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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a dos de maig de 2016, essent  les vint hores, a la Sala 
de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni  Alberola Verdú, 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 27 d’abril de 2016,  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  ORDINÀRIA DE 07 DE  MARÇ DE 2016: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 07 de març de 
2016, 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  ORDINÀRIA D’11  D’ABRIL DE 2016: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 11 d’abril de 
2016, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 

 
 
 3) APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRA DE MILLORES AL 
CONTRACTE DE LES OBRES “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ 
B1”: 
 

Atés que de la tramitació de l’expedient de licitació de l’obra “Urbanització de la 
Unitat d’Execució B1”, per l’adjudicatari de la mateixa “Canalizaciones y Derribos Safor 
S.L.” en la seua oferta econòmica es van afegir unes millores consistents en 

 
 - Pagar els honoraris de direcció d’obra, superior i tècnica:  6.782,92 €. 

- Reforços en conduccions de PVC 200 m/m ......................:  3.291,20 € 
-  Augment de la qualitat de la rigola ..................................:     919,60 € 
-  Realitzar la senyalització vial horitzontal .......................:  3.000,00 € 
                                 TOTAL ....................................................: 13.993,72 € 

 
 Atés que en el contracte administratiu de les obres “Urbanització de la Unitat 
d’Execució B1”, signat el dia 05 de desembre de 2014, es pacta, convé i s’atorga que 
“Canalizaciones y Derribos Safor S.L.”, també s'obliga a l'execució de les obres que 
representen la millora oferida, les quals es realitzaran seguint les instruccions tècniques i, 
sota la direcció i control de l’Ajuntament. 
  
 



 Atés  la  certificació d'obra de l’execució de les millores al contracte de l’obra 
“Urbanització de la Unitat d’Execució B1”, lliurada pel  Sr. Joaquim Egea i Martínez, 
tècnic director de les esmentades obres,  a la qual  s'acredita que s'ha complit amb la 
realització de les mateixes, consistents en  
 
 - Pagar els honoraris de direcció d’obra, superior i tècnica:  6.782,92 €. 

- Reforços en conduccions de PVC 200 m/m ......................:  3.291,20 € 
-  Augment de la qualitat de la rigola ..................................:     919,60 € 
-  Realitzar la senyalització vial horitzontal .......................:  3.000,00 € 
                                 Valorades en un TOTAL ....................: 13.993,72 € 

 
 Atés que en la mateixa certificació consta la conformitat en el contingut de la 
mateixa, en els seus propis termes, per part del contractista de les obres mencionades. 
 
           Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient 
de contractació. 

 
Atés que l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquesta certificació d’obres és 

l'òrgan de contractació de l'obra principal, sent en aquest cas l’Ajuntament en Ple.  
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat  acorda: 
 
 a) Aprovar la referida primera i final certificació d’obra, en totes les seues parts,  de  
l’execució de les millores al contracte de l’obra “Urbanització de la Unitat d’Execució 
B1”, a la qual  s'acredita que s'ha complit amb la realització de les mateixes, consistents en 
  
 - Pagar els honoraris de direcció d’obra, superior i tècnica:  6.782,92 €. 

- Reforços en conduccions de PVC 200 m/m ......................:  3.291,20 € 
-  Augment de la qualitat de la rigola ..................................:     919,60 € 
-  Realitzar la senyalització vial horitzontal .......................:  3.000,00 €   
-  Valorades en ............................................ 13.993,72 euros. 

 
 b) Reconèixer al contractista adjudicatari, “Canalizaciones y Derribos Safor S.L.”,  
el compliment de la realització de les millores ofertades, en la licitació de les obres 
“Urbanització de la Unitat d’Execució B1”. 
 
 c) Que es notifique aquest acord al contractista “Canalizaciones y Derribos Safor 
S.L.”.   
 
 
 



 4) APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRA D’OBRES 
COMPLEMENTARIES EN “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ 
B1”: 
 
 Atés  la  Primera i única certificació d'obra de les Obres Complementaries de 
"Urbanització de la Unitat d’Execució B1", 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 
tretze mil setanta-set euros i noranta-un  cèntims (13.077,91 €).  
 
 Atés que en la mateixa certificació consta la conformitat en el contingut de la 
mateixa, en els seus propis termes, per part del contractista de les obres mencionades. 
 
           Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient 
de contractació, així com de la justificació de les obres complementaries. 

 
Atés que l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquesta certificació d’obres és 

l'òrgan de contractació de l'obra principal, sent en aquest cas l’Ajuntament en Ple, el qual 
les va autoritzar en la sessió d’11 d’abril de 2016. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat  acorda: 
 
 a) Aprovar la referida primera i única certificació d’obra de les Obres 
Complementaries de "Urbanització de la Unitat d’Execució B1", en totes les seues parts. 
 
 b) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", la 
quantitat de 13.077,91 €, 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 principal. 
 
 c) Notificar aquest acord a "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.". 
 
 
 5) APROVAR LA QUINTA i FINAL CERTIFICACIÓ D’OBRA i ACTA DE 
RECEPCIÓ DE LES OBRES “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ 
B1”: 
 
 Atés  la  Quinta i Final certificació d'obra de "Urbanització de la Unitat d’Execució 
B1", 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 trenta-sis mil quatre-cents quaranta-un 
euros i seixanta-sis cèntims (36.441,66 €). 
 



 Atés que a criteri del Tècnic Director de les obres principals, s’ha considerat 
necessària l’alteració d’algunes unitats d’obra  sobre les previstes en el projecte tècnic, el 
valor de les quals, al no ser superior en més d’un 10% del preu cert del contracte, no ha fet 
falta tramitar un modificat del projecte ni del contracte d’obres, d’acord amb el que regula 
l’últim paràgraf de l’apartat 3 de l’article 234 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.     
  
 Així tenim que l’obra certificada fins a la quarta certificació d’obra sumava la 
quantitat de 144.048,52 euros, i que amb la quantitat que se certifica amb aquesta quinta i 
final (36.441,66 €) dona un import de 180.490,18 euros, la qual cosa representa un 10% 
més del preu cert del contracte.  
 
 Atés tanmateix, l’Acta de Recepció de les obres indicades, tant de les del contracte 
principal com de les complementaries i la de millores al contracte administratiu, a la qual 
consta que s’ha realitzat el corresponent mesurament general de l’obra executada, entre la 
qual, i formant part del respectiu projecte d’urbanització de la Unitat d’Execució B1, estan 
les corresponents a les instal·lacions elèctriques de mitja tensió, baixa tensió i nou centre 
de transformació.  
 
 Atés que en la mateixa certificació consta la conformitat en el contingut de la 
mateixa, en els seus propis termes, per part del contractista de les obres mencionades. 
 
           Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient 
de contractació, així com la vigent normativa sobre el Sector Elèctric, per la qual les 
instal·lacions elèctriques una vegada executades han de ser cedides a Iberdrola amb la 
finalitat de la seua posada en funcionament. 
  

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a)  Acceptar la necessària alteració d’algunes unitats d’obra, considerades pel 
Tècnic Director de les obres,  sobre les previstes en el projecte tècnic, el valor de les quals, 
no es superior en més d’un 10% del preu cert del contracte, açò de conformitat amb el que 
regula l’últim paràgraf de l’apartat 3 de l’article 234 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
  
 b) Aprovar la referida quinta i final certificació d’obra de "Urbanització de la 
Unitat d’Execució B1",   en totes les seues parts, i  acceptar l’Acta de Recepció d’aquestes 
obres, tant de les del contracte principal com de les complementaries, així com de les 
millores al contracte. 
 



 c) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", la 
quantitat de 36.441,66 €, 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. 
 
 d) Cedir a Iberdrola Distribució Elèctrica S.A.U, les instal·lacions conveniades 
segons expedient 9031325447 que s'indiquen a continuació,  realitzades per l'Ajuntament 
de Benifairó de la Valldigna per a la urbanització de la "Unitat d'execució B1" que estan 
incloses en el corresponent projecte d'urbanització aprovat i detallades en els respectius 
annexes de projectes elèctrics, i són  

 
- “XARXA SUBTERRÀNIA TRIFÀSICA DE MITJA TENSIÓ 20 kV, 

D'ENTRADA/EIXIDA AL NOU C.T.D. D'IBERDROLA DENOMINAT "AV. JAUME II" 
DES D’ENTRONCAMENTS A REALITZAR EN LSMT EXISTENT ENTRE ELS 
SECCIONADORS UNIPOLARS (V.66495) EN PAL NÚM. 740049 DE PAS 
AERI/SUBT., I EL C.T.D. "HOSPITAL DE BENIFAIRO" (L-09 BENIFAIRÓ 20 KV – 
S.T. VALLDIGNA), EMPLAÇAT A L'Av. JAUME II, DE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA (VALÈNCIA)”. 
 

- “XARXA SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ PEL SUBMINISTRAMENT A 
LES PARCEL·LES DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ B1”. 

 
- “NOU C.T.D.  DENOMINAT  "AV. JAUME II", SITUAT EN CARRER JAUME 

II, S/N, CANTONADA CARRER REIS CATÒLICS, S/N. 
 
 e) Notificar aquest acord a "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L."; i facultar 
l’Alcalde tan amplament con siga en Dret per a formalitzar els documents que calguen en 
execució d’aquest acord, en particular els de les cessions a Iberdrola. 
 
 
 6) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ, 
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA i SOSTENIBILITAT FINANCERA, 
DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2016:  
 

Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 21 d’abril de 
2016,  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 2016, 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 2016, 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 2016, 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 2016, 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 d'informació 
corresponen a la Intervenció Municipal i bàsicament consisteix en la següent informació: 

- Calendari i pressupost de Tresoreria. 

- 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 2016, 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 2016, 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: 

 Primer.- Complix  amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, des de la vessant de 
tresoreria, ja que la diferencia entre recaptació liquida i pagos líquids és positiva, com es 
pot veure en el següent quadre,  

 

 



Existència en caixa a  01-01-2016 136.291,40 € 
Recaptació liquida   532.809,95 € 
- De pressupost corrent 142.420,14 €  
- De pressupostos tancats 125.257,64 €  
- De No pressupostaria 75.794,22 €  
- Ingressos pendent d’aplicació 189.337,95 €  
Pagaments Líquids  594.689,76 € 
- De pressupost corrent 248.367,76 €  
- De pressupostos tancats 210.337,37 €  
- De no pressupostaria 135.984,63 €  
Existència en caixa a  31-03-2016 74.411,59 € 
 
 Segon.- El nivell del deute viu queda fixat en 987.642,86 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  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 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 2016, corresponent al Primer Trimestre. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes 
oportuns. 
 
 

7) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, 
CORRESPONENT AL  PRIMER TRIMESTRE DE 2016: 

 
Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 21 d’abril de 

2016,  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 Primer trimestre/2016, 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, 
 



“INFORME DE SECRETARI-INTERVENCIÓ 

CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP) 

PRIMER TRIMESTRE 2016 

 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/2016, 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 
 
 
 

Dies 

Import  
Operacions 

Pagades 
 
 
 

Euros 

Ràtio 
operacions 
pendents de 
pagament 

 
 

Dies 

Import 
operacions 
pendents de 
pagament 

 
 

Euros 

Període de 
Pagament  
Trimestral  

* 
 
 

Dies 
2016 Primer  81,86 252.460,10 36’24 57.256,38 73’43 

 
2015 Quart 55,62 263.204,24 47,47 214.698,39 51’96 

 
2015 Tercer 25’26 162.671,21 37’93 266.815,76 33’13 

 
2015 Segon 35’69 333.906,30 15’07 140.978,80 29’57 

 
2015 Primer 28’91 84.606,44 2’10 232.792,07 9’25 

 
2014 Quart 20’49  183.513,88 19’92  33.591,48 20,40  

 
2014 Tercer 11’04  113.158,38 11’29  43.701,69 11,11  

 
2014 Segon (3’28)  98.701,21 (4’76)  48.221,44 (3,77)  

 
2014 Primer 18’92  13.311,74 (9’44)  15.165,85 3,82  

 
 

 

 



PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS         TRIMESTRAL GLOBAL 

 

Exercici Trimestre 
Període Mitjà de Pagament  Global 

* 

2016 Primer 73’43 dies 

2015 Quart 51’96 dies 

2015 Tercer 33’13 dies 

2015 Segon 29’57 dies 

2015 Primer 9’25 dies 

2014 Quart 20’40 dies 

2014 Tercer 11’11 dies 

2014 Segon (3’77) dies 

2014 Primer 3’82 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 NO compleix el període mitjà de pagament previst a la Llei. En 
conseqüència la Corporació Municipal s’ha de comprometre ha adoptar 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. 



 
 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  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 a) Quedar assabentada 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 2016. 
 
 b) Quedar assabentada del 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 l'Administració de la Generalitat Valenciana. 
 
 

ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA. 
 

A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de l'Alcaldia i,  
precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, es manifesta la Corporació Municipal que per la 
Generalitat Valenciana i ECOEMBES s’ha dut a terme una modificació puntual del vigent 
Conveni Marc per a la recollida selectiva del paper-cartró, al qual este Ajuntament està 
adherit, modificació que es d’interès municipal i que, per a que siga efectiva, la Corporació 
Municipal ha d’adoptar el corresponent acord. 
 
 Amb aquesta finalitat, per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del 
Dia,  l’assumpte “Acceptació de la Modificació del Conveni Marc entre la Generalitat i 
Ecoembalajes España, SA, i així que la Corporació Municipal adopte resolució al respecte 
i prenga els acords oportuns. 
 
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta 
legal preceptiva, acorda incloure en l'Ordre del Dia l’assumpte esmentat, passant tot seguit 
a debatre'l. 
 
 
 



 8) ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI MARC ENTRE 
LA GENERALITAT I ECOEMBALAJES ESPAÑA SA.: 
 

Atés l’acord adoptat en sessió de 18 de febrer de 2016 per la Comissió de 
Seguiment del Conveni Marc subscrit el 10 de desembre de 2013 entre la Generalitat 
Valenciana, en el seu nom la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i, 
Ecoembalajes España, SA. (ECOEMBES), al que es va adherir aquest Ajuntament segons 
acord adoptat en la sessió del dia 03 de febrer de 2014, la finalitat de dit Conveni és la 
gestió de la recollida selectiva de residus a través del contenidor groc (recollida selectiva 
d'envasos lleugers) i del contenidor blau (recollida selectiva de paper-cartró). 

 
Atés que la mencionada modificació del Conveni Marc afecta a la clàusula 2 

“Recollida monomaterial de paper cartró en contenidor específic” i a la clàusula 3 
“Recollida porta a porta d’envasos de cartró generats en el comerç urbà”, ambdues de 
l’Annex II “Condicions Econòmiques”. 

 
Atés que l'acceptació per aquesta Corporació Municipal de la mencionada 

modificació del Conveni Marc, pot resultar beneficiosa als interessos generals municipals. 
 

L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
  

a) Acceptar la modificació del Conveni Marc subscrit el 10 de desembre de 2013 
entre la Generalitat Valenciana, en el seu nom la Conselleria d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient i, Ecoembalajes España, SA. (ECOEMBES), pel que respecta a la clàusula 
2 “Recollida monomaterial de paper cartró en contenidor específic” i a la clàusula 3 
“Recollida porta a porta d’envasos de cartró generats en el comerç urbà”, ambdues de 
l’Annex II “Condicions Econòmiques”, aprovada per la Comissió de Seguiment del 
mencionat Conveni Marc en sessió de 18 de febrer de 2016. 

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

documents siguen necessaris en execució d’aquest acord. 
 

 c) Retre per duplicat exemplar certificat del present acord a la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat 
Valenciana, i a Ecoembalajes España, SA.  per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
 d) Retre certificat del present acord a la mercantil JOAQUIN LERMA SA, la qual 
té delegades les facultats i beneficis que per a l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna es 
contempla a l'indicat Conveni Marc de data 10 de desembre de 2013. 
 
 



9) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS, TAMBÉ DE L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2016 CORRESPONENT AL 
PRIMER TRIMESTRE: 
 
 Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació 
Municipal, del que segueix: 
 
 A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 d’abril de 2016  
fins el dia 30 d’abril de  2016, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, 
De 06-04-16, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el dia 11 d’abril de 2016. 
De 27-04-16, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el dia 02 de maig de 2016. 
 
- PERSONAL, 
De 14-04-16, convoca Comissió de Baremació Borsa Treball temporal per a 
Operaris serveis múltiples dedicats a la neteja viaria, per a resoldre reclamació a la 
baremació del dia 30 de març de 2016. 
De 14-04-16, convoca Comissió de Baremació Borsa Treball temporal per a 
Auxiliars administratius pel consultori local de salut,  per a resoldre reclamació a la 
baremació del dia 30 de març de 2016. 
De 22-04-16, reconeix el novè trienni a la funcionaria Elisa Ferrando Vercher. 
De 27-04-16, no admet l’al·legació formulada per un aspirant, a la baremació del 
dia 30 de març de 2016 per la Comissió de Baremació Borsa Treball temporal per a 
Operaris serveis múltiples dedicats a la neteja viaria. 
De 27-04-16, no admet l’al·legació formulada per una aspirant, a la baremació del 
dia 30 de març de 2016 per la convoca Comissió de Baremació Borsa Treball 
temporal per a Auxiliars administratius pel consultori local de salut. 
 
- BENS,  
De 28-04-16, autoritza ús Sala Exposicions, dies 23 i 30 de maig de 2016, a 
Prevenpyme, per a realitzar curset sobre plaguicides. 
De 29-04-16, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 06 de maig de 2016, a 
Mancomunitat de la Valldigna, per a acte cultural. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 01-04-16, contracta el servei de manteniment de la gespa del camp de futbol, 
per termini d’un any i pel preu cert de 1.950,00 euros IVA no inclòs, amb 
TECNIVERD 4, S.L. 



De 20-04-16, contracta amb CADERSA SL, obres complementaries a la 
urbanització de la Unitat d’Execució B1, per import de 13.077,91 euros IVA inclòs. 
De 25-04-16, inici tramitació per a la devolució a CADERSA SL de la fiança 
definitiva dipositada amb motiu de les obres “Urbanització de la Unitat d’Actuació 
núm. 6”. 
De 26-04-16, contracta el servei de manteniment de l’alarma instal·lada en dipòsit 
d’aigua potable, per termini d’un any i pel preu cert de 522,72 euros IVA no inclòs, 
amb Securitas Direct España, SAU. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 07-04-16, a Juan Fco. Ferrer Moya, segona fase habilitació de cambra per a 
vivenda, C/ Rajolar, 2-1r. 
De 12-04-16, a M. Luz Ribelles Serra, reformes, C/ Sant Benet, 3. 
De 12-04-16, a Francisca Chova Sancho, reformes, C/ Pare Alberola, 17. 
De 12-04-16, a Angels Serra Cunyat, reformes, C/ Ràfol, 5. 
De 25-04-16, no atorga llicencia a David Thompson per a fer una piscina en 
parcel·la 362 del polígon 14. 
De 28-04-16, a Victor Cunyat Plana, reformes, C/ Cervantes, 5. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 01-04-16, aprova conveni de col·laboració amb AVAMET amb la finalitat 
d’obtenir dades climàtiques i donar-les a conèixer. 
De 20-04-16, sol·licita ajuda del programa de  Diputació de València per a 
enjardinament municipal. 
De 28-04-16, aprova conveni de col·laboració amb CDR La Safor, amb la finalitat, 
entre altres, de desenvolupar programes  d’atenció a col·lectius més desfavorits. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 18-04-16, aprova factura de SICE SA pel subministrament peretes LED per a 
il·luminació interior, a efectes de justificar ajuda de la Diputació de València. 
De 20-04-16, inici tramitació compte general del pressupost de 2015. 
De 20-04-16, aprova la segona relació de 03 sol·licituds d’ajuda del programa 
Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, per un total de 300,00 euros. 
 
- TRESORERIA,  
De 18-04-16, aprova liquidació primer trimestre 2016 a Orange Espagne, SAU, 
taxa d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% 
dels ingressos bruts. 
De 18-04-16, aprova liquidació IVTM any 2016, del vehicle  7364 FLG. 
De 19-04-16, aprova liquidació IVTM any 2016, del vehicle  A8167DP. 
 



De 19-04-16, aprova liquidació IVTM any 2016, del vehicle  1561 JJS. 
De 28-04-16, aprova liquidació 01/2016 per la taxa d’ocupació del domini públic 
amb materials  de la construcció. 
De 28-04-16, aprova liquidació 02/2016 per la taxa d’ocupació del domini públic 
amb materials  de la construcció. 
De 28-04-16, aprova liquidació 03/2016 per la taxa d’ocupació del domini públic 
amb materials  de la construcció. 
De 28-04-16, aprova liquidació 04/2016 per la taxa d’ocupació del domini públic 
amb materials  de la construcció. 
De 29-04-16, atorga exempció pago IVTM del vehicle 9190 BPY, per 
minusvalidesa de Juan Verdú Alemany. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2016,  han tingut entrada  470 escrits,  i  eixida  519 escrits. 

 
 C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del 
pressupost de l'any 2016, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix 
corresponent al primer trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així 
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix: 

 
PRIMER Trimestre-2016 

 
ESTAT  D'INGRESSOS.- 
-   Previsions definitives............................................   1.622.300,00   € 
-   Drets reconeguts...................................................       142.519,39   €. 
-   Recaptació neta...................................................         142.420,14   €. 
 
ESTAT  DE DESPESES.- 
-  Consignacions definitives.....................................      1.622300,00   €. 
-  Obligacions reconegudes......................................         275.493,97   €. 
-  Pagaments realitzats..........................................            248.367,76   €. 
 
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA: 
-Existències a 01-01-16 ............................................       136.291,40  €. 
-Ingressos durant el trimestre...................................         618.109,56 €. 
-Pagaments durant el trimestre.................................         698.379,29 €. 
-Existències a 31-03-16 ..............................................         56.021,67 €. 
 

  I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
  Quedar degudament assabentada  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. 
 
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els 

següents precs o preguntes: 
 
- Prega s’instal·le una fonteta en el poliesportiu per a que, els que vana jugar o 

practicar esport no poden veure ni rentar-se, una vegada es tanquen les instal·lacions al 
acabar d’entrenar-se els que juguen a futbol. 
 L’Alcalde manifesta que ho comentarà amb els tècnics i vora si es possible 
instal·lar-ne una. 

 
- La porta gran que dona accés al carrer Sant Miquel des del camp de futbol, es tan 

pesada que es difícil de maniobrar, caldria instal·lar-ne una més xicoteta per poder eixir al 
carrer. 
 L’Alcalde manifesta que ho comentarà amb els tècnics i vora si es possible 
instal·lar-ne una. 

 
El Sr. Marc Vercher Alberola, regidor del grup municipal PSOE, formula els 

següents precs o preguntes: 
 

 - Pregunta si l’Ajuntament ha tingut coneixement del procés d’adscripció del 
Col·legi Públic de Benifairó de la Valldigna a l’IES La Valldigna en Tavernes de la 
Valldigna. 
  L’Alcalde, manifesta que no s’ha tingut cap tipus d’informació prèvia, aquest 
assumpte es cosa, o siga competència de la Conselleria d’Educació, i a més a més 
considera que es correcta l’adscripció realitzada, ja que l’IES La Valldigna està més prop 
de Benifairó de la Valldigna que l’IES Jaume II el Just. 
 
 
 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 30 de maig de 
2016.   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, 
 
 
 
 
 
 
 
         Josep Antoni  Alberola Verdú                                       Salvador  Casanova Ferrer 
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