MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 02 DE FEBRER DE 2015.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. AGUSTÍ PASCUAL GRANELL

REGIDORS:
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SRA. TRINIDAD FONS NAVARRO
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSA T. VERCHER CASANOVA
SR. JUAN CARLOS CORS MEJIAS
S' EXCUSAREN:
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a dos de febrer de 2015, 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 28 de gener de 2015, 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 2015:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 13 de gener de
2015.
Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors
Mejias, es manifesta que el seu grup s’abstindrà de votar.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal
PP; i una abstenció del regidor del grup municipal COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i una abstenció, acorda:
Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 13 de gener de 2015,
sense esmenes, ordenant la seua transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) APROVAR LA PRIMERA CERTIFICACIÓ D’OBRA DE
“INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL EN EL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL”:
Atés la primera certificació d'obra de "Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp
de Futbol Municipal", lliurada pel Sr. Joaquim Egea i Martínez, tècnic director de les
esmentades obres, a la qual s'acredita que s'ha invertit la quantitat de cent onze mil setcents setanta-set euros i seixanta-huit cèntims (111.777,68 €).
Atés que aquestes obres estan finançades pel Conveni Singular 17/2014 signat a
l’efecte amb la Diputació de València.
Atés que aquestes obres estan incloses en el Programa d’Actuacions Programades
de 2014/2015, PAP-2014/67 de la Diputació de València.
Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient
de contractació.
Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors
Mejias, es manifesta que el seu grup s’abstindrà de votar.

A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal
PP; i una abstenció del regidor del grup municipal COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i una abstenció, acorda:
a) Aprovar la referida primera certificació d’obra de "Instal·lació de Gespa
Artificial en el Camp de Futbol Municipal", en totes les seues parts.
b) Sol·licitar de la Diputació Provincial de València, la quantitat de huitanta-quatre
mil dos-cents seixanta-nou euros i quaranta cèntims (84.269,40 €), que és l'aportació de la
Diputació Provincial en l'esmentat Conveni Singular 17/2014, per a l'indicada obra.
c) Sol·licitar de la Diputació Provincial de València, la quantitat de vint-i-cinc mil
dos-cents noranta-tres euros i cinquanta-tres cèntims (25.293,53 €), que és l'aportació de la
Diputació Provincial en l'esmentat Programa d’Actuacions Programades de 2014/2015,
PAP-2014/67, per a l'indicada obra.
d) Abonar al contractista adjudicatari, “MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L.”, la
quantitat de 111.777,68 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal,
i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives que regulen el corresponent
contracte.
e) Remetre certificació d’aquest acord a la Diputació de València, tant a efectes del
Conveni Singular 17/2014 com del PAP-2014/2015.
f) Que es notifique al contractista “MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L.”.
3) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT,
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 27 de gener de
2015, 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 Quart 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, 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, i
que resulta ser el següent,

“COMPLIMENT o NO DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT,
QUART 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 del reconeixement de l’obligació dels
corresponents documents que acrediten 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 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 QUART
trimestre natural de 2014, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de
pagament al final del mateix període.
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 QUART 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 mitjà

realitzats en

de pagament

el trimestre

(PMP) (dies)

TOTALS

50’49

Període
mitjà de
pagament
excedit
(PMPE)
(dies)
24’44

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

pagos
107

129.255,77

Fora del període legal
de pagament
Número
Import
de pagos
total
33

54.258,11

b) Interessos de
demora

TOTAL

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)
(dies)

Període
mitjà del
pendent
de pago
excedit
(PMPPE)
(dies)

TOTALS

49,92

73,09

0,00

Pendent de pagament al final del trimestre
En període legal de
pago al final del
trimestre
Número Import total
de
factures
19
22.079,98

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) (dies)

TOTALS

0,00

Fora del període legal
de pago al final del
trimestre
Número
Import
de
total
factures
02
11.511,50

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 Quart 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 Quart Trimestre de 2014 de
les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de la Generalitat Valenciana.
4) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 27 de gener de
2015, en virtut del que es regula el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, sobre la
metodologia per a calcular el Període Mitjà de Pagament a Proveïdors, en
desenvolupament de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera corresponent al Quart trimestre/2014, 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, i que resulta ser el següent,
“CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP)

QUART TRIMESTRE 2014
En virtut del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, ha
quedat regulada la metodologia per a calcular el Període Mitjà de Pagament a Proveïdors,
realitzat el càlcul corresponent al QUART trimestre/2014, s’emet el següent INFORME,
PRIMER.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera -LOEPSF-, després de disposar que les actuacions de les
administracions públiques estan subjectes al principi de sostenibilitat financera (art. 4
LOEPSF), defineix aquesta com la capacitat per finançar compromisos de despesa
presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial
d'acord amb el que estableix aquesta Llei, la normativa sobre morositat i en la normativa
europea. Entenent que hi ha sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjà de
pagament als proveïdors no supere el termini màxim previst a la normativa sobre
morositat.

L'article 13 LOEPSF estableix la instrumentació del principi de sostenibilitat
financera, que, pel que fa al període mitjà de pagament, disposa -en l'apartat 6é- que les
administracions públiques han de publicar el seu període mitjà de pagament a proveïdors i
disposar d'un pla de tresoreria que inclourà, almenys, informació relativa a la previsió de
pagament a proveïdors de manera que es garanteixca el compliment del termini màxim que
fixa la normativa sobre morositat. Les administracions públiques han de vetllar per
l'adequació del seu ritme d'assumpció de compromisos de despesa a l'execució del pla de
tresoreria.
Quan el període mitjà de pagament d'una administració pública, d'acord amb les
dades publicades, supere el termini màxim previst a la normativa sobre morositat,
l'Administració ha d'incloure, en l'actualització del seu pla de tresoreria immediatament
posterior a l'esmentada publicació, com part d'aquest pla el següent:
A) L'import dels recursos que dedicarà mensualment al pagament a proveïdors per
poder reduir el seu període mitjà de pagament fins el termini màxim que fixa la normativa
sobre morositat.
B) El compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses,
increment d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeta
generar la tresoreria necessària per a la reducció del seu període mitjà de pagament a
proveïdors fins al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
L'article 18.5 LOEPSF disposa que l'òrgan interventor de la corporació local
realitzarà el seguiment del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors.
Si aplicades les mesures anteriors persisteix la superació en més de 30 dies el
termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat es podrà procedir per
l'òrgan competent de l'Administració General de l'Estat, prèvia comunicació de la
Comunitat Autònoma en el cas que aquesta ostente la tutela financera de la corporació
local, a la retenció de recursos derivats de la participació en tributs de l'Estat per a satisfer
les obligacions pendents de pagament que les corporacions locals tinguen amb els seus
proveïdors. Per a això, es demanarà de la corporació local la informació necessària per a
quantificar i determinar la part del deute comercial que pagarà amb càrrec als esmentats
recursos.
SEGON.- Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i és aplicable a totes les entitats locals.

TERCER.- Per al càlcul del període mitjà de pagament, el Reial Decret 635/2014,
estableix les següents condicions:
OPERACIONS SELECCIONADES:
- Totes les factures expedides des de l’01 de gener de 2014, que estiguen
registrades en el registre de factures de l'entitat local.
- Les certificacions d'obres aprovades a partir de l’01 de gener de 2014.
OPERACIONS EXCLOSES:
- Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguen la consideració
d'Administració Públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional.
- Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels pagaments a
proveïdors.
- Les propostes de pagament que hagen estat objecte de retenció com a
conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.
QUART.- La norma distingeix entre un PMP global i un PMP de cada entitat.
1r. Cal entendre que el PMP global, es tracta d'un PMP consolidat de totes les
entitats que formen el perímetre de consolidació de l'entitat local corresponent en termes de
comptabilitat nacional que estiguen classificades com Administracions Públiques.
Així, en el cas de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, respecte al PMP
global de l'entitat local, es el mateix que el de l’entitat, ja que l’Ajuntament no te cap
entitat depenent.
S'entendrà per import de les operacions de l'entitat l'import total de pagaments
realitzats i de pagaments pendents.
S'entén per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des dels
trenta dies posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu, segons
conste en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data
d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons corresponga, fins a la data de
pagament material per part de l'Administració.
S'entén per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts
des dels trenta posteriors a la data d'anotació de la factura en el registre administratiu,
segons conste en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data
d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons corresponga, fins a l'últim dia del
període a què es refereixen les dades publicades.

Per al cas de les corporacions locals no incloses en l'àmbit subjectiu definit en els
articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la referència al mes prevista en aquest article
s'entén feta al trimestre de l'any natural
CINQUÈ.- De conformitat amb el que disposa l'article 6.2 del Reial Decret
635/2014, les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques i publicar periòdicament, d'acord amb el que es preveja en l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la
següent informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit,
corresponent a cada trimestre anterior:
- A) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie
històrica.
- B) El període mitjà de pagament trimestral de cada entitat i la seua sèrie històrica.
- C) La ràtio trimestral, d'operacions pagades de cada entitat i la seua sèrie
històrica.
- D) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seua
sèrie històrica.
La informació es publicarà en els seus portals web seguint criteris homogenis que
permeten garantir l'accessibilitat i transparència de la mateixa, per la qual cosa el Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a les comunitats autònomes i corporacions
locals models tipus de publicació.
SISÈ.- Efectuats els càlculs pertinents pel programa informàtic SICALWIN, a
través del qual es porta la gestió comptable d’este Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, les ràtios obtingudes són els següents:
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEIDORS
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA

Exercici

Trimestre

Ràtio
Operacions
Pagades

Import
Operacions
Pagades

Ràtio
operacions
pendents de
pagament

Import
operacions
pendents de
pagament

Període de
Pagament
Trimestral
*

Dies

Euros

Dies

Euros

Dies

2014

Primer

18,92

13.311,74

(9,44) dies

15.165,85

3,82 dies

2014

Segon

(3,28)

98.701,21

(4,76) dies

48.221,44

(3,77) dies

2014

Tercer

11,04

113.158,38

11,29 dies

43.701,69

11,11 dies

2014

Quart

20,49

183.513,88

19,92 dies

33.591,48

20,40 dies

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

TRIMESTRAL GLOBAL

Exercici

Trimestre

Període Mitjà de Pagament Global
*

2014

Primer

3,82 dies

2014

Segon

(3,77) dies

2014

Tercer

11,11 dies

2014

Quart

20,40 dies

* Quan la dada es reflectix entre parentèsi, es referix a un import negatiu, representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en
el pagament per part de l’entitat en relació al període previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o
bé que les operacions pendents de pagament de l’Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a l´esmentat període
màxim.

SETÈ.- Conclusió
1r. La informació obtinguda s'ha de trametre al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
2n. La informació obtinguda s'ha de publicar al portal web de l'entitat local.
3r. Segons el que s'ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat
municipal, l'entitat local compleix el període mitjà de pagament previst a la Llei.
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 al període mitjà de pagament
de l’Ajuntament i el Global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie històrica, corresponent al
Quart Trimestre de 2014.
b) Quedar assabentat de compliment de l’obligació de comunicar el període mitjà
de pagament de l’Ajuntament i el Global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie històrica, a
l'Administració de l'Estat.
5) 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 2014:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 28 de gener de
2015, en virtut del que regula el Reial Decret-Llei 4/2012, corresponent a l’any 2014, 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 2014
(QUART TRIMESTRE/2014)
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 DecretLlei 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 la
plataforma de captura de dades relativa a l'Informe “de seguiment del pla d'ajustament
aprovat, any 2014, 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 2015.
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 31 de gener cada exercici i referida al precedent.

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 2014 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 31/12/2014, respecte dels ingressos no financers, en termes globals es
positiva de en un 18’92%.
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 31/12/2014, respecte de les despeses no financers, en termes globals es
positiva en un 15,04%, pel que representa d’increment de la despesa respecte de la
prevista.
Increment bàsicament produït en el capítol 6 de despeses de capital al haver-se
executat mes inversions de les previstes.
Indicar que a 31-12-2014, 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 2014 no s’ha finançat cap despesa no financera 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
PRESSUPOSTÀRIES I D'ENDEUTAMENT,

DE

MAGNITUDS

En el quadre relatiu a Endeutament, es pot observar l'evolució del deute viu previst
en el pla i la real contingut a 31/12/2014, amb una reducció del 9’11% 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 2014, tenint
present que fins que no es liquide el pressupost no es podrà donar les dades certes, la
liquidació prevista del pressupost de 2014, a l’igual que la de 2013, estarà situada en la
senda de la capacitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària.
4) RESPECTE DEL QUADRE
ROMANENT DE TRESORERIA,

D’INFORMACIÓ

DE

L’AVANÇ

DE

Davant les dades comptables provisionals de l’exercici de 2014, tenint present que
fins que no es liquide el pressupost no es podrà donar les dades certes, la liquidació
prevista de l’exercici de 2014, 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 31/12/2014, corresponent a les obligacions reconegudes
pendents de pagament, procedents dels períodes que s'especifiquen, s'ha xifrat en 218,00
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 cèlebre 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
2015.

Amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2014, 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 2014.
b) Retre certificació d’aquest acord, a l'Administració de la Generalitat Valenciana.
6) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
RELATIU A L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA
LOEPSF EN EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014, CORRESPONENT AL
QUART TRIMESTRE:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 29 de gener de
2015, 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 2014, 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 2014, 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 2014. 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 2014 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.
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 2014 s'ha establit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat segons la
metodologia de la Comissió Europea en l'1,5.
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 2013,
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
2014 no es el cas.
Realitzant si fa el cas els ajustos SEC 95 amb incidència en despeses, resulta una Despesa
Computable d’1.265.551,00 euros. Aplicant a esta quantitat la taxa de referència (1’5%)
resulta que el límit de la Regla de la Despesa és 1.284.534,26 euros. De les previsions de
liquidació de les despeses no financeres de l’exercici 2014 amb els ajustos pertinents, EL
Límit de la Despesa Computable determinada per Intervenció Municipal en la quantitat
d’1.122.000,00 euros, resulta ser inferior al límit de la Regla de Despesa fixat en l’import
d’1.284.534,28 euros, que representa una diferència de 162.534,26 euros la qual cosa
significa que l’increment de la despesa computable de 2014 en comparació a la de 2013 és
del -11’34%.
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 2014, corresponent al QUART
trimestre, que la suma dels Drets reconeguts del capítol 1 al 7 d’ingressos dona l’import
d’1.760.205,19 euros, i la suma de les Obligacions reconegudes del capítol 1 a 7 de
despeses dona l’import d’1.415.041,87 euros. La diferència entre Ingressos i Despeses dels
imports anteriors resulta la quantitat de 345.163,32 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 108.449,63 euros, resulta la quantitat positiva de 453.612,95 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
trimestral)

Informació per a l'aplicació de la regla de la Despesa.(Actualització

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
F.3.3

Informe d'avaluació actualitzat de l'Estabilitat pressupostària.
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 2014, dins del termini i en la forma escaient, el dia
29/01/2015, 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 2014 s’amortitzat un capital total de 214.171,89
euros, quedant el nivell de Deute Viu a la data mencionada, la quantitat d’1.128.657,35
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 2014, corresponent al Quart Trimestre.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
7) 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
2015 fins el dia 31 de gener de 2015, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 28-01-15, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 02 de febrer de 2015.

- BENS,
De 12-01-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 16 de gener, a Associació de
Jubilats de Benifairó de la Valldigna .
De 19-01-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 24 de gener, a Agrupació Local
del partit polític “Compromís”.
De 19-01-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 06 de febrer, a Parròquia San
Juan Evangelista de Benifairó de la Valldigna .
De 21-01-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 27 de gener, a Agrupació Local
del partit polític “PSOE”.
De 28-01-15, autoritza ús Sala Exposicions, pels dies 21 i 28 de febrer, a Agrupació
Local del partit polític “Compromís”.
De 28-01-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 15 de febrer, a Comunitat de
Regants Pou Furell.
- CONTRACTACIÓ,
De 12-01-15, aprova la tercera i final certificació d’obra de “Millores en el Camp
de Futbol Municipal”, i respectiva Acta de Recepció d’obres.
De 15-01-15, inici devolució fiança definitiva per contracte obres “Millores en
Passeig de l’Albereda”.
De 22-01-15, contracta amb EGEVASA, servei anàlisi autocontrol vessaments de
l’EDAR a riu Vaca, per l’any 2015, pel preu cert de 2.708,78 euros IVA no inclòs.
De 29-01-15, acorda devolució fiança definitiva per contracte obres
“Condicionament Camí Racó Pelat i Camí Pellicers”, a MJP, Sistemas Tecnicos,
SL.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 26-01-15, atorga llicència tinença gossos potencialment perillosos a Laura
Martínez Salinas.
- URBANISME,
De 15-01-15, demana la Conselleria de Medi Ambient, avaluació ambiental
estratègica a la proposta de Pla Parcial pel Sector Urbanitzable Residencial “A”.
- INTERVENCIÓ,
De 20-01-15, determina l’aportació de Benifairó de la Valldigna, any 2015 al Fons
Valencià per la Solidaritat, per la quantitat de 2000 euros.
De 20-01-15, considera definitivament aprovat el pressupost per a 2015, aprovat
inicialment per l’Ajuntament en Ple en sessió de 18 de desembre de 2014, al no
haver-se presentat cap reclamació contra el mateix.

- TRESORERIA,
De 08-01-15, atorga exempció pago IVTM del vehicle E2311BGJ, de Frutas Bollo,
SA, per disposar de cartilla agrícola.
De 08-01-15, atorga exempció pago IVTM del vehicle E2313BGJ, de Naranjas
Bollo, SL, per disposar de cartilla agrícola.
De 08-01-15, atorga exempció pago IVTM del vehicle E2312BGJ, de Citricos
Bollo, SA, per disposar de cartilla agrícola.
De 08-01-15, atorga exempció pago IVTM del vehicle V9166FZ, per
minusvalidesa de Francisco Company Vercher.
De 13-01-15, atorga exempció pago IVTM del vehicle 8790FCZ, per
minusvalidesa de Rosa Cuñat Ferrando.
De 13-01-15, atorga exempció pago IVTM del vehicle 5977DJN, per
minusvalidesa de Antonio Ramon Vercher Ferrando.
De 15-01-15, aprova liquidació 3r trimestre 2014 a E. On Energia SL, taxa
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5%
dels ingressos bruts.
De 15-01-15, aprova padrons tributaris de taxes i impostos municipals, en el seu
cas de la Generalitat, a recaptar durant el primer semestre de 2015, per part del
Servei de recaptació de Diputació de València.
De 21-01-15, aprova liquidació 4t trimestre 2014 a Orange Espagne SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per servei telecomunicacions, pel sistema de l’1’5%
dels ingressos bruts.
De 27-01-15, aprova liquidació 01/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb
materials de la construcció.
De 27-01-15, aprova liquidació 02/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb
materials de la construcció.
De 27-01-15, aprova liquidació 03/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb
materials de la construcció.
De 27-01-15, aprova liquidació 04/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb
materials de la construcció.
De 27-01-15, aprova liquidació 05/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb
materials de la construcció.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2015, han tingut entrada 107 escrits, i eixida 89 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

8) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Juan Carlos Cors Mejias, regidor del grup COMPROMÍS, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega que les partides que hi ha al pressupost s’executen, per exemple les obres en
el Consultori de Salut.
L’Alcalde manifesta que ho tindrà en compte, al temps que s’ha de comptar primer
amb el finançament escaient.
- A la borsa de treball d’operaris de neteja d’edificis s’ha presentat alguna
reclamació.
L’Alcalde manifesta que es desconeix cap reclamació a hores d’ara.
- L’Ajuntament podria organitzar algun curset sobre aplicació de fitosanitaris.
El Regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Sr. Domenec Estruch Llorca, manifesta
que en març/2015 esta previst organitzar-ne un.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup PP, formula els següents precs o
preguntes:
- Prega que s’organitze d’alguna manera l’estacionament de camions en el carrer
Sant Miquel, moltes vegades estan aparcats en llocs prohibits.
L’Alcalde manifesta que mirarà de trobar una solució.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 20:50 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 02 de març de
2015. 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

