 

Import 
total 

Número 
de 

pagos 

Import total 

TOTALS 49,37 42,76 113 79.936,36 18 26.446,85 

 

b) Interessos de 
demora 

Interessos de demora pagats en el 
període 

Número de pagos 
 

Import total 

TOTAL 0 0,00 
 

c) Factures o 
documents 
justificatius 
pendents de 
pago al final 
 del trimestre 

Període 
mitjà del 

pendent de 
pago 

(PMPP) 
(días) 

Període 
mitjà del 
pendent 
de pago 
excedit 

(PMPPE) 
(días) 

Pendent de pagament al final del trimestre 

En període legal de 
pago al final del 

trimestre 

Fora del període legal 
de pago al final del 

trimestre 
Número 

de 
factures 

Import total Número 
de 

factures 

Import 
total 

TOTALS  54,95 14,76 08 11.965,97 06 8.729,31 
 

d. Factures o documents 
que al final del  
trimestre, hagen 

transcorregut més de tres 
mesos des de la seua 

anotació en el registre de 
factures i no s'haja 

tramitat el reconeixement 
de l'obligació. 

Període mitjà 
d’operacions 
pendent de 

reconeixement 
(PMOP) (días) 

Pendent de reconeixement 
d’obligacions al final del trimestre 

Número de 
factures 

Import total 

TOTALS  0,00 0 0,00 
 



 Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del 
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix 
i adopte resolució escaient. 
  

          Això  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 

 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu als terminis en el pagament 
de les obligacions segons regula la vigent Llei 3/2004 per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al Quart Trimestre de 
2013. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord, al que s’adjuntarà l’informe obtingut del 
registre de factures i comptabilitat municipal corresponent al Quart  Trimestre de 2013 de 
les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de la Generalitat Valenciana. 

 
 
 6) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
RELATIU AL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUSTAMENT MUNICIPAL, 
APROVAT D’ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 4/2012, CORRESPONENT 
A L’ANY 2013:  
 
 Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 29 de gener de 
2014,  en virtut del que regula el Reial Decret-Llei 4/2012, corresponent a l’any 2013, en 
relació al seguiment del compliment del Pla d’Ajustament municipal aprovat a l’efecte de 
poder contractar una operació de crèdit a llarg termini per a poder pagar als proveïdors 
municipals d’abans del 31 de desembre de 2011, informe que resulta ser el següent, 
 

“PLA D'AJUSTAMENT, ARTICLE 7 DEL R.D.LLEI 4/2012,  DE 24 DE 
FEBRER. 

 
INFORME DE  SEGUIMENT DEL PLA. ANY 2013 (QUART TRIMESTRE/2013) 

 
a) NORMATIVA APLICABLE 
 
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (des d'ara RDL 2/2004). 



• RDL 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals. 
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 
• Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 
• Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors. 
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
• Ordre HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, pel que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
b) ANTECEDENTS DE FET 
 
Atés que en compliment del que regula l'article 7 del R.D. Llei 4/2012, es va emetre 
l'informe en data 26 de març de 2012 d’esta Intervenció Municipal relatiu al Pla 
d'Ajustaments de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, per a una durada de 10 anys. 
Atés que mitjançant acord plenari de data 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Benifairó 
de la Valldigna va aprovar el Pla d'Ajustament elaborat per l'Ajuntament, de conformitat 
amb el regulat en l'article 7 del RD Llei 4/2012, i redactat conforme al model previst en 
l'Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de certificat 
individual, el model per a la seua sol·licitud i el model de pla d'ajustament que constava de 
5 pàgines. 
 
Atés que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la secretària 
general de coordinació autonòmica i local, amb data 30 d'abril de 2012 va emetre informe 
favorable al Pla d'Ajustament de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna . 
 
Atés que l'article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de març, regula entre altres, que; 
  

“Amb caràcter general, les Entitats locals que concerten les operacions d'endeutament previstes en aquest Reial Decret-

Llei, haurien de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un informe de l'interventor sobre 

l'execució dels plans d'ajustament contemplats en l'article 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer. 

D’aquest informe de l'interventor s'adonarà compte a l’Ajuntament en  Ple. 

Que aquest informe, el contingut del qual es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a requeriment del Ministeri 

d'Hisenda i Administracions Públiques, a la valoració dels òrgans competents d'aquest, que informaran del resultat 

d'aquesta valoració al Ministeri d'Economia i Competitivitat.” 



 
Atés que el desenvolupament reglamentari a que es refereix l’anterior article, ho ha 
realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l'Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, que en el seu article 10, arreplega que, 
 

“L'Administració que conte amb un pla d'ajustament acordat amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 

durant la seua vigència, haurà de remetre a l'esmentat Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la 

Comunitat Autònoma, i abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre en el cas de la Corporació Local, 

informació sobre, almenys, els següents extrems: 

- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l'entitat, total del crèdit disponible i el crèdit 

amatent. 

- Deute comercial contreta classificada per la seua antiguitat i el seu venciment. Igualment, s'inclourà informació dels 

contractes subscrits amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors. 

- Operacions amb derivats. 

- Qualsevol altre passiu contingent. 

- Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures del pla d'ajustament. 

 

Les Corporacions Locals haurien de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans del dia quinze de 

gener de cada any o abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, si es tracta de Corporacions Locals incloses 

en l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'informe sobre 

l'execució del pla d'ajustament, amb el següent contingut mínim: 

 

- Resum trimestral de l'estat d'execució del pressupost. Si es tracta de Corporacions Locals incloses en l'àmbit subjectiu 

dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals també s'inclourà informació referida a la 

previsió de liquidació de l'exercici, considerant l'execució trimestral acumulada. 

- Execució de les mesures d'ingressos i despeses previstes en el Pla i, si escau, de les mesures addicionals adoptades. 

 - Comparança dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla per a aqueix any i explicació, 

si escau, de les desviacions.”  

 

Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat amb data 
08 de gener de 2014, la plataforma de captura de dades relativa a l'Informe “de seguiment 
del pla d'ajustament aprovat i altra informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició 
addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera”, plataforma que estarà disponible fins al 31 de gener de 2014. 



  
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s'emet el següent; 

 
I. INFORME 
 
 
Primer.-  Que de conformitat amb el regulat en l'article 10 del Reial decret Llei 7/2012, 
l'interventor municipal ha d'emetre un informe de manera anual sobre l'execució del pla 
d'ajustament. D'aquest informe s'adonarà al ple, i del contingut del mateix es donarà trasllat 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la plataforma telemàtica 
que habilita el propi Ministeri. 
 
El contingut de l'informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s'han 
regulat en l'Ordre HAP/2105/2012, d’1 d'octubre. 
Per al cas de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, al no ser una Corporació Local 
dels articles 111 i 135 del TRLRHL, la informació ha de remetre's de manera anual abans 
del quinze de gener de cada exercici i referida al precedent. Per a aquest segon any, s'ha 
ampliat el termini de remissió al Ministeri fins al 31 de gener de 2014. 
  
Segon.- L'informe de seguiment del Pla d'Ajustament, de conformitat amb el regulat en 
l'article 10 de l'Ordre HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, ha de contenir informació sobre els 
següents extrems: 

 
- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant 
l'entitat, total del crèdit disponible i el crèdit amatent. 
- Deute comercial contreta classificada per la seua antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s'inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
a facilitar el pagament a proveïdors. 
- Operacions amb derivats. 

  - Qualsevol altre passiu contingent. 
- Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures 
del pla d'ajustament. 

  
És necessari matisar, que la comptabilitat de l'exercici 2013 no està tancada, i no està 
aprovada la liquidació del pressupost del mateix exercici, l'article 191 del TRLRHL 
refereix a la confecció de la liquidació per part de les entitats locals abans del primer de 
març, pel que la informació que s'inclou en el present informe i la qual es va a remetre al 
Ministeri a través de la plataforma telemàtica, és la disponible a data d'avui en la 
intervenció municipal, la mateixa no ha de tenir alteracions substancials sobre la qual 
sorgisca de la liquidació, donat l'avançat de la comptabilitat, però si que pot variar en 



alguns aspectes pressupostaris. A més, com s'explicarà posteriorment, algunes dades a 
incloure en la informació facilitada van a consistir en previsions.  
 
El contingut de la informació que cal bolcar en la plataforma del MHAP, posseeix el 
següent índex de continguts, 

  
 
1.- Informació d'Ingressos. 
2.- Informació de despeses. 
3.- Magnituds pressupostàries i d'endeutament. 
4.- Avanç de romanent de tresoreria. 
5.- Informació d'avals rebuts del sector públic. 
6.- Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors. 
7.- Informació sobre el deute comercial. 

  8.-Informació sobre operacions amb derivats i altre passiu contingent. 
 

1)  RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ D'INGRESSOS,  

Com es pot observar en el quadre, la desviació entre la previsió del pla d'ajustament 
i la situació a 31/12/2013, respecte dels ingressos no financers, en termes globals es 
positiva de en un 12’84%.  

Pel que fa a les mesures proposades en el Pla pels ingressos, res que dir ja que no 
estava cap d’elles contemplada. 

 
2) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ DE DESPESES, 

Com es pot observar en el quadre, la desviació entre la previsió del pla d'ajustament 
i la situació a 31/12/2013, en termes globals es negativa en un 0’07%, pel que representa 
d’increment de la despesa respecte de la prevista. 

Increment bàsicament produït en el capítol 2 de despeses corrents, entre altres per 
l’increment de les tarifes elèctriques, i en el capítol 6 de despeses de capital al haver-se 
executat mes inversions de les previstes. 

Indicar que a 31-12-2013, no existeix cap obligació pendent d’aplicar al pressupost. 

El període mig de pagament correspon a la mitjana aritmètica dels quatre informes 
trimestrals de compliment de terminis de pagament en virtut de la Llei 15/2010. 

I durant l’exercici de 2013 no s’ha finançat cap despesa amb romanent de 
tresoreria.  

 



Pel que fa a les mesures proposades en el Pla per a les despeses, res que dir ja que 
no estava cap d’elles contemplada.  

 
3) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ DE MAGNITUDS 

PRESSUPOSTÀRIES I D'ENDEUTAMENT, 
 
En el quadre relatiu a Endeutament, es pot observar l'evolució del deute viu previst 

en el pla i la real contingut a 31/12/2013, amb una reducció del 4’50% de la mateixa. 
 

En el, quadre relatiu a Magnituds Financeres i pressupostaries, no s’ha previst cap 
ajustament SEC 95 davant les dades comptables provisionals de l’exercici de 2013, tenint 
present que fins que no es liquide el pressupost no es podrà donar les dades certes, la 
liquidació prevista del pressupost de 2013, a l’igual que la de 2012, estarà situada en la 
senda de la capacitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària. 

 
4) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ DE L’AVANÇ DE 

ROMANENT DE TRESORERIA, 
 
Davant les dades comptables provisionals de l’exercici de 2013, tenint present que 

fins que no es liquide el pressupost no es podrà donar les dades certes, la liquidació 
prevista de l’exercici de 2013, preveu un romanent de tresoreria positiu. 

 
5) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ D’AVALS PÚBLICS REBUTS, 
 
Res a dir al respecte, ja que aquest Ajuntament ni ha sol·licitat ni ha rebut cap tipus 

d’aval públic. 
 
6) RESPECTE DE LA INFORMACIÓ SOBRE OPERACIONS O LÍNIES DE 

CRÈDIT CONTRACTADES I CONTRACTES SUBSCRITS AMB ENTITATS DE 
CRÈDIT PER A FACILITAR EL PAGAMENT A PROVEÏDORS, 

S'ha procedit a actualitzar la CIR local deixant constància del deute viu.  

 
7) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ SOBRE EL DEUTE 

COMERCIAL, 

El deute comercial a 31/12/2013, corresponent a les obligacions reconegudes 
pendents de pagament, procedents dels períodes que s'especifiquen, s'ha xifrat en 236,00 
milers d’euro. 

Per altra banda esta Entitat Local ha complit amb l’obligació de retre els informes 
trimestrals que regula la Llei 15/2010 relativa a la lluita contra la morositat. 



8) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ SOBRE OPERACIONS AMB 
DERIVATS I ALTRE PASSIU CONTINGENT,  

Res a dir al respecte, ja que aquest Ajuntament no ha formalitzat cap tipus d’estes 
operacions. 

ALS efectes oportuns, aquest és l’informe del Secretari-Interventor que 
subscriu, que emet sense perjudici de qualsevol altre millor fundat en dret. Remetent 

còpia del mateix al Sr. Alcalde, perquè procedisca a donar compte del mateix en la 

primera sessió plenària que celebre l’Ajuntament en Ple. 

Les dades contingudes en el mateix haurien de ser bolcats en la plataforma 

telemàtica de captura de dades habilitada a aquest efecte abans del 31 de gener de 
2014. 

Amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2013, s'haurà 

d'analitzar amb dades certes, el grau de compliment del pla d'ajustament, i adoptar 
si escau les mesures que procedisquen.” 

 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu al seguiment del Pla 
d’Ajustament municipal aprovat de conformitat al que regula el Reial Decret-Llei 4/2012, 
pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, 
corresponent a l’any 2013. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord, a l'Administració de la Generalitat Valenciana. 
 

 
 7) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ, 
RELATIU A L’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DE 
L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013, CORRESPONENT AL QUART 
TRIMESTRE DE 2013:  
 

Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 30 de gener de 
2014,  en virtut del que regula la vigent l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF), corresponent al Quart Trimestre de 2013, informe que resulta ser el següent, 
 



“INFORME D'INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (LOEPSF) EN RELACIÓ A 
L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE. 
 
EL SECRETARI-INTERVENTOR de l’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA, que subscriu,  
 
Vista la informació obtinguda del programa de comptabilitat municipal, relativa a 
l’execució del pressupost municipal de 2013, des de l’01 de gener fins el 31 de desembre, 
en compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), concretament 
l’article 16 estableix obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les 
Entitats Locals, que haurà d'efectuar-se per mitjans electrònics a través del sistema que el 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habilite a aquest efecte (art. 
5.1), passa a emetre el següent Informe. 

Aquest Informe té per objecte formalitzar la informació comptable a presentar en els 
formularis previstos pel Ministeri per al compliment de la citada obligació, corresponent al 
QUART trimestre de l'exercici 2013. Així tenim el següent, 

 
INFORME: 

La comunicació de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació 
corresponen a la Intervenció Municipal i bàsicament consisteix en la següent informació: 

 - Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2013 amb el detall 
d'execució al final del trimestre vençut. 

 - Situació del romanent de Tresoreria i previsió de tancament a fi d’exercici. 

 - Calendari i pressupost de Tresoreria. 

- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius. 

- Informació que permeta relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la 
capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes 
(ajustaments SEC). 

- Informació complementària  per a l’anàlisi de Regla de la Despesa. 



 Resultat de l’anterior informació ha de ser l’actualització de l'Informe de la 
Intervenció Municipal del compliment dels objectius d'estabilitat i de la regla de la 
despesa.  

 
A) Compliment de la Regla de Despesa. 
 
Tenint en compte que el Govern de la Nació en reunió del Consell de Ministres del 21 de 
juliol del 2012, va elevar al Parlament, aprovant el 24 de juliol el Congrés dels Diputats i el 
26 del mateix mes el Senat, els següents objectius per al trienni 2013-2015,  
 

 2013 2014 2015 

Dèficit Públic 0,0 %  0,0 % 0,0 % 

Deute Pública 3,8 % 3,8 % 3,8 % 

Regla de gasto 1,7 % 1,7 % 2,0 % 

 
Conforme a l'article 12 de la LOEPSF la variació del gasto computable no podrà superar la 
taxa de creixement del PIB de mitjà termini de l'economia espanyola. Esta taxa per a l'any 
2013 s'ha establit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat segons la metodologia de la 
Comissió Europea en  l'1,7. 
 
Per a la determinació de l'estabilitat pressupostària i el gasto computable als efectes de 
determinar el sostre de gasto s'ha partit de la liquidació de l’exercici pressupostari de 2012, 
de la qual, tenint en compte sols els capítols 1 a 7, exclosos els interessos  del deute i les 
despeses finançades amb fons finalistes, açò es subvencions, també hauria d’ajustar-se la 
despesa computable amb els augments o disminucions permanents de recaptació, que per a 
2013 no es el cas. 
 
Realitzant si fa el cas els ajustos SEC 95 amb incidència en despeses, resulta una Despesa 
Computable d’1.164.925,55 euros. Aplicant a esta quantitat la taxa de referència (1’7%) 
resulta que el límit de la Regla de la Despesa és 1.184.729,28 euros.  De les previsions de 
liquidació de les despeses no financeres de l’exercici 2013 amb els ajustos pertinents, EL 
Límit de la Despesa Computable determinada per Intervenció Municipal en la quantitat 
d’1.107.614,73 euros, resulta ser inferior al límit de la Regla de Despesa fixat en l’import 
de 1.184.729,28 euros, que representa una diferència de 77.114,55 euros la qual cosa 
significa que l’increment de la despesa computable de 2013 en comparació a la de 2012 és 
del -0’05%. 
 
B) Compliment de l'Estabilitat Pressupostària. 
 



Estableix l'article 11 de la LOEPSF que l'elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos se sotmetrà al principi d'estabilitat pressupostària. Això implica que cap 
Administració Pública podrà incórrer en dèficit estructural, és a dir, dèficit ajustat al cicle.  
 
No obstant en el cas de les corporacions locals l'apartat 4 obliga a estes a mantindré una 
posició d'equilibri del superàvit pressupostari en congruència amb l'objectiu d'estabilitat 
per al conjunt de l'administració local fixat en el 0 %.  
 
Així tenim de l’execució del pressupost de 2013, corresponent al QUART trimestre, que la 
suma dels Drets reconeguts del capítol 1 al 7 d’ingressos dona l’import de 1.707.094,78 
euros, i la suma de les Obligacions reconegudes del capítol 1 a 7 de despeses dona l’import 
de 1.446.546,91 euros. La diferència entre Ingressos i Despeses dels imports anteriors 
resulta la quantitat de 260.547,87 euros, a la qual ajustem sumant la recaptació liquida de 
tributs municipals dels capítols 1, 2 i 3 de pressupostos tancats en la quantitat de 40.038,00 
euros, resulta la quantitat positiva de  300.585,87 euros, la qual ens situa en una posició de 
superàvit, la qual cosa representa estabilitat pressupostaria i tindre CAPACITAT 
Financera. 
 

EN DEFINITIVA, en els formularis previstos pel Ministeri s’arreplega la 
comunicació dels Pressupostos actualitzats amb tota la informació del mateix en execució 
fins el 31 de desembre de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, i són: 

F.1.1.1         Resum de Classificació Econòmica 

F.1.1.2         Desglossament d'Ingressos Corrents. 

F.1.1.3         Desglossament d'Ingressos de Capital i Financers 

F.1.1.4         Desglossament de Despeses Corrents 

F.1.1.5         Desglossament de Despeses de Capital i Financers 

F.1.1.9        Calendari i Pressupost de Tresoreria 

F.1.1.8        Romanent de Tresoreria 

F.1.1.A3    Dotació de Plantilles i retribucions (execució): Un per a la plantilla de 
Policia Local, altre per la plantilla de l’Escola Infantil, i un tercer per a la plantilla 
d’administració general i resta de sectors. 

Per altra banda en uns formularis annexos s’arreplega la informació d'ajustaments 
continguts en l'actualització de l'informe d'intervenció de compliments d'objectius i 
informació detallada d'aquests per a relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb 



la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes 
(ajustaments SEC): 

F.1.1.B1      Ajustaments contemplats en l'Informe d'Avaluació per a relacionar el 
saldo resultant d'Ingressos i Despeses a final d'exercici amb la capacitat o necessitat 
de finançament calculat conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes. 
(Actualització trimestral). 

F.1.1.B2     Informació per a l'aplicació de la regla de la Despesa.(Actualització 
trimestral)  

 
Finalment per a calcular l'avaluació pressupostaria actualitzada, analitzant el 

compliment dels objectius d'estabilitat, de la regla de la despesa i del nivell del deute viu 
de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, comprèn els següents formularis: 

 
F.3.2       Informe d'avaluació actualitzat de l'Estabilitat pressupostària. 
F.3.3       Informe actualitzat de compliment de la Regla de la Despesa 

 

De conformitat amb el que es regula en l'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el 
desenvolupament de la mateixa que realitza l'Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, i en 
concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, aquest secretari-interventor ha 
complit amb la seua obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral 
corresponent al QUART trimestre de 2013, dins del termini i en la forma escaient, el dia 
30/01/2014, havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en “l'Oficina 
Virtual de les Entitats Locals” i en els formularis abans esmentats, els quals s’adjunten a 
este informe. 

 
Respecte del nivell del deute viu, cal mencionar que s’actualitza mensualment en l’apartat 
Central d’Informació de Riscos de les Entitats Locals de l’Oficina Virtual per a la 
Coordinació Financera  amb les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, i que a data 31 de desembre de 2013 s’amortitzat un capital total de 110.009,11 
euros,  quedant el nivell de Deute Viu a la data mencionada, la quantitat d’1.376.356,97 
Euros. 
 
 Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la 
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient. 
  
          Aixó  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 
 



 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu a les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), conforme ho regula 
l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, corresponent a l’estat d’execució del Pressupost 
Municipal de 2013, corresponent al Quart Trimestre. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes 
oportuns. 
 
 
 8) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I  DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÈS:  
 
 Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació 
Municipal, del que segueix: 
 
 A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de gener de 
2014  fins el dia  31 de gener de  2014, fent l'extracte següent, 
 

- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 08-01-14, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el dia 13 de gener de 2014. 
De 29-01-14, demana informe a Secretaria davant la tramitació de la modificació 
dels Estatuts del Consorci Provincial de Bombers. 
De 29-01-14, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el dia 03 de febrer de 2014. 
 
- BENS,  
De 15-01-14, autoritza pel dia 19-01-2014 l’ús del Centre Cultural, a Associació 
Juvenil Pi Redó. 
De 15-01-14, autoritza pel dia 02-02-2014 l’ús del Centre Cultural, a Associació 
Juvenil Pi Redó. 
De 20-01-14, autoritza pel dia 24-01-2014 l’ús de la Sala d’Exposicions, a 
Associació Agermanament Redessan-Benifairó de la Valldigna. 
De 20-01-14, autoritza pel dia 23-02-2014 l’ús de la Sala d’Exposicions, a 
Comunitat de regants Pou Furell. 
De 20-01-14, autoritza pel dia 01-03-2014 l’ús del Centre Cultural, a Associació 
Wing Chun la Rose. 
De 24-01-14, autoritza pel dia 29-01-2014 l’ús de la Sala d’Exposicions a 
Associació Ames de casa de Benifairó de la Valldigna. 



De 24-01-14, autoritza pel dia 07-02-2014 l’ús de la Sala d’Exposicions, a la 
Parròquia de Benifairó de la Valldigna. 
De 29-01-14, autoritza pel dia 31-01-2014 l’ús de la Sala d’Exposicions a Societat 
de caçadors. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 02-01-14, demana informes respecte del projecte d’obres varies en Consultori 
Local de Salut. 
De 10-01-14, aprova la primera i final certificació d’obra de “Millores en camins 
Racó Pelat i, Pellicers”. 
De 28-01-14, aprova la primera i final certificació d’obra de “Millores en el Passeig 
de l’Albereda”. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 20-01-14, a Estefano Chaveli Serra, reformes en C/ Sant Francesc, 56. 
De 20-01-14, a Jose Casanova Bataller, reformes en C/ Verge dels Angels, 2. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 10-01-14, demana la inclusió de les obres “Millores en el Camp de Futbol 
Municipal”, en el PPOS 2014-2015. 
De 13-01-14, demana la inclusió de les obres “Millores en Camí Rajolar i en Camí 
Pellicers (tram superior)”, en el Pla de Camins Rurals i Carrers 2014-2015. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 14-01-14, aprova factura dels honoraris redacció projecte obres “Millores en 
camins Racó Pelat i, Pellicers”, per import de 1.058,82 €. 
De 22-01-14, eleva a definitiva l’aprovació inicial del pressupost municipal per a 
l’exercici de 2014. 
De 30-01-14, determina la quota-aportació 2014 de Benifairó de la Valldigna al 
Fons Valencià per la Solidaritat, en 2.000,00 € 
 
- TRESORERIA,  
De 17-01-14, aprova padrons tributaris a recaptar en voluntaria durant el primer 
semestre 2014: Recollida fem 2014: 41.815,00 €; Impost sobre Vehicles 2014: 
116.851,24 €; Pas permanent 2014: 12.285,00 €; Subministre aigua potable 2S 
2013: 48622,54 €, Clavegueram 2S 2013: 16.998,75 €; Canon Sanejament de la 
Generalitat 2S 2013: 24.955,99 €  
De 20-01-14, aprova liquidacions 34/2013 i 35/2013 per ocupació de la via pública 
amb materials de construcció. 



De 23-01-14, requereix a la Sra. Rosa Martí Ferrando el pagament de les despeses 
ocasionades amb motiu de la tramitació de la modificació puntual núm. 6 del 
PGOU. 

 
 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2014,  han tingut entrada  102 escrits,  i  eixida  107 escrits. 

 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 
 

9)  PRECS I PREGUNTES: 
  

Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 
Regidors amb delegació. 
 
 La Sra. Rosanna Peris Peris, regidora del grup EUPV,  formula els següents precs o 
preguntes: 
 - Com esta la borsa de treball per a la neteja d’edificis municipals.  
 L’Alcalde manifesta que de moment encara queden persones en la llista de la 
vigent borsa de treball. 
 
 - A la FITUR d’enguany, quans representants de la Valldigna han acudit i la 
despesa realitzada quina Entitat s’ha fet càrrec.  
 L’Alcalde manifesta que han acudit 4 persones en nom o representació de 
Tavernes, i els alcaldes de Simat i Benifairó; la despesa ocasionada va a càrrec de la 
Mancomunitat de la Valldigna. 
 
 - En la plaça Pintor Sorolla hi ha algun joc infantil que esta deteriorat, caldria 
reparar-lo.  
 L’Alcalde manifesta que es mirarà i s’arreglarà. 
 
 - Respecte del nou operari de serveis municipals diversos contractat per 
l’ajuntament, considerà que l’ajuntament hauria d’informar de quan comença a treballar.  
 L’Alcalde manifesta que ho tindrà en compte per a la propera contractació. 
 
 - Hi ha possibilitat de celebrar el Dia de l’Arbre. 
 L’Alcalde manifesta que ho tenia programat amb Ricardo, no obstant aixó pareix 
ser que no hi havia cap interès, al menys per les Escoles. 
 
 



 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió 

a les 20:30  hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 

 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 03 de març de 
2014.   I s'estén  en  ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números ......... 
a .................., la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb l’article 110.3 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  per a la 
seua enquadernació. 
 
 
 

L'Alcalde,                                                                         El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
 

         Agustí Pascual Granell                                                     Salvador  Casanova Ferrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


