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     S' EXCUSAREN:  
   

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-cinc de juliol 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 20 de juliol de 2016,  
per a celebrar sessió extraordinària i pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el president obre la sessió  amb el següent, 
 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 



 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  ORDINÀRIA DE 13 DE  JUNY DE 2016: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 13 de juny de 
2016, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 

 
 
2) APROVACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 

BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA EN L’ASSOCIACIÓ “SOM RURALS”: 
 

Es ret compte que al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 7764 de data 20 
d’abril de 2016, apareix publicada l'Ordre 5/2016,  d’11 d’abril de 20168, de la Conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es 
convoca i regula la selecció dels Grups d'Acció Local LEADER 2014/2020, i de les 
estratègies de desenvolupament local participatiu . 

 
Per l'Alcaldia, amb data 11de maig de 2016, es va signar document manifestant la 

voluntat de participar a la Candidatura de Grup d’Acció Local Leader 2014/2020 “Som 
Rurals: La Costera - La Safor - La Vall d’Albaida. 
 

Atés el que regula el Capítol II “Selecció d’organitzacions candidates” de 
l'esmentada Ordre 5/2016, pel qual les candidatures han de revestir la forma d’una 
associaicó. 
 
 Atés el que regula la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret 
d'Associació, i la Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d’Associacions de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 Atés els Estatuts que han de regular l’organització i funcionament de la projectada 
Associació “Som Rurals”. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 
 

PRIMER: Manifestar amplament la voluntat de constituir i formar part de 
l'Associació sense ànim de lucre “SOM RURALS”, formant part de la mateixa este 
Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 

 
 



SEGON: Designar l'Alcalde, Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, amb DNI: 
20808105 M, com a representant de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna davant 
l'Associació “Som Rurals”, facultat per actuar en nom de l’Ajuntament en els distints 
òrgans de “Som Rurals”. 

 
TERCER: Comunicar aquest acord a Presidència de l'Associació “Som Rurals”, per 

a coneixement i demes efectes oportuns. 
 
 

3) DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS A EFECTES ESCOLARS 
CURS 2016/2017: 
 

Atés l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de data 22 de 
juny de 2016, sobre els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 2016/2017. 

 
Atés la normativa vigent sobre el calendari escolar  dels  centres docents no 

universitaris de la Comunitat Valenciana, Ordre d'11 de juny de 1998 de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esport, així com la Resolució de data 07 de juny de 2016 de la 
Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del 
curs acadèmic 2016/2017. 
 

L' Ajuntament  en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Ratificar l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II  el Just” de 
Benifairó de la Valldigna, sobre dies festius municipals a efectes escolars pel curs 
2016/2017, en els següents: 31 d’octubre i 05 de desembre ambdós de 2016, i 17 de març 
de 2017. 
 
 b)  Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport als efectes oportuns, també al Centre “C.P. Jaume II  el Just” de Benifairó 
de la Valldigna. 
 
 
 4) ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
PER A CONTRACTAR LES OBRES INCLOSES EN EL PLA PROVINCIAL 
D’OBRES I SERVEIS DE 2016: 
 
 Es ret compte de les Bases del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis 
Municipals (PPOS) per a l’exercici de 2016, aprovades pel Plenari de la Diputació de 
València en sessió de data 27 d’abril de 2016, publicades en el Butlletí Oficial de la 
Província 82  de data 02 de maig de 2016. 



  
 Atés el que regula la Base Huitena, en concret, sobre LA DELEGACIÓ en els 
Municipis de la Província de la contractació de les obres, l’acceptació d'aquesta delegació 
s’haurà de fer constar expressament, per  acord de l’Ajuntament en Ple. 
 
 Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de les obres, incloses al PPOS 
de 2016, que són 
 

Reformes en la Plaça Pintor Sorolla 
Renovar l’asfaltat del Camí Rajolar  
Reposició de voreres en casc urbà  

 
 L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 1) Acceptar la delegació de Diputació de València en aquest Municipi per a 
contractar les obres abans esmentats, segons la Base huitena relativa a Delegació per a la 
contractació de les Bases aprovades pel Ple de la Corporació Provincial. 
 
 2) Comprometre’s a l'exacte compliment de les Bases que s'esmenten, en el procés 
d'execució de les obres incloses en el PPOS-2016. 
 

 
 5) APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA AL 
CONTRACTISTA DE LES OBRES “INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL 
EN EL CAP DE FUTBOL MUNICIPAL”: 
 
 Atés l'expedient tramitat a instància de “M.J.P. SISTEMAS TECNICOS, S.L.”,   
contractista   de   les   obres   “INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL EN EL CAMP 
DE FUTBOL MUNICIPAL”, el qual sol·licita la cancel·lació i devolució de la respectiva 
fiança definitiva per import de 8.217,55 euros, en metàl·lic, dipositada a l'efecte del 
corresponent contracte administratiu. 
 
 Atés que s'han complit els requisits que es regulen en l’article 102 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, tot i que s’han quedat extingides les obligacions que exigiren la 
constitució de la indicada garantia. 
 
 Atés que aquest Ajuntament en Ple va ser l’Òrgan que va contractar les obres 
indicades. 
 
 



L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Accedir al que s'ha sol·licitat per “M.J.P. SISTEMAS TECNICOS, S.L.”, en 
relació a les obres “INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL EN EL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL”, i que per intervenció es lliure el respectiu document de 
devolució de 8.217,55 euros, import de la fiança dipositada en metàl·lic,  realitzant la  
corresponent anotació comptable. 
 

 
6) APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 

MUNICIPAL DE L'EXERCICI  DE  2015: 
 
 Es  ret  el  Compte General del Pressupost de l'exercici de 2015, formalitzat  
d'acord amb les disposicions legals  vigents; el qual ha estat dictaminat favorablement per 
la Comissió Especial de Comptes en sessió del dia  24 de maig de 2016,  i exposat al públic 
per termini de quinze dies, sense que durant  aquest termini  i  huit  dies més  s'hagen   
formulat objeccions, observacions o reclamacions, segons ho certifica el Sr. Secretari 
General de l’Ajuntament. 
 
 Atés  que  no  s'hi  troben errors aritmètics ni defectes  que esmenar  o corregir, que 
es troba degudament justificat i d'acord amb els llibres de comptabilitat. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Aprovar  el  Compte General del Pressupost de l'exercici  de 2015,  i  que se li 
donen els tràmits procedents regulats en  la vigent legislació de les Hisendes Locals, en 
particular posar-lo a disposició de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat. 
 
 

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

 
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 20 de juliol 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 Segon trimestre/2016, el qual ja ha estat comunicat 
en 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, 
 



“INFORME DE SECRETARI-INTERVENCIÓ 

CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP) 

SEGON 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  SEGON  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 supera 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, supera 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 Segon  18’16 179.331,35 5’28 65.293,30 14’72 
 

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 Segon 14’72 dies 

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 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  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 Segon 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. 
 
 
 8) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ, 
RELATIU A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016, CORRESPONENT AL 
SEGON TRIMESTRE:  
 

Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 21 de juliol 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 Segon 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 SEGON 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 30 de juny, 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 
SEGON 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 SEGON 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 en els formularis 
remesos al Ministeri, perquè es done compte al Ple de la Corporació Municipal si es 
considera oportú. 

 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 30 de juny 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   1.006.967,54 € 

- De pressupost corrent 272.528,49 €  

- De pressupostos tancats 220.922,18 €  

- De No pressupostaria 134.840,97 €  



- Ingressos pendent d’aplicació 378.675,90 €  

Pagaments Líquids  1.078.359,42 € 

- De pressupost corrent 614.595,62 €  

- De pressupostos tancats 236.760,91 €  

- De no pressupostaria 227.002,89 €  

Existència en caixa a  30-06-2016 64.899,52 € 

 
Segon.- El nivell del deute viu queda fixat en 943.135,26 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 Segon Trimestre. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes 
oportuns. 
  
 

9) RECOLZAMENT A L’ACORD DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, 
PEL QUAL S’APROVA MOCIÓ REFERENT AL RÈGIM DE COTITZACIÓ 
DELS PROFESSIONALS QUE PRESTEN SERVEIS EN MUNICIPIS XICOTETS, 
BASANT-SE EN ELS CONVENIS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA AMB ELS 
COL·LEGIS PROFESSIONALS: 
 

Es ret compte que el Ple de la Diputació de València, en la sessió de 28 de juny de 
2016, per unanimitat dels assistents, va aprovar la moció de la Diputada Delegada 
d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Juí i Plans d’Ocupació, referent al 
règim de cotització dels professionals que presten serveis en municipis xicotets, basant-se 



en els convenis de la Diputació de València amb els Col·legis Professionals, moció que 
literalment diu: 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Des de fa 30 anys, la Diputació de València, igual que alguna altra diputació, està 

firmant convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals per a prestar servicis en 
els xicotets Ajuntaments de la Província, aquells de menys de 5.000 habitants, que no es 
poden permetre tindre en les seues plantilles Enginyers Industrials, Enginyers de Camins, 
Canals i Ports, Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, 
Enginyers Tècnics Industrials, Enginyers Agrònoms, Enginyers Tècnics Agrícoles, 
Enginyers de Montes, Enginyers Tècnics Forestals, Enginyers Tècnics en Topografia, 
Graduats Socials, Enginyers de Telecomunicació, Biòlegs, Ambientòlegs o Arqueòlegs. 

 
La Diputació ha finançat, junt amb els Col·legis Professionals, els honoraris 

d'estos professionals liberals, honoraris que estos cobraven per l'emissió de les 
corresponents factures amb la detracció de l'IVA aplicable, constituint sense cap dubte, 
una retribució de caràcter mercantil. 

 
Les dos úniques sentències que s'han pronunciat sobre tals situacions; les SSTSTJ 

Comunitat Valenciana NÚM. 1837/2009 de 2 de juny de 2009 i la NÚM. 12/2010 de 12 
de gener de 2010; dictades a instància de la Inspecció de Treball, han vingut a confirmar 
que el règim de cotització adequat per a estos professionals és el Règim Especial de 
Treballadors Autònoms i no el Règim General com defèn la Inspecció, ja que en les 
relacions existents entre estos tècnics i els Ajuntaments ocupadors no es donen les notes 
d'alienitat i dependència característiques d'una relació laboral. 

 
Des d'estos pronunciaments del TSJ Comunitat Valenciana no hi ha hagut nova 

jurisprudència que analitze casos idèntics ni modificacions normatives que hagen produït 
cap canvi en el marc legal en què ens movem. Açò és així, atés que les sentències de 
cassació aportades per la Inspecció com a argumentació contrària no analitzen situacions 
semblants, atés que en elles, el professional prestava els seus servicis integrat en 
l'organització empresarial gaudint de vacances retribuïdes, complint el mateix horari que 
el personal funcionari  i arribant a percebre les seues retribucions en concepte de nòmines. 
Entenem perquè que, el criteri seguit pel TS en estes sentències no és d'aplicació als casos 
que es donen en els Ajuntaments de la Província de València en els que el professional 
presta els seus servicis per unes jornades setmanals de com a màxim 4 hores, no gaudint 
de vacances retribuïdes i podent realitzar les seues labors des del seu despatx professional. 
 

La reconversió d'estos treballadors autònoms en treballadors laborals de les 
Corporacions ocasionaria inenarrables perjuís tant per als Ajuntaments com per als 



professionals. D'una banda, els primers no podrien assumir el cost que suposa incorporar a 
la seua plantilla a estos treballadors a més dels inconvenients que respecte d'això planteja 
la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, d'una altra, els professionals que serien donats 
d'alta en els Ajuntaments per 2 o 4 hores setmanals no podrien prestar servicis en més de 
dos Corporacions, no podrien realitzar altres treballs per a les dites Entitats Locals i 
haurien de sol·licitar a estes el consentiment per a realitzar treballs per a particulars, tot 
açò a causa de la Llei d'incompatibilitats. Açò pot portar a la  més que probable situació 
que siga el propi professional el que, davant d'este panorama decline ser contractat per 
l'Administració. En eixe cas arribaríem a la pregunta inevitable de què succeiria amb les 
Corporacions amb menys recursos, i com podrien estes atendre als servicis que per Llei 
han de proporcionar. 

 
La Diputació de València vol mostrar la seua total disposició a iniciar un procés de 

diàleg i negociació amb la Inspecció de Treball, amb la intenció de buscar les fórmules 
més adequades per a continuar prestant el servici sense el risc que es produïsquen noves 
inspeccions. 

 
En el cas que la Diputació donara per bo el criteri d'Inspecció de Treball, els 

Ajuntaments es veurien obligats a contractar directament estos tècnics, la qual 
cosa incompliria la prohibició del Govern Central d'augmentar la massa salarial que les 
administracions públiques han de destinar al capítol de Personal. Per tant, es produiria la 
paradoxa que la Delegació del Govern hauria d'impugnar davant dels tribunals les 
conseqüències d'una mesura presa per la Inspecció de Treball del propi Govern. 

 
Davant del gran perjuí que amb esta actitud indiscriminada de la Inspecció de 

Treball es causaria als Ajuntaments de menor capacitat econòmica i de gestió, aquells amb 
una població inferior als 5.000 habitants, es proposa la següent  

 
PROPOSTA D'ACORD 

 
1. Es reconsidere esta actitud contra els xicotets Ajuntaments de la Província de 

València per part del Ministeri de Treball i Seguretat Social i es tinga en compte la bona 
fe, el compliment de la legalitat i el sotmetiment a la jurisprudència aplicable, i quant a tot 
això s'arxiven els expedients de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

 
2. Que s'envie esta moció al Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i al 

Ministeri de Treball del Govern d'Espanya.  
 
3. Que es trasllade d'este acord a tots els Ajuntaments de la Província.” 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 



 
a) Recolzar l’acord del Ple de la Diputació de València, adoptat en la sessió de 28 

de juny de 2016, per unanimitat dels assistents, pel qual es va aprovar la moció de la 
Diputada Delegada d’Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Juí i Plans 
d’Ocupació, referent al règim de cotització dels professionals que presten serveis en 
municipis xicotets, basant-se en els convenis de la Diputació de València amb els Col·legis 
Professionals, 

 
b) Retre certificació d’aquest acord a la Delegació del Govern a la Comunitat 

Valenciana, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i, a la Diputació de València. 
 
 

10) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÉS, TAMBÉ DE L'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL, SEGON TRIMESTRE DE 2015: 
 
 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 juny de 
2016  fins el dia  30 de juny de  2016, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, 
De 06-06-16, delega en la regidora Carmen Casanova Plana, la competència per a 
autoritzar Matrimoni Civil entre la Sra. Ferrando Alberola i el Sr. Lifante Sánchez. 
De 07-06-16, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el dia 13 de juny de 2016. 
 
- PERSONAL, 
De 07-06-16, atorga permís retribuït de matrimoni a l’empleat municipal Sr. Ruben 
Puig Sanz. 
De 15-06-16, autoritza comissió de serveis a l’agent de la policia local d’este 
Ajuntament, Sr. Sergio Martí Donet, per termini d’un any, a desenvolupar les 
tasques pròpies de policia local  a l’Ajuntament de Gandia. 
De 22-06-16, nomena funcionari interí al Sr. Pau Badenes Mahiques, per a 
desenvolupar les funcions pròpies d’agent de la policia local durant l’estiu de 2016. 
 
- BENS,  
De 09-06-16, autoritza ús Centre Cultural,  dia 22 de juny de 2016, a AMPA del 
CEIP Jaume II el Just, per a realitzar festa fi de curs escolar. 



De 10-06-16, autoritza ús Centre Cultural, dia 25 de juny de 2016, a SCVL 
Transportes Alfandech”, per a celebrar assemblea general. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 08-06-16, inici devolució de garanties definitives pels contractes d’obra 
“Millores en el Camp de Futbol Municipal” i d’obra “Instal·lació de Gespa 
Artificial en el Camp de Futbol Municipal”, a sol·licitud e “M.J.P. Sistemas 
Tecnicos S.L.” 
De 14-06-16, adjudica el contracte del servei de socorrisme, manteniment i altres 
de la piscina municipal estiu 2016, a “Hermini Pellicer Cors i Carles Benavent 
Cors” pel preu cert de 16.500,00 IVA inclòs. 
 
- TRESORERIA,  
De 02-06-16, aprova padrons tributaris de tributs municipals a recaptar durant el 
segon semestre de 2016. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 06-06-16, a Magdalena Sanchis Morales, reforma en façana, C/ Ricardo 
Romero, 40. 
De 07-06-16, a Dolores Verdú Moreno, renovació escomesa clavegueram, C/ Camí 
Tavernes, 19. 
 
- LLICÈNCIES  D’ACTIVITATS, 
De 07-06-16, demana a Enginyer Tècnic Municipal realitze acta de comprovació 
instal·lacions activitat de magatzem i muntatge de llums en C/ Collidors, 10, 
interessada per Alberola Verdú, S.L. 
De 15-06-16, autoritza a Alberola Verdú, S.L., l’obertura i funcionament de 
l’activitat de magatzem i muntatge de llums en C/ Collidors, 10. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 06-06-16, sol·licita la inclusió de tres obres en el Pla Provincial d’Obres i 
Serveis 2016 de la Diputació de València. 
De 09-06-16, inici expedient sancionador per infracció al Reglament Municipal de 
Residus Sòlids, dirigit a Fusta Bernat, S.L. 
De 14-06-16, determina la composició de la Comissió de Baremació per a baremar 
els mèrits aportats pels aspirants a les dos beques del programa de Diputació de 
València “La Dipu et Beca”. 
De 14-06-16, autoritza la reobertura de la piscina municipal, per a l’estiu de 2016. 
De 15-06-16, inici concessió de gual en C/ Juan Gris, 4. 



De 15-06-16, determina la composició de la Comissió de Baremació per a baremar 
les circumstàncies personals aportades pels sol·licitants del programa per a pal·liar 
l’atur agrícola 2016. 
De 20-06-16, atorga llicència de gual a Sra. Ma. Clara Serra Garcia, en C/ Juan 
Gris, 4. 
De 22-06-16, adjudica les dos beques de practiques formatives  del programa de la 
Diputació de València “La Dipu et Beca” a dos estudiants veïns de Benifairó de la 
Valldigna. 
De 27-06-16, aprova tercera relació, 4 sol·licituds d’ajuda del programa “Xarxa de 
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana” per un total de 399,17 euros. 
De 30-06-16, aprova el pla de seguretat i d’emergències per focs d’artifici a cremar 
en festes  patronals 2016. 

 
 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2016,  han tingut entrada  768 escrits,  i  eixida  784 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 segon trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així 
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix: 

 
ESTAT  D'INGRESSOS.- 
- Previsions definitives...........................................   1.622.300,00  €. 
- Drets reconeguts................................ ...............         490.641,24  €. 
-  Recaptació neta..................................................        262.658,46  €. 
 
ESTAT  DE DESPESES.- 
- Consignacions definitives..................................... 2.622.300,00  €. 
- Obligacions reconegudes......................................    679.170,59  €. 
-  Pagaments realitzats.........................................       614.587,92  €. 
 
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA: 
- Existències a 31-03-16 .....................................          56.021,67 €. 
- Ingressos durant el trimestre..............................      466.365,68  € 
- Pagaments durant el trimestre............................      457.487,83  €. 
- Existències a 30-06-16..........................................      64.899,52  €. 
 

 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 Quedar degudament assabentada  de tota la informació rebuda. 
 



 
11)  PRECS I PREGUNTES: 

  
Tot seguit, per ningun dels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a 

l'Alcaldia o als Regidors amb delegació. 
 
 
 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 05 de 
setembre de 2016.   I s'estén  en  vint 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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