MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 11 DE MAIG 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. ROSANNA PERIS PERIS
SR. JUAN CARLOS CORS MEJIAS
S' EXCUSAREN:
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SRA. ROSA T. VERCHER CASANOVA
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a onze de maig 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 06 de maig 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 EXTRAORDINÀRIA DE 30 DE MARÇ DE 2015:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 30 de març
de 2015, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE 30 DE MARÇ DE 2015:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària urgent del dia 30
de març de 2015, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
3) ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ DE FINCA URBANITZABLE DE LA SRA.
MATILDE COMPANY ANDRES:
Atés l'expedient incoat per a l'acceptació de la cessió de finca urbanitzable situada
en el Sector Urbanitzable Industrial “A” del vigent PGOU, abans parcel·la 7 del polígon 12
del cadastre de rústica, partida “San Miguel” d'aquest Municipi, oferida per la Sra. Matilde
Company Andres.
Atés que amb aquesta donació es pretén compensar l’ocupació indefinida d’un
resto de camí rural, d’una superfície de 475’00 m2., existents al nord de la confluència dels
carrers La Pau i Sant Miguel, en el moment de la construcció d’una nova nau magatzem en
carrer La Pau, 3, 5 i 7, per part de la mercantil “Frutas Bollo, S.A.” de la que és interessada
la Sra. Matilde Company Andres.
Atés que en la tramitació de l'expedient s'ha observat el que regula l'article 12 i
concordants del Reglament de Béns de les Entitats Locals; pel Sr. Alcalde es proposa que
s'accepte la cessió del mencionat bé.
Tot seguit per la regidora del Grup Municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, es
manifesta que no li pareix correcta aquesta cessió, pel següent: Perquè esta cessió a canvi
de terrenys públics. Perquè cedeix més terrenys dels que utilitzen. Perquè les despeses
d’acceptació d’esta cessió les ha de pagar l’Ajuntament.

A continuació el Sr. Alcalde contesta: Si tinguérem dels restos de camins rurals
escriptures, es faria una permuta, com no disposem d’escriptures, aquesta solució es
positiva. Es va demanar “Frutas Bollo” que a canvi d’utilitzar els restos de camí rural en
l’ampliació de la central hortofructícola, es donarà una finca que al menys significarà la
superfície utilitzada. Respecte de pagar les despeses d’atorgament d’escriptura pública de
l’acceptació de la cessió, es una qüestió que en altres casos semblants s’ha fet càrrec
l’Ajuntament, tot i que són insignificants comparats amb el valor de l’immoble que es
cedeix.
Seguidament pel regidor del Grup Municipal PP, Sr. José Luis Ferrando Martí, es
manifesta que, considerant que el resto de camí rural no feia falta per a res, tampoc es
podia fer servir per alguna qüestió municipal, troba acceptable la cessió de la parcel·la
urbanitzable.
A continuació pel regidor del Grup Municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors
Mejias, es manifesta que caldria haver realitzat una valoració del resto de camí rural, per
comparar si estos terrenys tenen más valor que la finca que ens donen.
El Sr. Alcalde li contesta que la parcel·la que es cedeix té quasi tres voltes més
superfície que els resto de camí rural, valorant ambdós terrenys d’igual forma, resulta sens
dubte, que la finca cedida te més valor que el resto de camí rural. De totes maneres, a
banda de l’informe tècnic que obra a l’expedient, pels tècnics municipals s’ha considerat
positiva aquesta solució, essent optima pels interessos municipals.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots
a favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE i dos dels regidors dels grup municipal
PP; un vot en contra de la regidora del grup municipal EUPV; i una abstenció del regidor
del grup municipal COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor, un vot en contra i una
abstenció, acorda:
a) Acceptar la cessió gratuïta que fa a l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, la
Sra. Matilde Company Andres, de la finca en sòl urbanitzable industrial Sector “A” del
PGOU, abans parcel·la 7 del polígon 12 partida “San Miguel” de bens rústics de Benifairó
de la Valldigna, amb una superfície de 1.166 metres quadrats. En l’actualitat afronta:
Nord, amb la parcel·la 4 del polígon 12; Sud, amb el Barranc de Malet; Est, amb parcel·la
162 del polígon 12; i Oest, amb parcel·la 8 del polígon 12.
b) Determinar que la finca registral 2820, inscrita en el Registre de la Propietat
d’Alzira I, al Tom 1115, Libre 29 de Benifairó de la Valldigna, Foli 136, que s’accepta,
quedarà integrada en el Patrimoni Municipal, com a patrimonial o de propis.

c) Comunicar aquest acord a la Sra. Matilde Company Andres que ens ha fet
aquesta cessió.
d) Facultar l'Alcalde per que en nom i representació de l'Ajuntament firme els
documents que calguen i en particular la corresponent escriptura pública, essent els
honoraris notarials i registrals per compte de l'Ajuntament.
4) APROVAR
CONVENI
L'ENTUSIASTA”, PER L'ANY 2015:

AMB

LA

“SOCIETAT

MUSICAL

Es ret compte del contingut del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i
la Societat Musical l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del qual es la
promoció d'activitats culturals i artístiques en l'àmbit municipal i relacionades amb la
música, per a l'anualitat de 2015.
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través
de les seues possibilitats econòmiques amb les organitzacions que promouen i/o
promocionen sectors de la Cultura d'interés general municipal, en aquest cas,
desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes del
seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna.
D'acord amb els seus Estatuts, la Societat Musical l'Entusiasta s'inscriu i
participa en activitats o certàmens locals, comarcals, autonòmiques, nacionals i
internacionals, col·labora en la preparació de futurs músics i estimula la pràctica de les
activitats musicals. La Societat Musical l'Entusiasta es troba en una posició única a
Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfacen l'objecte d'una
subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria en l'àmbit
musical.
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar
pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública.
És per això que s'ha fet precís subvencionar nominativament La Societat Musical
l'Entusiasta a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel moviment musical
durant l'exercici de 2015.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, establix en l'article
22.2.c la possibilitat de concedir, de forma directa i amb caràcter excepcional, entre
altres, aquelles subvencions en què concorreguen raons d'interès públic, social o altres
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a
proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei.
Per la seua banda, el seu article 28.3 estableix que la Resolució del Plenari contindrà,
com a mínim, els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones, amb
indicació del seu caràcter singular i les raons que acrediten l'interès públic, social,
econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria
pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda; el
procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les subvencions
pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores.
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat
acorda:
a) Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció.
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a La Societat Musical
l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar activitats exercides per
la mateixa durant l'any 2015, promovent i promocionant un sector de la Cultura, en aquest
cas, desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes
del seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna, d'acord amb el que
preveuen els articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
b) Procediment de concessió, raons d'interès públic que concorren en la seua
concessió i dificultat de la seua convocatòria pública:
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article
22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que a de regular la relació de les dues entitats
per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària, i que
establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa
l'article 28.1 de la mencionada Llei.
2.- L'interès públic de la subvenció radica en la necessitat fomentar, amb caràcter
solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció de la Música a Benifairó de la
Valldigna, en particular la gestió d'una escola d'educands, d'activitats relacionades amb la

participació i representació de Benifairó de la Valldigna en certàmens musicals de caràcter
internacional, nacional, autonòmic, comarcal i/o local al llarg de 2015, o vinculades a
l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La particularitat que revisten les dites
actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa dificulten la convocatòria pública
d'esta subvenció.
c) Quantia i pagament.
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 12.000,00 euros,
que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2015.
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establerts en el conveni
de col·laboració a què s'al·ludeix en el paràgraf anterior.
d) Règim de justificació de la subvenció.
1. Abans del 10 de desembre de 2015, la Societat Musical l'Entusiasta justificarà la
subvenció, per mitjà de declaració de les activitats realitzades, no declarades per a
justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada d'una relació de cada un dels
gastos en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures o
documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
2. La Societat Musical l'Entusiasta assumirà el compliment de les obligacions que,
per als beneficiaris de subvencions, s'estableixen per l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article 30 per a la
justificació de les subvencions públiques.
3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedeix esta subvenció, la
Societat Musical l'Entusiasta estarà obligada al seu reintegrament.
e) Règim jurídic aplicable.
La subvenció a la Societat Musical l'Entusiasta es regirà pel que disposa este acord
i Conveni regulador, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni.
g) Remetre certificació d'aquest acord a la Societat Musical L'Entusiasta de
Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei
General de Subvencions.
5) APROVAR CONVENI AMB EL CLUB “UNIÓ ESPORTIVA BENIFAIRÓ
DE LA VALLDIGNA”, PER L'ANY 2015:

Es ret compte del contingut del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i
“Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del
qual es la promoció d'activitats esportives en l'àmbit municipal relacionades amb el futbol
en particular, per a l'anualitat de 2015.
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través
de les seues possibilitats econòmiques, amb les organitzacions que promouen i/o
promocionen sectors de l'Esport d’interès general municipal, en aquest cas, desenvolupant
un constant foment i suport al Futbol, entre els ciutadans i ciutadanes del seu entorn més
pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna.
D'acord amb els seus Estatuts, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
s'inscriu i participa en activitats o competicions locals, comarcals i/o autonòmiques,
col·labora en la preparació de futurs futbolistes i estimula la pràctica de l'esport en
general i la del futbol en particular. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es troba en
una posició única a Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfan
l'objecte d'una subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria
en l'àmbit futbolístic.
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar
pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública.
És per això que s'ha fet precís subvencionar nominativament “Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna” a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel
moviment futbolístic durant l'exercici de 2015.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, establix en l'article
22.2.c la possibilitat de concedir, de forma directa i amb caràcter excepcional, entre
altres, aquelles subvencions en què concorreguen raons d’interès públic, social o altres
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a
proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei.
Per la seua banda, el seu article 28.3 estableix que la Resolució del plenari
contindrà, com a mínim, els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,
amb indicació del seu caràcter singular i les raons que acrediten l’interès públic,
social, econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua
convocatòria pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda;

el procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les
subvencions pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores.
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat
acorda:
a) Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció:
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a “Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar
activitats exercides pel mateix durant l'any 2015, promovent i promocionant un sector de
l'Esport, en aquest cas, desenvolupant un constant foment i suport al Futbol, entre els
ciutadans i ciutadanes de Benifairó de la Valldigna, d'acord amb el que preveuen els
articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
b) Procediment de concessió, raons d’interès públic que concorren en la seua
concessió i dificultat de la seua convocatòria pública.
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article
22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que ha de regular la relació de les dues
entitats per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària,
i que establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa
l'article 28.1 de la mencionada Llei.
2.- L’interès públic de la subvenció radica en la necessitat de fomentar, amb
caràcter solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció del Futbol a Benifairó de
la Valldigna, d'activitats relacionades amb la participació i representació de Benifairó de la
Valldigna en certàmens o competicions de caràcter autonòmic, comarcal i/o local al llarg
de 2015, o vinculades a l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La
particularitat que revisten les dites actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa
dificulten la convocatòria pública d'esta subvenció.
c) Quantia i pagament.
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 6.000,00 euros,
que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2015.
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de
col·laboració a què s’al·ludeix en el paràgraf anterior.
d) Règim de justificació de la subvenció.
1. Abans del 10 de desembre del 2015, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
justificarà la subvenció, per mitjà de declaració de les activitats realitzades, no declarades
per a justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada d'una relació de cada un
dels gastos en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures o

documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
2. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” assumirà el compliment de les
obligacions que, per als beneficiaris de subvencions, s’estableixen per l'article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article
30 per a la justificació de les subvencions públiques.
3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedeix esta subvenció, “Unió
Esportiva Benifairó de la Valldigna” estarà obligat al seu reintegrament.
e) Règim jurídic aplicable.
La subvenció a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es regirà pel que
disposa este acord i Conveni regulador, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni.
g) Remetre certificació d'aquest acord a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
de Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei
General de Subvencions.
6) APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMES:
Aquest Ajuntament disposa d'un Pla Local de Cremes, aplicable en el Terme
Municipal, aprovat per la Direcció Territorial de Medi Ambient de València en 2006.
L'experiència en l'aplicació de l'indicat Pla, ha demostrat la necessitat de millorar-lo, en
funció d'organització de les cremes i d'informació i necessitats dels usuaris.
Atés el nou Pla Local de Cremes Quemes redactat a l'efecte, per l’enginyer tècnic
agrícola municipal, Sr. Juan Brines Solanes, seguint la directriu tècnica del Pla de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Demarcació Forestal de Polinyà de Xúquer, aprovat
per Resolució de 30 de juliol de 2013, del Conseller de Governació i Justícia (DOCV 7100,
de 30 d’agost de 2013), amb la finalitat que entre en vigor prèvia autorització o aprovació
de la Conselleria competent en matèria d’incendis forestals.
Atés la normativa que regula la redacció dels plans locals de quemes, entre altres,
la Llei 3/93, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, el Decret 98/95, de 16
de maig, del Govern Valencià, i l’Ordre de 30 de març de 1994 de la Conselleria de Medi
Ambient.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar el Pla Local de Cremes 2015 del Terme Municipal de Benifairó de la
Valldigna, tal i com esta redactat, el qual substituirà, una vegada aprovat per la Conselleria
de Governació i Justícia, el fins ara en vigor.
b) Sol·licitar de la Conselleria de Governació i Justícia, la respectiva autorització o
aprovació definitiva de l'esmentat Pla, amb la finalitat que entre en vigor el més aviat
possible, enviant a l'efecte certificació d'aquest acord i el nou Pla Local de Cremes que
serà diligenciat, amb segell i rubrica, pel Secretari General de l’Ajuntament.
c) Cas que la Conselleria de Governació i Justícia, ens aprove aquest Pla Local de
Cremes, facultar l’Alcalde, tan amplament com en Dret es possible, per a que ordene la
publicació del mateix al Butlletí Oficial de la Província i en la pagina WEB de
l’Ajuntament, per a general coneixement i efectes oportuns, constatant-ho mitjançant
Decret.
7) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 21 d’abril 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
comunicaten temps i forma 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)

PRIMER TRIMESTRE 2015
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 PRIMER trimestre/2015, 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

Dies

Euros

Dies

Euros

Dies

2014

Primer

18’92

13.311,74

(9’44)

15.165,85

3,82

2014

Segon

(3’28)

98.701,21

(4’76)

48.221,44

(3,77)

2014

Tercer

11’04

113.158,38

11’29

43.701,69

11,11

2014

Quart

20’49

183.513,88

19’92

33.591,48

20,40

2015

Primer

28’91

84.606,44

2’10

232.792,07

9’25

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Ràtio
operacions
pendents de
pagament

Import
operacions
pendents de
pagament

Període de
Pagament
Trimestral
*

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

2015

Primer

9’25 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
Primer Trimestre de 2015.
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.
c) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat, als efectes oportuns.
8) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
RELATIU A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015, CORRESPONENT AL
PRIMER TRIMESTRE:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 05 de maig 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 Primer Trimestre de 2015, 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 2015, CORRESPONENT
AL PRIMER 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 2015, des de l’01 de gener fins el 31 de març, 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 16.7 en relació a l’article 6.10, 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 descriure la informació comptable a presentar en els formularis previstos pel
Ministeri per al compliment de la citada obligació, corresponent al PRIMER trimestre de l'exercici 2015, i en el
seu cas determinar si no es compleixen alguns dels objectius de l’estabilitat pressupostaria. Així tenim el
següent,

INFORME:

La

comunicació

de

les

obligacions

trimestrals

de

subministrament

corresponen a la Intervenció Municipal i bàsicament consisteix en la següent informació:
- Calendari i pressupost de Tresoreria.

d'informació

- Previsió mensual d’ingressos. Calendari de necessitats
- 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).
- Saldo del deute viu, i venciments mensuals del deute a llarg i curt termini.
- Perfil del venciment del deute en un període de deu anys.
De conformitat amb allò que s'ha regulat en l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i el desenvolupament de la mateixa realitzat per l’Orde
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la Llei esmentada, i en concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, la Intervenció
Municipal ha complit amb la seua obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral
corresponent al PRIMER trimestre de 2015, dins del termini i la forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat
de la informació requerida pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma
telemàtica habilitada en la “Oficina Virtual de les entitats locals”, consta en l'expedient el justificant de la
remissió.
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació haja de donar-se
compte al Ple de la Corporació Municipal, no obstant açò en la informació del 2n trimestre de 2013, el
formulari F.3.5 “Comunicació de dades i firma d'informe d'Avaluació compliment d'objectius Llei Orgànica
2/2012”, de la web i de la Guia realitzada pel Ministeri, expressament deia que de l'informe d'avaluació ha de
tindre coneixement el Ple de la Corporació. No obstant això, la dita observació no es fa constar ni en la Guia
ni en el formulari citat per a este trimestre.
Per allò que s'ha exposat, es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es done compte al Ple
de la Corporació Municipal si es considera oportú, amb els formularis remesos.
La informació subministrada per a complir a l'obligació de remissió, és la que s'ha materialitzat en els
formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d'Estudis i Finançament d'entitats locals, omplits a través
de l'Oficina Virtual abans citada.

Conclusió de l'informe
Amb les dades d'execució pressupostària existents a 31 de març de 2015, amb les estimacions i
càlculs realitzats basant-se en els mateixos, tal com es desprèn dels formularis complimentats davant el
Ministeri, l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna:
- Complix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
- Complix amb l'objectiu de regla de gasto.
- El nivell del deute viu queda fixat en 1.104.532,46 euros.

Per tot això, del present informe es trasllada a l'Alcaldia, i si ho estima oportú, done compte a la
Corporació Municipal per al seu coneixement i efectes oportuns.”

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, respecte de l’estat d’execució del Pressupost
Municipal de 2015, corresponent al Primer Trimestre.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
9) 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 20 d’abril de 2015
fins el dia 10 de maig de 2015, fent l'extracte següent,

- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 06-05-15, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 11 de maig de 2015.
- PERSONAL,
De 21-04-15, atorga permís de paternitat a l’empleat municipal, Sr. Sergi Marti
Doner.
- BENS,
De 29-04-15, autoritza ús plaça Pintor Sorolla, pel dia 08 de maig de 2015, a Grup
Compromís de Benifairó de la Valldigna, activitat lúdic festiva de sopar del grup.
De 30-04-15, inici acceptació de donació de finca urbanitzable en Sector Industrial
“A”.
De 08-05-15, autoritza ús Centre Cultural, pel dia 14 de maig de 2015, a Grup
EUPV de Benifairó de la Valldigna, per a realitzar acte polític.
De 08-05-15, autoritza ús Centre Cultural, pel dia 15 de maig de 2015, a Grup
Compromís de Benifairó de la Valldigna, per a realitzar acte polític.

- CONTRACTACIÓ,
De 20-04-15, contracta els serveis d’assistència i assessorament tècnic en matèria
d’informàtica amb “XIPNOU, S.L., amb uns honoraris de 3.000,00 €, IVA no
inclòs, pel període d’un any, comptador des de l’1 d’abril de 2015.
De 04-05-15, inici licitació obres “Millores en el Consultori Local de Salut”.
De 06-05-15, inici licitació obres “Millores en Parc de l’Albereda i Jardí de
l’Escola Infantil”.
- URBANISME,
De 24-04-15, demana informe a Conselleria de Medi Ambient, d’avaluació
ambiental i territorial estratègica del Pla Parcial del Sector urbanitzable Industrial
“B” del PGOU.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 28-04-15, atorga reserva de nínxol a favor de la Sra. Dolores Peris Casanova.
De 08-05-15, reconeix responsabilitat patrimonial a favor del Sr. Salvador Perez
Serra, per danys patits en via pública.
- TRESORERIA,

De 20-04-15, aprova liquidació 1r trimestre 2015 a Orange Espagne, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2015, han tingut entrada 418 escrits, i eixida 434 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.
10) 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:
- Perquè el Centre Cultural no es posa disponible a efectes de campanya electoral.
L’Alcalde manifesta que es per reservar-lo pels grups polítics locals.
- Per tal de preparar l’escenari del Centre Cultural, he vingut a per les claus del
Centre, i resulta que no hi havia al clauer de l’ajuntament.
L’Alcalde manifesta que això es un tema que controla la Policia Local.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup PP, formula els següents precs o
preguntes:
- Els laterals del camí Fondo estan plens de canyes, a l’altura del barranc de Malet,
es podria fer una aclarida.
L’Alcalde manifesta ho manarà als operaris municipals per mirar si et pot fer
alguna cosa, ja que tindre en compte que esta prohibit tocar els canyars que formen part del
domini públic hidràulic.
El Sr. Juan Carlos Cors Mejias, regidor del grup COMPROMÍS, formula els
següents precs o preguntes:
- Ara que estan acabades les obres en el Camp de Futbol Municipal, hi ha
comentaris que el contractaista te problemes en pagar als subcontractista.

L’Alcalde manifesta que es desconeix l’existència d’eixos problemes, el que passa
es que el pagament de les ajudes de Diputació de València va mes retardat del que
esperàvem..

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 21:00 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 01 de juny 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,

Agustí Pascual Granell

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

