MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA
EN
PRIMERA
CONVOCATÒRIA
PER
L'AJUNTAMENT EN PLE, EL DIA 29 D’ABRIL DE 2014.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. AGUSTÍ PASCUAL GRANELL

REGIDORS:
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SRA. ROSA ALBEROLA FERRANDO
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSA T. VERCHER CASANOVA
SR. JUAN CARLOS CORS MEJIAS
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
S' EXCUSAREN:
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-nou d’abril 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 23 d’abril de 2014, per a celebrar
sessió extraordinària 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 14 D’ABRIL DE 2014:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 14 d’abril de
2014, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
2) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL
RELATIU AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT,
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 15 d’abril 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 Primer Trimestre de 2014, 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,
“COMPLIMENT o NO DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT,
PRIMER TRIMESTRE 2014
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 PRIMER trimestre de 2014 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 PRIMER
trimestre natural de 2014, 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 (a través de la plataforma informàtica habilitada a
l’efecte) 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 PRIMER trimestre de 2014 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

Període

realitzats en el

mitjà de

trimestre

pagament
(PMP)

Període
mitjà de
pagament
excedit
(PMPE)
(dies)

(dies)
TOTALS

71,46

b) Interessos de
demora

TOTAL

29,44

Pagaments realitzats en el trimestre
Durant el període
legal de pagament
Número
Import
de

pagos

total

23

14.843,96

Fora del període legal
de pagament
Número Import total
de
pagos
9

19.162,61

Interessos de demora pagats en el
període
Número de pagos
Import total
0

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)

TOTALS

20,57

231,00

0,00

Pendent de pagament al final del trimestre
En període legal de
pago al final del
trimestre
Número Import total
de
factures
38
15.165,85

Fora del període legal
de pago al final del
trimestre
Número
Import
de
total
factures
01
0,45

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)

TOTALS

0,00

Pendent de reconeixement
d’obligacions al final del trimestre
Número de
Import total
factures

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 Primer Trimestre de
2014.
b) Retre certificació d’aquest acord, al que s’adjuntarà l’informe obtingut del
registre de factures i comptabilitat municipal corresponent al Primer Trimestre de 2014 de
les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de la Generalitat Valenciana.
6) RETRE COMPTE DE L’ESTAT DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE 2014 CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE:
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, així com de la base 49 de les
d'execució del pressupost de l'any 2014, es ret compte a la Corporació Municipal, de
l'execució del mateix corresponent al primer trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de
l'estat de despeses, així com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de
resum, és el que segueix:

ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014
PRIMER Trimestre-2014
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................ 1.901.000,00 €
- Drets reconeguts...................................................
342.531,74 €.
- Recaptació neta...................................................
105.175,81 €.
ESTAT DE DESPESES.- Consignacions definitives.....................................
- Obligacions reconegudes......................................
- Pagaments realitzats..........................................
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA:
-Existències a 01-01-14 ............................................
-Ingressos durant el trimestre...................................
-Pagaments durant el trimestre.................................
-Existències a 31-03-14...............................................

1.901.000,00 €.
215.697,83 €.
199.851,87 €.
71.376,69 €.
501.324,83 €.
471.315,11 €.
101.386,41 €.

I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.
4) ELECCIÓ DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, PER A LES
ELECCIONS LOCALS i PER A LES ELECCIONS A CORTS, A CELEBRAR EL
DIA 22 DE MAIG DE 2011:
Atès que per Reial Decret 213/2014, de 31 de març, s’han convocat Eleccions de
Diputats al Parlament Europeu, a celebrar el dia 25 de maig de 2014.
Atés el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General,
actualment vigent, pel qual correspon als ajuntaments la formació de les Meses Electorals.
L'Ajuntament en Ple procedeix al sorteig de membres de les dos meses electorals
corresponents a aquest Municipi, el resultat del qual és el següent:
MESA A:
PRESIDENTA TITULAR:

Sra. Josepa Alberola Pellicer, DNI 73930135 Q.

PRESIDENTA SUPLENT 1ra.: Sra. Consuelo Basset Julia, DNI 73942646 S.
PRESIDENT SUPLENT 2n.: Sr. Benito Gil Cors, DNI 20009944 J.
1r. VOCAL TITULAR:
Sr. Jose Vicente Gonzalez Ferrando, DNI 20038558 S
1r. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr. Ciro Salvador Borras Vercher, DNI 73909698 A
2n. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr. Guillem Gil Alvarez, DNI 07260289 V
2n. VOCAL TITULAR:
Sra. Inmaculada Ferrando Peris, DNI 20041438 C
1r. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sr. Omar Escribano Donet, DNI 20047316 X
2n. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sr. Antonio Gil Cano, DNI 73935229 G
MESA B:
PRESIDENT TITULAR:
Sr. Marcel·li Perez Pellicer, DNI 20823145 A.
PRESIDENT SUPLENT 1r.: Sr. Antonio Vercher Gil, DNI 20791605 L
PRESIDENT SUPLENT 2n.: Sra. Ma. Francisca Rodriguez Palomares, DNI 20035474 J
1r. VOCAL TITULAR:
Sr. Jose Ramon Vercher Cuñat, DNI 20782881 N
1r. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr. Vicente Perello Vercher, DNI 19980290 Y
2n.SUPLENT DEL 1r.VOCAL: Sr. Vicente Mores Vercher, DNI 20775943 C
2n. VOCAL TITULAR:
Sra. Adoración Vercher Casanova, DNI 20008409 L
1r. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sra. Lara Rosa Vercher Colomer, DNI 20045944 H
2n.SUPLENT DEL 2n.VOCAL: Sr. Daniel Perez Serra, DNI 20755469 Q
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat declara formades les dos Meses Electorals
que s'han indicat, amb les persones esmentades per a cadascun dels càrrecs.
I que es trasllade la corresponent comunicació a la Junta Electoral de Zona d'Alzira
als efectes previstos en la vigent legislació del Règim Electoral General.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 20:40 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 12 de maig 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,

Agustí Pascual Granell

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

