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S' EXCUSAREN:

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a quatre de febrer de 2013, 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 31 de gener de 2013, 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 DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA
MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA:
Atés l’expedient tramitat, iniciat per l'acord de la Mancomunitat de la Valldigna,
adoptat en sessió de 15 de desembre de 2010, pel qual s’aprova modificació dels vigents
Estatuts de l'indicada Mancomunitat, amb la finalitat d’adaptar-los a la Llei 8/2010 de 23
de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Atés que a la vista de l’informe emés per la Direcció General d’Administració
Local, en data 22 de març de 2012, el Ple de la Mancomunitat de la Valldigna, en sessió
del dia 08 de maig de 2012, va adoptar, entre d’altres, un acord en el qual es va aprovar la
correcció de determinats aspectes de l’esborrany d’Estatuts per tal d’adaptar-los al que
regula la Llei 8/2010, ja mencionada. I que a la vista d’aquest acord, per la Direcció
General d’Administració Local s’ha comunicat que no cal emetre altre informe al respecte,
procedint a continuació per cada ajuntament que integra la Mancomunitat de la Valldigna
ha aprovar el projecte d’Estatuts tal qual ha quedat redactat i aprovat en aquella sessió de la
Mancomunitat, de data 8 de maig de 2012.
Atés el nou marc legal per a les Mancomunitats establit per la Llei 8/2010 de 23 de
juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, la proposta d’acord de l’Alcaldia, així
com l’informe emés per Secretaria General de l’Ajuntament.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
a) Aprovar la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna, en els
termes que han quedat redactats i aprovats per la Mancomunitat de la Valldigna en sessió
de 08 de maig de 2012, amb la finalitat d’actualitzar el seu contingut i adaptar-los a la Llei
8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
b) Per a constància a l’expedient, els nous Estatuts de la Mancomunitat de la
Valldigna, que estan integrats per 30 articles, dos disposicions addicionals i una final, seran
diligenciats per Secretaria General de l’Ajuntament.
c) Remetre certificació d'aquest acord a la Mancomunitat de la Valldigna als
efectes previstos en la mencionada Llei 8/2010.
d) Facultar l’Alcalde tan amplament com en dret procedisca per disposar quantes
resolucions siguen necessàries per a l’execució dels anteriors acords.

2) APROVAR CONVENI
L'ENTUSIASTA”, PER L'ANY 2013:

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 2013.
No obstant això, a proposta de la Junta de la Societat Musical l’Entusiasta, cal
millorar part del contingut del Conveni indicat abans de ser sotmès a la consideració de la
Corporació Municipal, per tant el Sr. Alcalde, proposa siga deixat sobre la Mesa per a
millorar la seua redacció abans de ser considerat per l'Ajuntament en Ple.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Deixar l’assumpte sobre la Mesa per a ser resolt en la propera sessió que es cèlebre.

3) APROVAR CONVENI AMB EL CLUB “UNIÓ ESPORTIVA BENIFAIRÓ
DE LA VALLDIGNA”, PER L'ANY 2013:
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 2013.
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 2013.
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 2013, 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 2013, 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 2013.
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 2013, “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.

4) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, CORRESPONENT AL
QUART TRIMESTRE DE 2012:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 30 de gener de
2013, 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 2012, sobre el compliment dels terminis previstos en la
mencionada Llei 3/2004, en el pagament de les obligacions d’este Ajuntament, que inclou
el nombre i quantia global de les obligacions pendents per a les quals s'està incomplint el
termini legal de pagament, informe que resulta ser el següent,
“RELATIU A COMPLIMENT o NO DELS OBJECTIUS
CONTRA LA MOROSITAT, QIUART TRIMESTRE 2012
De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la vigent Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, emet el següent informe,
ANTECEDENTS
PRIMER.- El que disposa el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments efectuats
com a contraprestació en les operacions comercials entre proveïdors i aquesta Entitat
Local, de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Així, segons estableix l'article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
l'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acreditin la
realització total o parcial del contracte.

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració ha d'abonar al
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
No obstant això, s'ha d'estar al que disposa la disposició transitòria sexta del
mencionat Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que estableix una aplicació
progressiva d'aquests terminis per al pagament que preveu l'article 216.4.
SEGON.- S'acompanya un informe obtingut del registre de factures i comptabilitat
municipal corresponent al QUART trimestre de 2012 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 2012, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de
pagament al final.
TERCER.- Sense perjudici de la seua presentació per a coneixement i si es el cas
debat en l'Ajuntament en Ple, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, a l’òrgan
competent de l’Administració de l’Estat i a l'òrgan competent de la Generalitat que té
atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals.
LEGISLACIÓ APLICABLE
-

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 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 2012 de les
obligacions d’este Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre i quantia de les

obligacions pendents en què s'estiga incomplint els terminis regulats a la vigent Llei
3/2004, de 29 de desembre, relació on es contempla la següent informació:
a. Pagaments realitzats en el trimestre.
b. Interessos de demora pagats en el trimestre.
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
d. Factures o documents justificatius pel que fa als quals, al final de cada trimestre
natural, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de
factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació.
a) Pagaments

Període

realitzats en el

mitjà de

trimestre

pagament
(PMP)

Període
mitjà de
pagament
excedit
(PMPE)
(dies)

(dies)
TOTALS

137,22

b) Interessos de
demora

TOTAL

100,26

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

pagos

total

08

13.145,33

Fora del període legal
de pagament
Número Import total
de
pagos
74

57.228,22

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

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

Període
mitjà del
pendent de
pago
(PMPP)
(días)

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

TOTALS

68,27

50,66

0,00

Pendent de pagament al final del trimestre
En període legal de
pago al final del
trimestre
Número Import total
de
factures
59
43.979,02

Fora del període legal
de pago al final del
trimestre
Número
Import
de
total
factures
52
32.233,23

d. Factures o documents
que al final del
trimestre, hagen
transcorregut més de tres
mesos des de la seua
anotació en el registre de
factures i no s'haja
tramitat el reconeixement
de l'obligació.

Període mitjà
d’operacions
pendent de
reconeixement
(PMOP) (días)

TOTALS

0,00

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

0

0,00

Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix
i adopte resolució escaient.
Això no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu al compliment del 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 2012.
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 2012 de
les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat
Valenciana.
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 2012:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 30 de gener de
2013, en virtut del que regula el Reial Decret-Llei 4/2012, corresponent a l’any 2012, 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 2012
a) NORMATIVA APLICABLE
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (des d'ara RDL 2/2004).
• RDL 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la
Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals.
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
• Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals.
• Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors.
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
• Ordre HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, pel que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
b) ANTECEDENTS DE FET
Atés que en compliment del que regula l'article 7 del R.D. Llei 4/2012, es va emetre
l'informe en data 26 de març de 2012 d’esta Intervenció Municipal relatiu al Pla
d'Ajustaments de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, per a una durada de 10 anys.
Atés que mitjançant acord plenari de data 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Benifairó
de la Valldigna va aprovar el Pla d'Ajustament elaborat per l'Ajuntament, de conformitat
amb el regulat en l'article 7 del RD Llei 4/2012, i redactat conforme al model previst en
l'Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de certificat
individual, el model per a la seua sol·licitud i el model de pla d'ajustament que constava de
5 pàgines.
Atés que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la secretària
general de coordinació autonòmica i local, amb data 30 d'abril de 2012 va emetre informe
favorable al Pla d'Ajustament de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna .

Atés que l'article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de març, regula entre altres, que;
“Amb caràcter general, les Entitats locals que concerten les operacions d'endeutament previstes
en aquest Reial Decret-Llei, haurien de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques un informe de l'interventor sobre l'execució dels plans d'ajustament
contemplats en l'article 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
D’aquest informe de l'interventor s'adonarà compte a l’Ajuntament en Ple.
Que aquest informe, el contingut del qual es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a
requeriment del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a la valoració dels òrgans
competents d'aquest, que informaran del resultat d'aquesta valoració al Ministeri d'Economia i
Competitivitat.”

Atés que el desenvolupament reglamentari a que es refereix l’anterior article, ho ha
realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l'Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, que en el seu article 10, arreplega que,
“L'Administració que conte amb un pla d'ajustament acordat amb el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, durant la seua vigència, haurà de remetre a l'esmentat Ministeri abans
del dia quinze de cada mes, en el cas de la Comunitat Autònoma, i abans del dia quinze del primer
mes de cada trimestre en el cas de la Corporació Local, informació sobre, almenys, els següents
extrems:
- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant l'entitat, total del
crèdit disponible i el crèdit amatent.
- Deute comercial contreta classificada per la seua antiguitat i el seu venciment. Igualment,
s'inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament a
proveïdors.
- Operacions amb derivats.
- Qualsevol altre passiu contingent.
- Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures del pla
d'ajustament.
Les Corporacions Locals haurien de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
abans del dia quinze de gener de cada any o abans del dia quinze del primer mes de cada
trimestre, si es tracta de Corporacions Locals incloses en l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'informe sobre l'execució del pla
d'ajustament, amb el següent contingut mínim:
- Resum trimestral de l'estat d'execució del pressupost. Si es tracta de Corporacions Locals
incloses en l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals també s'inclourà informació referida a la previsió de liquidació de l'exercici,
considerant l'execució trimestral acumulada.
- Execució de les mesures d'ingressos i despeses previstes en el Pla i, si escau, de les mesures
addicionals adoptades.
- Comparança dels detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pla per a
aqueix any i explicació, si escau, de les desviacions.”

Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat amb data
14 de gener de 2013, la plataforma de captura de dades relativa a l'Informe “de seguiment
del pla d'ajustament aprovat i altra informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició
addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera”, plataforma que estarà disponible fins al 31 de gener de 2013.
Per tots els fets i fonaments de dret descrit s'emet el següent;
I. INFORME
Primer.- Que de conformitat amb el regulat en l'article 10 del Reial decret Llei 7/2012,
l'interventor municipal ha d'emetre un informe de manera anual sobre l'execució del pla
d'ajustament. D'aquest informe s'adonarà al ple, i del contingut del mateix es donarà trasllat
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la plataforma telemàtica
que habilita el propi Ministeri.
El contingut de l'informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s'han
regulat en l'Ordre HAP/2105/2012, d’1 d'octubre.
Per al cas de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, al no ser una Corporació Local
dels articles 111 i 135 del TRLRHL, la informació ha de remetre's de manera anual abans
del quinze de gener de cada exercici i referida al precedent. Per a aquest primer any, s'ha
ampliat el termini de remissió al Ministeri fins al 31 de gener de 2013.
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 2012 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 31/12/2012, respecte dels ingressos no financers, en termes globals es
negativa de l’1,83%. Tot i que es de la mateixa magnitud que la de la liquidació de
l’exercici de 2011, per altra banda, no haver aconseguit la previsió del Pla ha vingut
donada per la manca de liquidacions per l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, també pel cada vegada més increment en la concessió de la exempció
del que regula l’apartat e) de l’article 93-1 del Text Refòs de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, exempció que si
estiguera contemplada a través de la Llei reguladora de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, igual que recull altres mesures de caràcter social, aquest Ajuntament
recaptaria en més uns deu mil euros.
Pel que fa als ingressos financers, la desviació tot i que ha resultat ser negativa del
7’29%, resulta ser beneficiosa al ser inferior la carrega financera a la prevista.
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 31/12/2012, en termes globals es negativa en un 23’98%, pel que representa
d’increment de la despesa respecte de la prevista.
Increment bàsicament produït en el capítol 2 de despeses corrents, entre altres per
l’increment del tipus impositiu de l’IVA i per l’increment de les tarifes elèctriques, i en el
capítol 6 de despeses de capital al haver-se executat mes inversions de les previstes.
Indicar que a 31-12-2012, 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 2012 no s’ha finançat cap despesa amb romanent de
tresoreria, ja que el mateix va ser negatiu en la liquidació de 2011.
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; no obstant açò en virtut del Reial Decret Llei 20/2012,
que regula el no abonament de la paga extra de desembre/2012 o Nadal, s’ha produït un
estalvi de quasi 23000 euros.
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 31/12/2012, amb una reducció del 10’63% de la mateixa, per
altra banda s’ha incrementat la càrrega financera suportada per l'Ajuntament que ha
suposat la contractació del préstec pel pagament a proveïdors regulat al RDL 4/2012.
En el, quadre relatiu a Magnituds Financeres i pressupostaries, s’ha previst un
ajustament SEC 95 davant les dades comptables provisionals de l’exercici de 2012, tenint
present que fins que no es liquide el pressupost no es podrà donar les dades certes, la
liquidació prevista del pressupost de 2012, a l’igual que la de 2011, 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 2012, tenint present que
fins que no es liquide el pressupost no es podrà donar les dades certes, la liquidació
prevista de l’exercici de 2012, 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 31/12/2012, corresponent a les obligacions reconegudes
pendents de pagament, procedents dels períodes que s'especifiquen, s'ha xifrat en 298,00 €.
Per altra banda esta Entitat Local ha complit amb l’obligació de retre els informes
trimestrals que regula la Llei 15/2010 relativa a la lluita contra la morositat.
8) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ SOBRE OPERACIONS AMB
DERIVATS I ALTRE PASSIU CONTINGENT,
Res a dir al respecte, ja que aquest Ajuntament no ha formalitzat cap tipus d’estes
operacions.
ALS efectes oportuns, aquest és l’informe del Secretari-Interventor que
subscriu, que emet sense perjudici de qualsevol altre, millor fundat en dret. Remetent
còpia del mateix al Sr. Alcalde, perquè procedisca a donar compte del mateix en la
primera sessió plenària que celebre l’Ajuntament en Ple.
Les dades contingudes en el mateix haurien de ser bolcats en la plataforma
telemàtica de captura de dades habilitada a aquest efecte abans del 31 de gener de
2013.
Amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2012, 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 2012.
b) Retre certificació d’aquest acord a l'Administració de l'Estat, als efectes
pertinents.

6) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA A DEFENSA DE
LA SANITAT PÚBLICA:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià relativa a defensa de la sanitat pública, que literalment diu:
“Na: Rosanna Peris Peris, com portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del
País Valencià, davant del Ple de 4 de Febrer de 2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el Ple del dia 17 de maig de 2012 s’aprovà el Reial Decret-llei 16/2012, de 20
d’abril, “de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salud i
millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions.”
Aquest Reial Decret-llei ha suposat un canvi significatiu en la concepció de
l’atenció sanitària i s’ha portat a cap sense cap debat previ no sols en el Parlament sinó
també amb entitats professionals i socials en aquest camp.
En el Capítol I, concretament en l’article primer, s’estableixen les condicions per
accedir el “dret a l’assistència sanitària en Espanya”, unes condicions que estan en vigor
des de l’1 de setembre i que restringeixen el dret a múltiples col·lectius com:
- Persones amb nacionalitat, majors de 26 anys residents en Espanya que mai han
estat en situació d’alta o assimilada l’alta en el Sistema de Seguritat Social.

- Persones amb nacionalitat dels països membres de la Unió Europea, de l’Espai
Econòmic Europeu o de Suïssa que no disposen de certificat de residència en Espanya i/o
no poden acreditar la seua situació d’atur involuntari.
- Estrangers nacionals de països nacionals de països tercers que no disposen
d’autorització de residència en España.
Per aquest últim col·lectiu, xifrat en unes 150.000 persones, el Reial Decret preveu
únicament l’atenció sanitària d’urgències (menys en el cas de dones en procés de gestació i
els menors) como únic supòsit d’assistència mèdica, tornant a una concepció restrictiva
que no aporta cap valor social i que s’eradica l’any 2000 amb la Llei Orgànica
d’Estrangeria 4/2000.
Aquesta situació, suposa un pas enrere mencionat i, en la pràctica, a més a més
d’un canvi en la concepció d’universalitat en l’accés a la salut pública, una vulneració del
principi d’equitat que guiava fins al moment les polítiques de sanitat d’aquest país.
Aquesta situació pot provocar no sols el col·lapse de les zones d’urgència dels hospitals
espanyols, augmentant -paradoxalment- els costos en l’atenció sanitària a la població, sinó
també dividir a la societat en ciutadans de plens drets i no-ciutadans sense drets.
Així mateixa, la proposta de l’atenció d’aquestes persones mitjançant convenis
entre les Comunitats Autònomes i ONG segueix vulnerant la vocació d’universalitat del
nostre sistema sanitari i no faria sin aprofundir en la bretxa abans senyalada creant
sistemes d’atenció sanitàries paral·leles.
ACORDS:
1.- Des de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna manifestem la nostra disconformitat
amb el contingut d’aquest Reial Decret Llei.
2.- Exigir al Govern a que retire aquest Reial Decret Llei.
3.-Instar al Consell de la Generalitat per a que retire de la seua agenda política l’anunciada
pretensió de privatització de la gestió de la sanitat pública valenciana.
4.- Dirigir-se al Consell de la Generalitat Valenciana, així com als Grups Parlamentaris
presents en les Corts amb la finalitat de promoure, davant el Govern de l’Estat, un PACTE
PER LA SANITAT que consolide el nostre Sistema Nacional de Salut i que assegure la
cohesió social i l’equitat per a tots els ciutadans. Un pacte que incloga a les forces
polítiques, sindicals i professionals, a la indústria i als col·lectius de pacients que permeta
que el nostre SNS continue sent un dels millors sistemes sanitaris del món.

5.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció:
-Al President del Govern i del Consell.
-A Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i de les Corts
Valencianes.
-A la Ministra de Sanitat.”
Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris com a portaveu del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, explica els motius de la moció i la defensa, al temps
demana la Corporació Municipal adopte acord tal i com queda reflectit a la moció.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del
País Valencià, relativa a defensa de la sanitat pública, ací transcrita, i reiterar els acords
que la mateixa conté.

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
2013 fins el dia 31 de gener de 2013, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 02-01-13, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 07 de gener de 2013.
De 31-01-13, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 04 de febrer de 2013.
- BENS,
De 14-01-13, autoritza pel dia 18-01-2013 l’ús del Centre Cultural a l’Associació
de Jubilats i Pensionistes.
De 17-01-13, autoritza pel dia 25-01-2013 l’ús de la Sala d’Exposicions a
l’Associació d’Agermanament amb Redessan.
- CONTRACTACIÓ,
De 14-01-13, contracta el servei d’autocontrol de vessaments de l’EDAR a riu
Vaca, durant 2013, amb EGEVASA, pel preu cert de 1.170,71 € IVA no inclòs.

De 17-01-13, contracta el servei d’assistència i assessorament tècnic en matèria
d’urbanisme i obres públiques, amb l’aparejador Sr. Vicente Ferrando Casanova,
durant 2013, pel preu cert de 4.000,00 € IVA no inclòs.
De 17-01-13, contracta el servei de registre de dades d’aigües de consum, durant
2013, amb EGEVASA, pel preu cert de 389,72 € IVA no inclòs.
De 17-01-13, contracta el servei de control analític de l’aigua potable, durant 2013,
amb EGEVASA, pel preu cert de 3.073,68 € IVA no inclòs.
De 17-01-13, contracta el servei de manteniment d’equips de cloració de l’aigua
potable, durant 2013, amb EGEVASA, pel preu cert de 1.049,53 € IVA no inclòs.
De 21-01-13, aprova certificació d’obra, segona i final, de Millores en carrer
Roserets i en carrer La Xara, així com l’acta de recepció.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 16-01-13, a Cristina Fons Fons, reformes en C/ Ricardo Romero, 31
De 16-01-13, a Frutas Vercher, SL, reparacions en C/ Teodoro Lorente, 6.
De 16-01-13, a Llum Casanova Alberola, reforma en C/ Sant Roc, 2.
De 17-01-13, a Francisco Vercher Cuñat, reparacions accés a finca rústica, parcel·la
112 del polígon 13.
De 24-01-13, a maria Dolores Rodriguez Escrihuela, bassa de regar el conreu,
parcel·la 09 del polígon 06
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 29-01-13, requeriment a Erika Ferrando Palomares, aporte documentació per
poder continuar expedient llicència activitat carnisseria en C/ Juan de Juanes, 1.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 11-01-13, atorga reserva de nínxol a favor de Laurencio Gil Fons.
De 15-01-13, sol·licita la inclusió d’obra municipal en el Pla de Camins Rurals
2013 de la Diputació de València.
De 15-01-13, sol·licita la inclusió d’obra municipal en el PPOS 2013 de la
Diputació de València.
De 16-01-13, renova la inscripció en padró d’habitants d’estranger no comunitari
sense autorització de residència permanent.
De 21-01-13, inici tramitació gual en carrer Pinar, 10.
De 21-01-13, inici tramitació gual en carrer Pinar, 8.
De 23-01-13, atorga llicència de gual 179 a Antonio Pelegri Blasco, en C/ Pinar, 8
De 23-01-13, atorga llicència de gual 180 a Concepción Mansanet Mansanet, en C/
Pinar, 10
De 31-01-13, inici tramitació gual en carrer Pinar, 1.

- INTERVENCIÓ,
De 17-01-13, eleva a definitiva l’aprovació inici del pressupost municipal exercici
2013.
De 24-01-13, aprova factura honoraris redacció projecte obres Millores en carrer
Roserets i en carrer La Xara, per import de 3.372,61€.
- TRESORERIA,
De 16-01-13, declara responsabilitat solidaria de Celestino Serra Palomares,
respecte de la quota tributaria de taxa subministrament d’aigua potable i altres,
primer semestre de 2010, en Av Valldigna, 5-baix, a nom de Antonio Serra Cuñat.
De 17-01-13, aprova padrons tributaris a recaptar durant el primer semestre de
2013.
De 21-01-13, aprova liquidació segon semestre/2012 a Cableuropa SA, per taxa
ocupació del domini públic, modalitat 1’5% ingresso bruts.
De 22-01-13, declara responsabilitat solidaria de Celestino Serra Palomares,
respecte de la quota tributaria de taxa subministrament d’aigua potable i altres,
segon semestre de 2010, en Av Valldigna, 5-baix, a nom de Antonio Serra Cuñat.
De 24-01-13, aprova liquidació quart trimestre/2012 a France Telecom España, SA,
per taxa ocupació del domini públic, modalitat 1’5% ingresso bruts.
De 24-01-13, disposa el pagament de la quota-aportació 2013 al Fons Valencia per
la Salidaritat, fixada en 2.000,00 €.
De 29-01-13, declara responsabilitat solidaria de Celestino Serra Palomares,
respecte de la quota tributaria de taxa subministrament d’aigua potable i altres,
primer semestre de 2011, en Av Valldigna, 5-baix, a nom de Antonio Serra Cuñat.
De 30-01-13, accepta la col·laboració del Registre de la Propietat núm. 1 d’Alzira
en la tramitació de les comunicacions previstes en l’article 154.5 de la Llei
Hipotecària, a efectes de les declaracions per Plus Valua.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2013, han tingut entrada 155 escrits, i eixida 120 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.

La Sra. Rosanna Peris Peris, regidora del grup EUPV, formula els següents precs o
preguntes:
- En relació a FITUR, tenint informació que l’Alcaldia ha assistit a la mencionada
fira, es pregunta: Qui ha pagat la despesa, Que ha costat i Quins beneficis s’han
aconseguit.
L’Alcalde manifesta, que ha assistit a FITUR com a membre de la Mancomunitat
de la Valldigna, la despesa va a càrrec de la Mancomunitat de la Valldigna, despesa que
aproximadament esta al voltant de 200 €, i el beneficis, puix els beneficis no es poden
mesurar, enguany em anat tots junts, a segut la Mancomunitat de la Valldigna la que ha
presentat l’oferta turística de la Valldigna. FITUR inicialment no aporta beneficis, que a la
llarga si que en produeix, el que cal es estar allí per ensenyar el que tenim per a que siga un
atractiu turístic, que si es aconsegueix es quan produeix beneficis.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 20:30 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 15 d’abril de
2013. I s'estén en vint-i-una pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
OL3922556 (revers) a OL3922566 (revers), 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

