
MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN 
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT  EN  PLE,  EL 
DIA 07 DE SETEMBRE  DE  2015. 

 
 
 
 
 ASSISTENTS: 
 
          ALCALDE:     SR.  JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ  
 

REGIDORS: 
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     S' EXCUSAREN:  
    
   

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a set de setembre de 2015, 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  01  de setembre de 
2015,  per a celebrar sessió ordinària i pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el president obre la sessió  amb el següent, 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 



 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DE 13  DE JULIOL DE 2015: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia  13 de juliol 
de 2015, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent.  
 
 

2) DECLARAR DESERTA LA SUBHASTA PER A L’ALIENACIÓ DE LA 
PARCEL·LA URBANA SITA EN CARRER RAJOLAR, 16, DE BENIFAIRÓ DE 
LA VALLDIGNA. 
 

Atés l'expedient instruït per a l’alienació de parcel·la urbana, situada en C/ Rajolar, 
16, de Benifairó de la Valldigna, pertanyent als béns de propis d'aquest Ajuntament, i en 
particular el certificat expedit pel Sr. Secretari asseverant que durant el termini de vint-i-sis 
dies naturals, comptats del dia 27 de juny de 2015 fins el 22 de juliol de 2015, d'acord amb 
l'anunci de convocatòria de subhasta per a l'alienació de la parcel·la urbana sita en carrer 
Rajolar, 16, de Benifairó de la Valldigna, objecte d'aquest expedient, aparegut en el 
"Butlletí Oficial de la Província" número 121, de data 26 de juny de 2015 i en el Tauler 
d'Anuncis i Perfil del Contractant en pagina WEB de l'Ajuntament, no s'ha presentat 
ninguna proposta interessada per la parcel·la indicada. 
 
 Atés la proposta de l’Alcaldia, per la qual proposa l’Ajuntament en Ple la 
declaració de subhasta deserta.  
 
 Atés l'article 22.2 o) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local, 
l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Declarar deserta la subhasta per a l'alienació de la parcel·la urbana sita en carrer 
Rajolar,16, de Benifairó de la Valldigna que va ser acordada per aquest Ajuntament en Ple 
en sessió de data 30 de març de 2015. 
 
 
            3) DECLARAR DESERTA LA SUBHASTA PER A L’ALIENACIÓ DE LA 
PARCEL·LA URBANA SITA EN CARRER REDESSAN, 13, DE BENIFAIRÓ DE 
LA VALLDIGNA. 
 

Atés l'expedient instruït per a l’alienació de parcel·la urbana, situada en C/ 
Redessan, 13, de Benifairó de la Valldigna, pertanyent als béns de propis d'aquest 
Ajuntament, i en particular el certificat expedit pel Sr. Secretari asseverant que durant el 
termini de vint-i-sis dies naturals, comptats del dia 27 de juny de 2015 fins el 22 de juliol 



de 2015, d'acord amb l'anunci de convocatòria de subhasta per a l'alienació de la parcel·la 
urbana sita en carrer Redessan, 13, de Benifairó de la Valldigna, objecte d'aquest 
expedient, aparegut en el "Butlletí Oficial de la Província" número 121, de data 26 de juny 
de 2015 i en el Tauler d'Anuncis i Perfil del Contractant en pagina WEB de l'Ajuntament, 
no s'ha presentat ninguna proposta interessada per la parcel·la indicada. 
 
 Atés la proposta de l’Alcaldia, per la qual proposa l’Ajuntament en Ple la 
declaració de subhasta deserta.  
 
 Atés l'article 22.2 o) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local 
l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:  
  

Declarar deserta la subhasta per a l'alienació de la parcel·la urbana sita en carrer 
Redessan,13, de Benifairó de la Valldigna,  que va ser acordada per aquest Ajuntament en 
Ple en sessió de data 30 de març de 2015. 

 
 
 4) FIXAR INDEMNITZACIONS A REGIDORS, ÒRGANS DE GOVERN, 
I/O GRUPS MUNICIPALS: 
 
 Atés que s'ha començat una nova legislatura com a conseqüència de les eleccions 
locals celebrades el dia 24 de maig de 2015, per aquesta Alcaldia es proposa la Corporació 
Municipal  l'import de les indemnitzacions a percebre per cadascun dels membres que 
integren la Corporació Municipal, per desenvolupar les funcions que tenen atribuïdes per 
llei, açò segons regula l'article 75.3 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, pel qual es 
regulen les indemnitzacions a percebre els membres de les corporacions locals per 
assistències, indemnitzacions que concreta en les següents: 
  

− Alcalde.- Indemnització de 250,00 euros al mes, per assistència a sessions de 
l’Ajuntament en Ple. 

 
− Regidors amb Delegació.- Indemnització de 105,00 euros al mes, per 

assistència a sessions de l’Ajuntament en Ple. 
 

− Demés Regidors.- Indemnització de 35,00 euros al mes, per assistència a 
sessions de l’Ajuntament en Ple. 

 
 Aquestes indemnitzacions sols es percebran si en el mes que correspoga s’han 
celebrat sessions plenàries, i es farà efectiva si realment el Regidor ha assistit al menys a 
un plenari dels que es puguen celebrar en eixe mes. 
 



 A banda de les anteriors indemnitzacions es proposa, fixar en 25 euros la 
indemnització per assistència efectiva dels portaveus dels grups polítics municipals a les 
reunions informatives prèvies a les sessions plenàries, o si es el cas, siguen convocades per 
l’Alcaldia. 
 
 A continuació la portaveu del Grup EUPV:AC, Sra. Rosanna Peris Peris, manifesta 
que recolza la proposta del Sr. Alcalde, pensa que s’ha d’indemnitzar correctament als 
regidors que tenen àrees municipals de les que tenen que responsabilitzar-se. 
  
 Per la seua banda, la regidora del Grup COMPROMÍS, Sra. Carmen Casanova 
Plana, manifesta que amb l’estalvi que provoca la minoració de les indemnitzacions que 
proposa el Sr. Alcalde en comparació amb les fins ara vigents, servirà per a finançar altre 
tipus de serveis i/o activitats municipals, en conseqüència en representació del seu Grup, 
recolza la mencionada proposta de l’Alcaldia. 
 
 Tot seguit pel portaveu del Grup PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es manifesta el 
mateix que en el plenari anterior, o siga, que davant la significativa modificació de les 
indemnitzacions proposades per l’Alcaldia, proposa que no es pague cap tipus 
d’indemnització, no obstant açò el seu Grup formula proposta la Corporació Municipal de 
que continuen les mateixes indemnitzacions fins ara vigents. 
 
 Seguidament pel portaveu del Grup PSOE, Sr. Doménec Estruch Llorca, manifesta 
que el se grup esta conforme amb la proposta de l’Alcaldia, considerant que els que 
treballen han de cobrar el que siga escaient. 
 
 L’Alcalde, atés que hi ha dos propostes, la pròpia de l’Alcaldia i la del Grup PP, 
ordena que passe l'assumpte a votació la proposta de l’Alcaldia, la qual dóna el següent 
resultat: set vots a favor, tres dels regidors del grup municipal COMPROMÍS, tres dels 
regidors del grup municipal PSOE i un de la regidora del grup municipal EUPV:AC; i dos 
vots en contra dels regidors del grup municipal PP. 
 

Per tant, atés l'article 75.3 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, pel qual es 
regulen les indemnitzacions per assistències a percebre els membres de les corporacions 
locals,  l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i dos en contra, acorda: 

 
a) Fixar les indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats, a percebre pels 

membres de la Corporació Municipal, si en el mes que correspoga s’han celebrat sessions 
plenàries, i es farà efectiva si realment el Regidor ha assistit al menys a un plenari dels que 
es puguen celebrar en eixe mes, i de la següent forma, 

 
 



− Alcalde.- Indemnització de 250,00 euros al mes. 
− Regidors amb Delegació.- Indemnització de 105,00 euros al mes. 
− Demés Regidors.- Indemnització de 35,00 euros al mes. 

 
 b) Fixar en 25 euros la indemnització per assistència efectiva dels portaveus dels 
grups polítics municipals a les reunions informatives prèvies a les sessions plenàries, o si 
es el cas, siguen convocades per l’Alcaldia. 
 

c) Publicar anunci del present acord en el Butlletí Oficial de la Província, també en 
el Tauler d'Anuncis i pagina WEB de l'Ajuntament. 
 
 d) Que per la intervenció municipal es prenga nota d'aquest acord, als efectes 
oportuns. 

 
 
 5) APROVAR LA TERCERA CERTIFICACIÓ D’OBRA DE 
“URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ B1”: 
 
 Atés  la  Tercera 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 seixanta-un mil dos-cents seixanta-sis euros 
i setanta-cinc cèntims (61.266,75 €). 
 
 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. 
 
 Tot seguit, per la regidora del grup municipal EUPV:AC, Sra. Rosanna Peris Peris, 
s’indica que el seu grup s’abstindrà de votar, per considerar que no era imprescindible la 
realització d’estes obres.  
 
 A continuació pels portaveus  dels grups municipals PSOE i PP, Sr. Domenec 
Estruch LLorca i Sr, Jose Luís Ferrando Martí, respectivament, es manifesta que si s’han 
realitzat les obres contractades, l’Ajuntament ha de reconèixer l’obligació de pagar-les, per 
tant aprovaran la certificació.  
 
 
 



 Seguidament, pel Sr. Alcalde i portaveu del grup municipal COMPROMÍS, Sr. 
Josep Antoni  Alberola Verdú, es manifesta de manera semblant al grup EUPV:AC, però 
existeix un contracte administratiu que s’ha de respectar, i com s’han realitzat obres que 
així ho certifica el Sr. Director de les mateixes, la certificació s’ha d’aprovar. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: huit vots 
a favor, tres dels regidors del grup municipal COMPROMÍS, tres dels regidors del grup 
municipal PSOE i  dos dels regidors del grup municipal PP;  i una abstenció de la regidora 
del grup municipal EUPV:AC. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i una abstenció, acorda: 
 
 a) Aprovar la referida tercera certificació d’obra 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 61.266,75 €, 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. 
 
 c) Notificar aquest acord a "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.". 
 

 
 6) APROVAR LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A 
L’EXERCICI DE 2016:  
 

De conformitat amb l'article 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 15.1 de 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, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'han elaborat les línies fonamentals 
del pressupost per a l’exercici de 2016. 
 

Les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2016, ens permeten relacionar 
al saldo resultant dels ingressos i de les despeses de les previsions de liquidació del 
pressupost de 2015 amb la capacitat o necessitat de finançament per a l’exercici 2016, 
tenint en compte l'adopció de mesures, en aquest cas, basades en polítiques no subjectes a 
modificacions.  
 
 



 Atés que per Intervenció Municipal s’ha elaborat l’informe d’avaluació del 
compliment amb els objectius d’estabilitat, de la regla del gasto i del límit del deute, 
concloent que es compleixen els objectius mencionats segons les línies fonamentals del 
pressupost per a l’exercici de 2016. 
 
 La Corporació Municipal delibera sobre les línies fonamentals del pressupost per a 
l’exercici de 2016 presentades en aquest plenari. 
 
 L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven les línies fonamentals del 
pressupost per a l’exercici de 2016 tal  com estan presentades. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Acceptar i Aprovar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici de 2016, 
tal i com han estat presentades, que es concreten amb les xifres que s'expressen 
seguidament: 

 
A) Compliment de l'Estabilitat Pressupostària 

 
Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2016  
Ingressos 

Any Base 2015 Any 2016 

         Corrents 1.578.000 1.560.000 

         Capital 256.150 200.000 

         Financers 33.527 100.000 

Total pressupost de ingressos 1.867.677 1.860.000 
Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de 
Ingressos 1.834.150 1.760.000 

 
Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2016,  
Despeses  Any Base 2015 Any 2016 

          Corrents 1.152.000 1.297.000 

          Capital 500.000 300.000 

          Financeres 200.000 250.000 

Total pressupost de despeses  1.852.000 1.847.000 

Empleos NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de despeses  1.652.000 1.597.000 

     
RESULTAT PRESSUPOSTARI (Ingressos  -  
Gastos) 15.677,00 13.000 



 

Capítols I-VII  d’ ingressos  
(-) Capítols I-VII de despeses  
 = Superàvit (+), estabilitat pressupostaria 
+ AJUST 1: Règim Comptabilitat nacional d’ingressos, 
cap. 1, 2 i 3 
= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA 

  1.760.000,00 
  1.597.000,00 

       163.000,00 
       20.000,00 

 
       183.000,00 

 
 

Objectiu  1  ESTABILITAT  PRESSUPOSTARIA 

 Any Base 2015 Any 2016 

Recursos NO FINANCERS = Cap. 1 a 7 de Ingressos 1.834.150 1.760.000 

+/- Ajustes Consolidació pressupostaria 0 0 

= Recursos NO FINANCERS ajustats = Cap. 1 a 7 de 
Ingressos 1.834.150 1.760.000 

   

 + Empleos NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de gastos 1.652.000 1.597.000 

+/- Ajustes Consolidació pressupostaria 0 0 

 = Empleos NO FINANCERS ajustats = Cap 1 a 7 de gastos 1.652.000 1.597.000 

     

+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en gastos 0 0 

+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en ingressos 20.000 20.000 

ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA SEC-95 202.150,00 183.000 

 
 

B) Compliment de la Regla del Gasto 
 

Objectiu  2  LA   REGLA   DE GASTO 

  Any Base 2015 Any 2016 

A) EMPLEOS NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de gastos 1.652.000 1.597.000 

+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en gastos 0 0 

+/- Ajustes Consolidació pressupostaria 0 0 

= B) EMPLEOS NO FINANCERS AJUSTATS 1.652.000 1.597.000 

- Interessos del deute 60.000 60.000 

- Gastos finançats amb fons finalistes UE / AAPP 320.000 245.000 

= C) GASTO COMPUTABLE 1.272.000 1.292.000 



Variació del gasto computable   1’55 % 

OBJETIVO 2: Taxa de referència creixement PIB m/p 
 (Pressupostos 2016) 1’80% 

1 ACOMPLIX AMB LA REGLA DE GASTO   +2.896 

2 Augments permanents de recaptació (art. 12.4)   0 

3 Reduccions permanents de recaptació (art. 12.4)   50.000 

1+2+3=MARGE D’AUGMENT EN PRESSUPOST DE 
GASTOS   52.896 

 
C) Límit de Gasto no Financer. 
 - El gasto màxim que fa complir l'objectiu d'estabilitat pressupostària del 0%. 
 En aquest cas,  
 + Estabilitat Pressupostaria ajustada .....................................   183.000,00 € 
 + Despeses no financeres previstes per a 2016 ................... 1.597.000,00 € 

                      La despesa no financera màxima seria .........   1.780.000,00 €  
 
 -El gasto màxim amb què es complirà la regla de gasto calculada anteriorment 
 

LÍMIT AMB APLICACIÓ REGLA DE GASTO   
DESPESES NO  FINANCERES 1.597.000,00 
+  INTERESSOS 60.000,00 
+ GASTOS AMB FONS FINALISTES 245.000,00 
= GASTO COMPUTABLE 1.902.000,00 

 
En conseqüència el Sostre de gasto o límit de gasto no financer que pot 

pressupostar la Corporació Municipal l'any 2016 aconsegueix la xifra d’1.780.000,00 €, ja 
que es la menor de les dos estudiades. 

 
D) Compliment de la Sostenibilitat o Deute Financera 
 

Objectiu  3 SOSTENIBILITAT FINANCERA 

 Any Base 2015 Any 2016 

Deute viu consolidat previst a 31 de Desembre 990.000 780.000 

Ingressos correntes consolidats 1.578.000 1.560.000 

Recursos afectats en capítols 1 a 5 de ingressos 200.000 30.000 

Ingressos correntes consolidats ajustats 1.378.000 1.530.000 

% Deute viu sobre ingressos correntes consolidats 62’74% 50’00% 

OBJETIVO 3: Deute viu consolidat.  75% 75% 
 



 b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat, als efectes oportuns. 
 
 
7) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 

RELATIU AL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2015: 

 
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 20 de juliol de 

2015,  en virtut del que es regula el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, sobre la 
metodologia per a calcular el Període Mitjà de Pagament a Proveïdors, en 
desenvolupament de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera corresponent al Segon trimestre/2015, 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, 
 

“CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP) 

SEGON TRIMESTRE 2015 

 En virtut del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, ha 
quedat regulada la metodologia per a calcular el Període Mitjà de Pagament a Proveïdors, 
realitzat el càlcul corresponent al  SEGON  trimestre/2015, s’emet el següent INFORME, 
 

PRIMER.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera -LOEPSF-, després de disposar que les actuacions de les 
administracions públiques estan subjectes al principi de sostenibilitat financera (art. 4 
LOEPSF),  defineix aquesta com la capacitat per finançar compromisos de despesa 
presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial 
d'acord amb el que estableix aquesta Llei, la normativa sobre morositat i en la normativa 
europea. Entenent que hi ha sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjà de 
pagament als proveïdors no supere el termini màxim previst a la normativa sobre 
morositat. 
 

L'article 13 LOEPSF estableix la instrumentació del principi de sostenibilitat 
financera, que, pel que fa al període mitjà de pagament, disposa -en l'apartat 6é- que les 
administracions públiques han de publicar el seu període mitjà de pagament a proveïdors i 
disposar d'un pla de tresoreria que inclourà, almenys, informació relativa a la previsió de 
pagament a proveïdors de manera que es garanteixca el compliment del termini màxim que 
fixa la normativa sobre morositat. Les administracions públiques han de vetllar per 
l'adequació del seu ritme d'assumpció de compromisos de despesa a l'execució del pla de 
tresoreria. 



 
Quan el període mitjà de pagament d'una administració pública, d'acord amb les 

dades publicades, supere el termini màxim previst a la normativa sobre morositat, 
l'Administració ha d'incloure, en l'actualització del seu pla de tresoreria immediatament 
posterior a l'esmentada publicació, com part d'aquest pla el següent: 
 

A) L'import dels recursos que dedicarà mensualment al pagament a proveïdors per 
poder reduir el seu període mitjà de pagament fins el termini màxim que fixa la normativa 
sobre morositat. 
 

B) El compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, 
increment d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeta 
generar la tresoreria necessària per a la reducció del seu període mitjà de pagament a 
proveïdors fins al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. 

 
L'article 18.5 LOEPSF disposa que l'òrgan interventor de la corporació local 

realitzarà el seguiment del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors. 
 

Si aplicades les mesures anteriors persisteix la superació en més de 30 dies el 
termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat es podrà procedir per 
l'òrgan competent de l'Administració General de l'Estat, prèvia comunicació de la 
Comunitat Autònoma en el cas que aquesta ostente la tutela financera de la corporació 
local, a la retenció de recursos derivats de la participació en tributs de l'Estat per a satisfer 
les obligacions pendents de pagament que les corporacions locals tinguen amb els seus 
proveïdors. Per a això, es demanarà de la corporació local la informació necessària per a 
quantificar i determinar la part del deute comercial que pagarà amb càrrec als esmentats 
recursos. 
 

SEGON.- Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions 
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de 
finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i és aplicable a totes les entitats locals. 
 

TERCER.- Per al càlcul del període mitjà de pagament, el Reial Decret 635/2014, 
estableix les següents condicions: 
 

OPERACIONS SELECCIONADES: 
- Totes les factures expedides des de l’01 de gener de  2014, que estiguen 

registrades en el registre de factures de l'entitat local. 
- Les certificacions d'obres aprovades a partir de l’01 de gener de  2014. 



 
OPERACIONS EXCLOSES: 
- Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguen la consideració 

d'Administració Públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional. 
- Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels pagaments a 

proveïdors. 
- Les propostes de pagament que hagen estat objecte de retenció com a 

conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

 
QUART.- La norma distingeix entre un PMP global i un PMP de cada entitat. 

 
1r. Cal entendre que el PMP global, es tracta d'un PMP consolidat de totes les 

entitats que formen el perímetre de consolidació de l'entitat local corresponent en termes de 
comptabilitat nacional que estiguen classificades com Administracions Públiques. 
 

Així, en el cas de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, respecte al PMP 
global de l'entitat local, es el mateix que el de l’entitat, ja que l’Ajuntament no te cap 
entitat depenent. 

 
S'entendrà per import de les operacions de l'entitat l'import total de pagaments 

realitzats i de pagaments pendents. 
 

S'entén per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des dels 
trenta dies posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu, segons 
consta 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 consta 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 
2014 Primer 18’92  13.311,74 (9’44)  15.165,85 3,82  

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

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

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



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

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

 
 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS         TRIMESTRAL GLOBAL 

 

Exercici Trimestre 
Període Mitjà de Pagament  Global 

* 

2014 Primer 3’82 dies 

2014 Segon (3’77) dies 

2014 Tercer 11’11 dies 

2014 Quart 20’40 dies 

2015 Primer 9’25 dies 

2015 Segon 29’57 dies 

 
* Quan la dada es reflectix entre parentèsi, es referix a un import negatiu, representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en 

el pagament per part de l’entitat en relació al període previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o 
bé que les operacions pendents de pagament de l’Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a l´esmentat període 

màxim. 

 
 SETÈ.- Conclusió 
  
 1r. La informació obtinguda s'ha de trametre al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 2n. La informació obtinguda s'ha de publicar al portal web de l'entitat local. 
 3r. Segons el que s'ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat 
municipal, l'entitat local compleix el període mitjà de pagament previst a la Llei. 
 
 Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del 
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix 
i adopte resolució escaient. 
  
          Això  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 
 



  I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu al període mitjà de pagament 
de l’Ajuntament i el Global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie històrica, corresponent al 
Segon Trimestre de 2015. 
 
 b) Quedar assabentat de compliment de l’obligació de comunicar el període mitjà 
de pagament de l’Ajuntament i el Global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie històrica, a 
l'Administració de l'Estat. 
 
 c) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat, als efectes oportuns. 
 
 
 8) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ, 
RELATIU A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015, CORRESPONENT AL 
SEGON TRIMESTRE:  
 

Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 23 de juliol de 
2015,  en virtut del que regula la vigent l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF), corresponent al Segon Trimestre de 2015, informe que resulta ser el següent, 

 
“INFORME D'INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (LOEPSF) EN RELACIÓ A 
L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2015, CORRESPONENT AL 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 2015, 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 2015, i en el seu cas determinar si no es compleixen alguns 
dels objectius de l’estabilitat pressupostaria. Així tenim el següent, 

 
INFORME: 

La comunicació de les obligacions trimestrals de subministrament 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 2015, dins del termini i la forma 
escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la “Oficina 
Virtual de les entitats locals”, consta en l'expedient el justificant de la remissió. 

  En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació haja 
de donar-se compte al Ple de la Corporació Municipal, no obstant açò en la informació del 
2n trimestre de 2013, el formulari F.3.5 “Comunicació de dades i firma d'informe 
d'Avaluació compliment d'objectius Llei Orgànica 2/2012”, de la web i de la Guia 
realitzada pel Ministeri, expressament deia que de l'informe d'avaluació ha de tindre 
coneixement el Ple de la Corporació. No obstant això, la dita observació no es fa constar ni 
en la Guia ni en el formulari citat per a este trimestre. 



 Per allò que s'ha exposat, es remet la informació facilitada 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 2015, amb les 
estimacions i càlculs realitzats basant-se en els mateixos, tal com es desprèn dels 
formularis complimentats davant el Ministeri, l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna: 

- Complix  amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 

- Complix amb l'objectiu de regla de gasto. 

- El nivell del deute viu queda fixat en 1.080.371,03 euros. 

 Per tot això, del present informe es trasllada a l'Alcaldia, i si ho estima 
oportú, done compte a la Corporació Municipal per al seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu a les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), conforme ho regula 
l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, respecte de l’estat d’execució del Pressupost 
Municipal de 2015, corresponent al Segon Trimestre. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes 
oportuns. 

 
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, davant la petició de la portaveu del Grup Municipal 
EUPV:AC, Sra. Rosanna Peris Peris, de tractar en aquesta sessió una Moció del seu Grup 
relativa a polítiques reals de recolzament a refugiats, demana la Corporació Municipal 
adopte resolució pertinent. 



 
 En conseqüència, per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del Dia,  
l’assumpte “Moció del Grup Municipal EUPV:AC, per a l’aplicació de polítiques reals de 
recolzament a refugiats”, 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'ls. 
 
 9) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV:AC, PER A L’APLICACIÓ DE 
POLÍTIQUES REALS DE RECOLZAMENT A REFUGIATS: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País 
Valencià: Acord Ciutadà, per a l’aplicació de polítiques reals de recolzament a refugiats,  
que literalment diu: 

 
“Na Rosanna Peris Peris, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida en l’Ajuntament de Benifairó de la 

Valldigna,  a l’empar d’allò disposat en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la següent  MOCIÓ PER A L’APLICACIÓ DE  POLÍTIQUES 

REALS DE RECOLZAMENT A REFUGIATS. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

En el present any 2015 més de 350.000 persones refugiades han fugit de la pobresa i la guerra en els seus 

països d’origen i han creuat el Mediterrani per arribar a Europa. Durant eixa travessia més de 2.500 persones 

han mort d’acord les dades oficials publicades per l’Agència de l’ONU per als refugiats. El salvament i trasllat 

a port dels immigrants ha generat un debat en la UE sobre el repartiment i l’acollida, posant en qüestió la 

solidaritat comunitària i l’eficàcia de la política comú d’immigració. 

 

La falta de control dels bàndols enfrontats en Líbia sobre les seues fronteres ha convertit la seua costa en el 

principal punt d’eixida de la immigració  cap a Itàlia, una immigració en la que es combinen, per un costat, els 

fluixos migratoris motivats per raons econòmiques, i per un altre, els refugiats que fugen de guerres civils, 

dictadures sagnants i altres conflictes violents en Síria, Eritrea, l’anomenat Estat Islàmic, Malí i altres països 



africans o d’Orient Pròxim. L’Agència de Nacions Unides per als  Refugiats (ACNUR) estima que aquestos 

conflictes han provocat en 2014 una xifra rècord de 59 milions de refugiats i desplaçats interns, superant per 

primera vegada les xifres de la Segona Guerra Mundial. 

 

El Mediterrani s’ha convertit en la frontera migratòria més desigual del món, amb una diferència de renda per 

càpita entre les seves dues ribes molt més gran que la que separa els dos països de l'altra gran frontera 

migratòria mundial, EEUU i Mèxic. La renda per càpita d’EEUU equival a 3,4 vegades la de Mèxic, però la 

renda per càpita espanyola equival  a sis vegades la marroquí, i la italiana suposa cinc vegades l’egípcia. 

 

En las últimes setmanes hem vist com les illes gregues i la frontera terrestre oriental de l’espai Schengen 

(Hongria, amb un fluix que ve des de Sèrbia) estan vivint un augment considerable de les arribades. 

 

Les normes europees, conjuntes o dels Estats membres, diferencien clarament entre asilats/refugiats i 

immigrants econòmics. Mentre en el cas dels primers prima l’enfocament humanitari i tenen dret a rebre un 

permís de residència si es demostra que ells i els països dels que procedeixen compleixen certes condicions, 

en el cas dels immigrants econòmics la lògica que domina les decisions dels Estats és l'econòmica 

relacionada amb el mercat de treball. 

 

Aquest estiu ha estat un dels més terribles i deshumanitzats que recordem. Molts han estat els motius per 

aquest qualificatiu, però sense dubte les imatges i les notícies amb les que estem convivint i convertint en 

quotidià, són les més vergonyoses amb les que les anomenades democràcies occidentals, ens vam quedar en 

mers miratges. 

 

Exigim de les nostres institucions europees i nacionals, que són els competents en matèria d'immigració, que 

emprenguen el debat d'aquest problema per abordar de forma real el drama que estan vivint centenars de 

milers de persones que intenten arribar a Europa per la Mediterrània jugant-se la vida . Ni el Parlament 

Europeu ni el nostre poden seguir de vacances i callats mentre el drama a la Mediterrània augmenta dia rere 

dia. 

 



La cruel realitat és que estem davant la major crisi humanitària dels últims 50 anys a Europa. La situació és 

d'autèntica emergència i la Unió Europea no pot mirar cap a un altre costat davant les persones que fugen de 

guerres provocades o encoratjades per la pròpia Unió i per la seva branca militar, l'OTAN, a l'Iraq, Síria o 

Líbia. 

 

Tenim el deure de treballar també a nivell  local per donar solucions a aquest problema, ajuntaments com els 

de  Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Sabadell i València han manifestat la seua voluntat de participar en 

una xarxa de ciutats-refugi que acullen a les persones refugiades que intenten arribar a Europa posant en 

greu perill les seves vides. 

 

Hem d’impulsar l’acollida d’aquestes persones no sols com exigència de la seua dignitat sinó en memòria dels 

milers de refugiats que el nostre país expulsà a arrel de la Guerra Civil. 

 

Davant aquesta situació de crisi humanitària i per evitar que el paper del nostre país quede relegat a ser un 

dels participants en aquest disbarat humanitari en què s'estan regatejant xifres de persones amb el discurs de 

"efecte crida", quan en realitat és un efecte sortida, aquest grup municipal porta al ple aquesta moció per 

arribar als següents ACORDS: 

 

PRIMER: l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, declara la seua disposició a ajudar i acollir com ciutat  

refugi a les persones que fugen de la guerra i la persecució en els seus països i sol·liciten asil en la Unió 

Europea i per això adoptarà les següents mesures: 

 

1. Creació d’un grup de treball entre els serveis socials municipals, CEAR España, Creu Roja i altres 

organitzacions locals que treballen amb persones refugiades per definir les mesures a adoptar des de 

l’Ajuntament, per poder acollir a persones refugiades en el municipi. 

2. Preparar una relació de possibles llocs d’acollida, preferentment de propietat municipal. 

3. Habilitar una partida econòmica per a les actuacions municipals a adoptar així com per col·laborar 

amb les organitzacions que treballen en l’acollida a persones refugiades. 

 



SEGON: L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna,  d’acord amb la proposta de CEAR (Comissió Espanyola 

d’Ajuda al Refugiat) exigeix a la Unió Europea i als Estats membre, especialment al Govern d’Espanya, que 

posen en marxa amb caràcter urgent les següents mesures: 

 

- Desenvolupar una nova política d’asil i migració europea en la que es prioritze a les  persones i els drets 

humans. 

- Posar en marxa una operació de rescat i salvament eficaç que conte amb els mitjans i l’abast  necessaris, 

complint amb el deure de socorro, amb la finalitat d’evitar més morts en el Mediterrani. 

- Habilitar vies legals i segures que garanteixin l’accés al dret d’asil a les persones refugiades evitant que 

hagen d’emprendre travessies mortals per obtindré protecció en un país segur. Per això és necessari: 

_ Reforçar els programes de reubicació en coherència amb el nombre de refugiats existent, assumint 

un repartiment equitatiu i solidari entre tots els estats. 

_ Garantir la possibilitat de demanar asil a ambaixades i consolats als països d'origen i trànsit. 

_ Activar polítiques de concessió de visats humanitaris. 

_ Eliminar l'exigència del visat de trànsit per a aquelles persones que procedeixen de països en 

conflicte. 

_ Fer realitat la Directiva Europea de Protecció Temporal activant el mecanisme contemplat per fer 

front a emergències humanitàries. 

_ Abordar les causes que provoquen els desplaçaments forçats. 

_ Proposar i posar en marxa nous mecanismes no militaritzats de gestió dels fluxos migratoris a 

Europa, i per tant en Espanya. 

 

TERCER: Comunicar el present acord a la ciutadania del municipi, a CEAR, al Govern d'Espanya, a tots els 

grups parlamentaris del Congrés de Diputats i a la Comissió Europea. 

 

Benifairó de la Valldigna 7 de setembre de 2015.” 

 

Tot seguit la regidora del grup municipal EUPV:AC, Sra. Rosanna Peris Peris, 
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. 



 Seguidament, pel Sr. Alcalde s’indica que Benifairó de la Valldigna, en un temps 
determinat, ha estat un poble del qual hi ha hagut gent que va tindre que exiliar-se, cal que 
ara, nosaltres acollim a gent que ho necessita. Respecte de finançament municipal per a 
poder atendre les possibles actuacions municipals, actualment no disposem de recursos 
econòmics ordinaris, no obstant açò, des de l’Ajuntament ja es buscarien solucions per a 
recavar la solidaritat de Benifairó de la Valldigna amb la finalitat de poder atendre a les 
persones que busquen refugi. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del 

País Valencià: Acord Ciutadà, per a l’aplicació de polítiques reals de recolzament a 
refugiats, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 
 

 
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 juliol de 
2015  fins el dia  15 d’agost de  2015, fent l'extracte següent, 
 

- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, 
De 07-07-15, convocatòria sessió extraordinària a celebrar  el dia 13 de juliol de 
2015. 
De 20-07-15, delega en el Secretari General de l’Ajuntament, la firma electrònica 
per a sol·licitar ajuda a Conselleria d’Educació per a escolarització en l’Escola 
Infantil Municipal curs 2015/2016. 
De 22-07-15, delega la direcció de la festa taurina a celebrar en festes d’agost 2015, 
en el segon Tinent d’Alcalde, Sr. Raul Serra Plana. 
 
- PERSONAL,  
De 04-08-15, reconeix el quart trienni a l’empleat municipal Ruben Puig Sanz. 
De 05-08-15, reconeix el novè trienni a l’empleada municipal Ines Mahiques 
Mahiques. 
 
- CONTRACTACIÓ,  



De 20-07-15, desestima recurs formulat per ANDACAR 2000, S.A.” a 
l’adjudicació del contracte de subministrament de cotxe per a la policia local. 
 
- URBANISME,  
De 13-07-15, declara que una construcció en parcel·la 275 del polígon 04, no 
compta amb autorització municipal. 
De 10-08-15, declara que una construcció en parcel·la 547 del polígon 04, no 
compta amb autorització municipal. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 22-07-15, a  Salvador Pérez Serra, ocupació vivenda en C/ Castell, 11. 
De 27-07-15, a Maria Soledad Cuñat Plana, reformes en C/ Verge dels Àngels, 11. 
De 27-07-15, a José Ramón Plana Cuñat, reformes en C/ Verge dels Àngels, 3. 
De 27-07-15, a Juan Selfa Fons, reformes en C/ Verge dels Àngels, 17. 
De 27-07-15, a Josefa Vercher Cuñat, reformes en C/ Sant Benet, 22. 
De 27-07-15, a Maria del Mar Pérez Verdú, reformes en C/ Alfandec, 14. 
De 27-07-15, a Carmen Plana Ferrando,  reformes en C/ Ample, 1. 
De 04-08-15, a José Ramón Plana Cuñat, fer rasa per a xarxa reg a degoteig en 
camí rural que afronta amb la parcel·la 176 i parcel·la 56 del polígon 9. 
De 06-08-15, a Diego Alberola Verdú, nova nau industrial en C/ Collidors, 14. 
De 10-08-15, a Maria Isabel Soler Pérez, ampliació habitatge unifamiliar, en C/ 
Sant Vicent, 8. 
De 13-08-15, a José Ramón Plana Cuñat, reformes en local en  Pl. Pintor Sorolla, 4. 
De 13-08-15, a Baltasar Casanova Serra, reformes en local en Av. de la Valldigna, 
3. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 14-07-15, autoritza reserva de nínxol a favor de Antonio Company Andres. 
De 23-07-15, accepta renuncia de becari, i designa nou beneficiari, a efectes del 
programa La Dipu et Beca 2015. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 13-07-15, inici tramitació del compte general de l’exercici 2014. 
De 14-07-15, aprova justificació subvenció de 2014 presentada per Unió Esportiva 
Benifairó de la Valldigna. 
De 14-07-15, aprova justificació subvenció de 2014 presentada per Societat 
Musical l’Entusiasta. 
De 04-08-15, convoca a la Comissió Especial de Comptes a per a que examine el 
compte general de l’exercici 2014. 
De 10-08-15, aprova la segona certificació d’obra de “Millores en el Consultori 
Local de Salut”. 



De 10-08-15, aprova factura de subministrament de mobiliari urbà. 
De 13-08-15, determina posar a informació pública el compte general de l’exercici 
2014. 
 
- TRESORERIA,  
De 14-07-15, aprova liquidació 2n trimestre 2015 a Orange Espagne, SAU, taxa 
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels 
ingressos bruts. 
De 27-07-15, aprova liquidació 16/2015 per la taxa d’ocupació del domini públic 
amb materials  de la construcció. 
De 27-07-15, aprova liquidació 17/2015 per la taxa d’ocupació del domini públic 
amb materials de la construcció. 
De 27-07-15, aprova liquidació 18/2015 per la taxa d’ocupació del domini públic 
amb materials de la construcció. 
De 04-08-15, aprova liquidació 2n trimestre 2015 a Endesa Energia, SAU, taxa 
d’ocupació del domini públic per electricitat, pel sistema de l’1’5% dels ingressos 
bruts. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2015,  han tingut entrada  844 escrits,  i  eixida  901 escrits. 

 
 C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del 
pressupost de l'any 2015, 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: 

 
SEGON Trimestre-2015 

 
ESTAT  D'INGRESSOS.- 
- Previsions definitives...........................................   2.730.610,73  €. 
- Drets reconeguts................................ ...............      1.258.440,72  €. 
-  Recaptació neta..................................................        379.608,38  €. 
 
ESTAT  DE DESPESES.- 
- Consignacions definitives..................................... 2.730.610,73  €. 
- Obligacions reconegudes......................................    932.649,01  €. 
-  Pagaments realitzats..........................................       789.058,01  €. 
 
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA: 
-Existències a 01-04-15 ........................................        13.797,28  €. 
-Ingressos durant el trimestre.................................      681.382,43  € 



-Pagaments durant el trimestre...............................      661.347,82  €. 
-Existències a 30-06-15.............................................     33.831,89  €. 
 

 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 

 
 

11)  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:AC,  formula els següents 
precs o preguntes: 
 - El programa de beques per a llibres de la Generalitat, els Ajuntaments van a 
pagar-ho. 
 L’Alcalde manifesta que oficialment no hi ha cap norma que regule el mencionat 
programa. Pareix ser que la part dels Ajuntaments, segurament l’avançarà la Diputació de 
València. 
 
 - El seu Grup, va presentar la legislatura passada un Codi Ètic, prega al Sr. Alcalde 
organitze un calendari de treball per a estudiar-lo entre tots els Grups Municipals. 

 
 La Sra. Carmen Casanova Plana, regidora del grup COMPROMÍS,  formula els 
següents precs o preguntes: 
 - Prega la Corporació Municipal formule propostes per vore com es podria regular 
la gravació de les sessions plenàries. 

Pel Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, s’indica que 
primer que res voldria saber quin tipus de despesa va a provocar aquesta activitat 

L’Alcalde informa d’una recent Sentència del Tribunal Suprem, en virtut de la qual 
i fent ús del dret a la informació, les sessions plenàries es poden gravar. Davant les 
facilitats que existeixen hui en dia per a reproduir les coses, no passa res de que tots 
estiguen informats. 

 
El Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, formula els 

següents precs o preguntes: 
 - Per a la confecció del Llibre de Festes d’agost 2015, s’ha demanat col·laboració a 
empreses i no s’ha obtingut, s’haguera pogut posar un full amb els logotips de les 
empreses. 
 L’Alcalde manifesta que el llibres de festes -propaganda- bàsicament són per a 
pagar la despesa que provoca la seua confecció. En 2015 ens a vingut molt ajustat els 



temps disponible per a programar aquest tema, demanar la col·laboració a empreses, si de 
cas per a l’any que ve ho tindrem en compte en temps. 

 
El Sr. Domènec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE, formula els 

següents precs o preguntes: 
 - Respecte el tema de la neteja de carrers, en nom del seu Grup vol fer una 
observació al Grup Compromís que ara esta governant l’Ajuntament. Resulta que fa uns 
deu mesos, estant governant el Grup PSOE, es va criticar i es van fer fotos que es penjaren 
en les xarxes socials, de que els carrers contínuament estaven bruts. Ara resulta que el 
govern municipal no es el responsable, la responsabilitat es d’alguns ciutadans que no 
tenen cultura.  

L’Alcalde manifesta que eixa observació no es certa, i ara els carrers no estant tant 
bruts. 

El Sr. Domènec, rebat esta manifestació i es pregunta, com en dos mesos, el govern 
municipal era el responsable de la brutícia en els carrers i ara el tema ha canviat passant a 
ser un problema de falta d’educació.   

L’Alcalde explica al Sr. Domènec, que ara l’equip de govern persegueix el tema de 
que els carrers estiguen nets, demanant als operaris municipals facen un esforç perquè tot 
estiga més net. Hem realitzat la tasca de posar papereres en determinats llocs i és nota 
l’efecte. La neteja total o màxima no la tindrem, però no va a deixar-se d’estar pendent de 
la mateixa. En la passada  legislatura no es van prendre mesures per intentar solucionar 
aquest problema.  

Continua dient l’Alcalde, l’interès es buscar solucions per a aconseguir la màxima 
neteja dels carrers. Es certa la qüestió de l’incivisme i vandalisme  existent, però poc a poc 
van canviant les costums i es nota que els carrers no estan tant bruts. És una preocupació 
del Grup Compromís de viure en un poble net i agradable. Les nostres critiques al govern 
anterior no eren per la bruticia en si, sinó per manca de presa de mesures. 

 
- Respecte un altre tema, diu el Sr. Domènec, unes fotos de caguerades en un acte 

celebrat en diumenge, ja van dir que es netejaria l’endemà dilluns. Ara s’ha celebrat una 
berbena en dissabte,  en la qual es va produir molta bruticia, i fins el dilluns no es va 
netejar. 

L’Alcalde manifesta que el tema de les caguerades van estar més de tres dies en la 
via pública. Respecte del que va ocórrer per la celebració de la berbena, et done la raó, ha 
estat una errada de falta de previsió.  

 
- Que passa amb la instal·lació dels jocs saludables per a majors, l’assumpte estava 

planificat i contractat encara en la legislatura passada. 
L’Alcalde manifesta que l’empresa contractista esta retardant el compliment del 

que esta contractat, no obstant açò, una part de l’obra va a canviar la seua ubicació, 



concretament el parc saludable per a majors va a instal·lar-se en la zona de la Plaça del 
País Valencià per tal d’estar el més a prop de la Llar del Jubilats. 

El portaveus dels Grups PP  i PSOE, Sr. Ferrando Martí i Sr. Estruch LLorca, 
respectivament, manifesten que desconeixen eixe canvi d’ubicació. 

L’Alcalde manifesta  que si es va informar en una de les reunions informatives amb 
els portaveus, també es va comunicar a l’Associació de Jubilats  i al Sr. Rector, ja que 
justetament el parc saludable per a majors va a instal·lar-se davant sa casa, en 
conseqüència el vial de la plaça que va des del carrer Pio XII al carrer Mariano Benlliure 
serà peatonal. El canvi d’ubicació ve donat perquè des de l’Associació de Jubilats  s’ha 
manifestat que volen propet de la Llar el mencionat parc saludable per a majors.  

El portaveu del grup PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, pregunta al Sr. Secretari si el 
Sr. Alcalde te la competència per a canviar o modificar un projecte. 

El Sr. Secretari informa el Sr. Ferrando que, si l’aprovació d’un projecte tècnic es 
competència de l’Alcaldia, i en aquest cas ho és, la modificació del mateix, prèvia el tràmit 
administratiu escaient, també ho és.  

 
- La empresa contractada per a esporgar les palmeres dels jardins ja ha finalitzat els 

treballs. 
L’Alcalde manifesta que si, la despesa esta al voltant de 1.400,00 euros, a l’efecte 

tenim concedida una ajuda de la Diputació de València per a manteniment de jardins 
municipals, la resta de subvenció s’emplearà en l’adquisició de ferramentes de treball 
pròpies de jardins. Respecte de les palmeres que estan al costat de la paret del Col·legi 
Jaume II el Just, en la plaça del Pi,  van a llevar-se pel perill que representen. 

 
- La empresa contractista de les obres en el camp de futbol ja les ha finalitzat. 
L’Alcalde manifesta que pràcticament si, però queden xicotetes unitats d’obra que 

esta atraçant-les davant dels problemes de no pagar com cal als seus proveïdors. 
 
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els 

següents precs o preguntes: 
- Respecte la plaga de paneroles rojes que esta fent-se. 
L’Alcalde manifesta que l’empresa contracta a l’efecte ja ha realitzat les tasques 

contractades, més una extraordinària. Els titulars de les vivendes, també han de prendre 
mesures per a combatre aquesta plaga. L’Ajuntament no pot estar tots els dies tirant verí 
pels claveguerams. 
 

- Respecte els vestidors nous del poliesportiu, per a quan s’han  de corregir les 
errades en la seua construcció. 
 L’Alcalde manifesta que se té en compte, una vegada l’Ajuntament dispose de 
finançament, recursos ordinaris o alguna ajuda, es realitzaran les obres escaients per a 
corregir les errades.  



 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 21:40 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 d’octubre 
de 2015.   I s'estén  en  vint-i-huit pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números 
OM2296630 (revers) a OM229664 (anvers), 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 
 
 
 


