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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a ú de setembre de 2020, essent  les vint hores, a la 
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni  Alberola Verdú, 
assistits per la secretària accidental de l'Ajuntament  Sra. Elisa Ferrando Vercher, es 
reuniren en primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, 
prèviament convocats per a hui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 27 de maig 
de 2020,  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 28  DE JULIOL DE 2020. 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 28 de juliol 
de 2020, la qual no fou aprovada perquè hi ha que corregir el punt 16) Precs i preguntes. 
 
 2) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMIS PER BENIFAIRÓ DE 
LA VALLDIGNA PER A L’AUTONOMIA FINANCERA DELS MUNICIPIS 
VALENCIANS. 

 
Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Compromís per Benifairó 

de la Valldigna, relativa a l’autonomia financera dels municipis valencians,  que 
literalment diu: 
 
“Josep Antoni Alberola Verdú portaveu del grup municipal de Compromís per Benifairó de la 
Valldigna, s’adrecen al Ple de la corporació municipal de Benifairó de la Valldigna per a presentar per 
al seu debat, i si escau aprovació, la següent: 
 

MOCIÓ PER A L’AUTONOMIA FINANCERA DELS MUNICIPIS 
VALENCIANS  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Arran del a crisi generada per la pandèmia, les administracions públiques han hagut de fer 
front a un escenari inesperat, i pel que fa al futur, incert. Aquesta situació no ha sigut aliena 
als ajuntaments, l’administració més propera a la ciutadania, que ha hagut de donar resposta 
a les necessitats de les veïnes i veïns, amb esperit de servei en benefici de totes i tots. 
 
Però, en aquestes setmanes assistim a un augment de la incertesa generada per la nova 
escalda de casos, i els ajuntaments han d’estar preparats per a tornar a aplicar mesures 
urgents en matèria social i econòmica, que exigeixen una major despesa en l’àmbit municipal. 
 
Així doncs, la llei d’estabilitat pressupostària de 2012 i les limitacions de la regla de despesa 
han suposat el pilar fonamental de la mal anomenada austeritat, imposada a nivell europeu i 
que ha evidenciat que l’administració que més ha complit ha sigut la local. Açò ha permès a la 
majoria d’ajuntament contar amb un romanent positiu, fruit d’anys d’estalvi i retalls 
imposats. 
 
Per tot açò, cal avançar en un nou marc legislatiu que garantisca la suficiència financera dels 
ens locals per fer front a les pròpies competències i els serveis impropis que es presten. Els 



ajuntaments necessiten alleujar les tensions de les seves hisendes generades aquests mesos, i 
com no, poder fer front a elles amb els seus propis romanents i superàvits. Només així 
podrem enfortir els nostres municipis de cara al futur. 
 
Tot açò no és mes que el reflexe de l’autonomia local garantida per la constitució. Hem de 
posar fi a les tuteles que limiten els ajuntaments a uns mers gestors de recursos. Hem de 
donar resposta ràpida i suficient a la nostra ciutadania. Els pobles i ciutats seran el motor del 
canvi i la recuperació en la era post-covid. 
 
En aquest context, i en un entorn normatiu hostil a als ajuntaments, el Govern espanyol i la 
FEMP signaren l’acord “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat 
sostenible, l’Agenda Urbana i les polítiques de cures i suport a la cultura” el passat 4 d’agost, 
plasmat en el Reial Decret Llei 27/2020 de mesures financeres, de caràcter extraordinari i 
urgent, aplicables a les entitats locals. En aquest s’incorporen unes ajudes de vora 5.000 
milions d’euros als municipis que transferisquen voluntàriament els seus romanents de 
tresoreria, que es retornaran en 15 anys a partir de 2022. Una mena de xantatge per a que els 
municipis cedim els nostres diners, amb el conseqüent risc de mancar de liquiditat i sols 
flexibilitzant la regla de despesa el 2020. A banda, és un greuge comparatiu per als municipis 
que no han pogut arribar a obtindre romanents positius. 
 
Conscient que l’esmentat decret passarà el corresponent tràmit parlamentari, el ple de 
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna eleva l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER: l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna manifesta el seu rebuig a l’acord signat 
entre el Govern espanyol i la FEMP el passat 4 d’agost “per contribuir des dels municipis a 
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i les polítiques de cures i suport a la 
cultura”  i insta al congrés dels diputats i al govern de l’estat a legislar per tal de garantir la 
suficiència financera i autonomia pressupostària dels municipis, sempre acompanyat 
d’avaluacions d’impacte competencial i econòmic dels ens locals i mesures compensatòries, si 
fora el cas. 
 
SEGON: l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna emplaça al Govern espanyol a flexibilitzar la 
regla de despesa i derogar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, a més de garantir el 
repartiment dels 5.000 milions d’euros equitativament entre els municipis i sense 
condicionants.  
 
TERCER: Reclamem al Govern Espanyol que es permeta als municipis disposar dels 
superàvits de 2019 i els romanents acumulats, per poder fer front a les despeses derivades de 
les mesures de reactivació socioeconòmica o d’emergència que calen dur-se endavant. A més, 
cal que l’estat garantisca recursos a aquells ajuntaments que no disposen de tals romanents, 
de tal manera que no es genere ciutadans de primera i de segona. 
 
QUART: Apel·lem a que el govern de l’estat quantifique les despeses per serveis impropis 
produïdes i les noves regulacions durant la pandèmia, per tal de compensar als municipis.  



 
CINQUÉ: Comunicar l’aprovació d’aquestos acords al Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i 
al Congrés dels Diputats, així com a tots els grups parlamentaris.” 
 

Tot seguit el portaveu del grup municipal Compromís per Benifairó de la 
Valldigna, Sr. Josep Antoni Alberola Verdú explica les motivacions de la Moció, llegint 
els punts que proposa al ple, explicats anteriorment. Per tant demana a la Corporació 
Municipal adopte acord positiu aprovant aquesta moció. 

 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots 
a favor, tres dels regidors del grup municipal COMPROMÍS, un vot del regidor del grup 
municipal PP i un vot del regidor del grup municipal PE; i dos abstencions dels regidors 
del grup municipal PSOE. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor  i dos abstencions, acorda: 
 

a) Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal Compromís per 
Benifairó de la Valldigna, relativa a l’autonomia financera dels municipis valencians, ací 
transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 
 
 b) Comunicar aquest acord a tots el organismes, segons indica el punt cinqué de la 
moció transcrita literalment en aquesta acta. 
 
 3) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMIS PER BENIFAIRÓ DE 
LA VALLDIGNA EN SUPORT A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I LA SALUT 
PÚBLICA. 
 

Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Compromís per Benifairó 
de la Valldigna, relativa a l’autonomia financera dels municipis valencians,  que 
literalment diu: 
 
“CARMEN CASANOVA PLANA, portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS, de 
conformitat en el que preveu el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals presenta al Plenari de l’Ajuntament de BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA, per al seu debat i posterior aprovació, si escau, la present: 
 

MOCIÓ EN SUPORT A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I LA 
SALUT PÚBLICA 

 



EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

La pandèmia del coronavirus ha suposat un repte per als sistemes de salut i per a la 
societat en el seu conjunt. Les mesures per a la restricció del contacte interpersonal 
que es varen prendre, no únicament anaven encaminades a protegir i reduir el 
nombre de contagiats per COVID-19, sinó també per protegir el sistema sanitari i 
evitar que es veguera desbordat àmpliament per un augment sobtat del número 
d'infectats. 
 
En la voràgine de la pandèmia del coronavirus, el pes mediàtic ha recaigut en l'atenció 
hospitalària, on han estat realitzant un gran treball sobretot en els serveis d'urgències 
i les UCIs amb els pacients més greus. Tot i això, no és menys cert que els metges i 
metgesses, i   altres professionals de l'Atenció Primària dels nostres pobles, així com el 
personal de salut pública, ha estat realitzant una ingent tasca de contenció de la 
pandèmia, que ens falten adjectius per poder reconèixer. 
 
L'Atenció Primària, primer contacte amb el sistema, coordinadora de l'atenció que es 
presta a diferents nivells, integral i longitudinal al llarg de la vida, no sols és molt 
eficient, sinó que té també una provada capacitat per a fer que el conjunt del sistema 
sanitari proporcione una atenció més satisfactòria, de qualitat, segura i pròxima. 
 
Aquests equips coneixen a la població que atenen, els seus riscos, els seus problemes 
de salut i sociosanitaris. Aquesta situació d'avantatge ha permés desplegar un model 
diferent i més eficient de triatge i atenció als malalts de COVID-19, garantint al mateix 
temps una atenció integral a la resta de problemes de salut que la població sofreix. 
 
D’igual forma , si alguna lliçó hem d’extraure d’aquesta pandèmia és precisament la 
importància de la prevenció i la promoció de la Salut. És precisament la Salut Pública, 
la que evita i ens prepara per fer front a situacions com la que estem vivint. Tot i això, 
Espanya porta dècades ignorant polítiques de Salut Pública que preparen a un estat 
per a emergències com la del coronavirus. Des del 1988 la Salut Pública rep tan sols 
l’1% de la despesa sanitària que ara l’OMS demana “redoblar” per a la detecció i 
seguiment de casos de COVID-19. 
 
A més de la necessitat indiscutible de reforçar el treball de Salut Pública, l'octubre de 



2011, es va aprovar la Llei general de Salut Pública per a sostenir "les accions de 
coordinació i cooperació entre administracions" amb l'objectiu de "prevenir la malaltia 
així com per a protegir, promoure i recuperar la salut de les persones, tant en l'àmbit 
individual com en el col·lectiu", segons exposava la norma. 
 
El text, en vigor, conté una sèrie d'exigències quant a vigilància i coordinació. 
Precisava un reglament per a saber qui fa què, com i de quina manera es realitza el 
flux d'informació entre administracions. De fet, aquesta estructura havia de 
materialitzar-se en una Xarxa Estatal de Vigilància de Salut Pública que bé podria 
estar a disposició en les circumstàncies actuals, però que encara no s’ha desenvolupat, 
ni existeix. 
 
Per tot això l’anteriorment exposat, amb la presentació d’aquesta moció volem posar 
en valor tota la tasca realitzada per l'Atenció Primària i la Salut Pública en aquesta 
pandèmia, reivindicant la necessitat que siguen ben finançades, qualificades i 
organitzades per frenar la corba de nous contagis com també reduir l'impacte negatiu 
en la salut global de la comunitat per gaudir d’una vida en salut. 
 

PROPOSTES D’ACORD 
 

1. L’Ajuntament de BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA sol·licita el reforçament de l'Atenció 
Primària i la Salut Pública amb la necessària dotació de personal, recursos econòmics, 
materials i organitzatius. 
 

2. L’Ajuntament de BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA sol·licita la inversió necessària per 
a l’Atenció Primària que garantisca una atenció de qualitat mitjançant l'adequació de 
ràtios. 
 

3. Dotar al Centre de Salut de BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA dels recursos necessaris 
per a la millora del diagnòstic i el tractament, evitant desplaçaments innecessaris. 
 

4. Instar al Consell i a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a realitzar 
campanyes informatives que posen en valor la importància de la sanitat pública. 
 



5. Instar al Govern d’Espanya al compliment de la Llei General de Salut en la seua 
disposició addicional quarta, amb la creació d’una entitat estatal de salut pública, amb 
suficient independència política i crèdit sobre eficàcia tecnocientífica, que 
s'encarregue de coordinar la seua activitat amb altres centres autonòmics i estatals 
que tinguen entre les seues competències el desenvolupament de funcions en matèria 
de salut pública, en connexió amb el desenvolupament d'activitats d’investigació. 

 
6. Donar trasllat dels presents acords a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a la Delegació del Govern d’Espanya i 
als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.” 

 

Tot seguit l’alcalde les motivacions de la Moció, llegint els punts que proposa al 
ple, explicats anteriorment. Per tant demana a la Corporació Municipal adopte acord 
positiu aprovant aquesta moció. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a 
favor, tres dels regidors del grup municipal COMPROMÍS, un vot del regidor del grup 
municipal PP, un vot del regidor del grup municipal PE i dos dels regidors del grup 
municipal PSOE. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor, acorda: 
 

a) Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal Compromís per 
Benifairó de la Valldigna, relativa al suport a l’atenció primària i la salut pública, ací 
transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 
 
 b) Comunicar aquest acord a tots el organismes, segons indica el punt sisé de la 
moció transcrita literalment en aquesta acta. 
 
 4) APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 
LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA PER SEPARACIÓ DEL MUNICIPI 
DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA I ADAPTACIÓ A LA LLEI 21/2018, DE 16 
D’OCTUBRE, DE LA GENERALITAT, DE MANCOMUNITATS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA. 
 

 
ANTECEDENTS 

 
1. Per acord del Ple de la Mancomunitat de 20 de juny de 2017 es va acordar el 

següent: 



“PRIMER. Prendre en consideració la decisió de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 
de separar-se unilateralment de la Mancomunitat. 

SEGON. Iniciar els treballs per a l’elaboració de l’Informe previ a què es refereix l’apartat 
c) de l’article 27 dels Estatuts, en el qual s’hauran d’analitzar els efectes de la separació en la 
situació econòmica, patrimonial i financera de la Mancomunitat, així com les repercussions en la 
capacitat de gestió dels serveis de la Mancomunitat. Esta anàlisi serà objecte d’informe de la 
Intervenció, d’acord amb el que preveu l’art. 4.1.h del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
estatal. 

TERCER. Notificar el present acord al Sr. Alcalde de Tavernes de la Valldigna, indicant-li 
que és un acte de tràmit i que, d’acord amb el que disposa l’art. 112 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no és pot 
interposar cap recurs, sense perjuí de la possibilitat d’oposar-se davant la resolució que pose fi al 
procediment.” 

 
2. Els vigents Estatuts van ser publicats al DOCV núm. 7041, de 7 de juny de 

2013, per Resolució de 4 de juny de 2013, del director general d’Administració Local i cal 
adaptar el seu art. 1.1 i la seua Disposició Addicional Segona a la nova situació. 

 
3. L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha liquidat el deute pendent en 

concepte de quotes ordinàries de 2017. 
 
4. En el DOGV núm. 8406, de 19 d’octubre de 2018, s’ha publicat la Llei 21/2018, 

de 16 d’octubre, de la Generalitat, de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana. 
 
5. Per una altra part, l’art. 1.3 de la citada Llei 21/2018 disposa que, les 

mancomunitats de la Comunitat Valenciana podran sol·licitar ser qualificades d’àmbit 
comarcal, sempre que el seu àmbit territorial s’inscriga dins d’una de les demarcacions 
territorials contingudes en l’annex d’aquesta llei, o la que determine la legislació sobre 
delimitació comarcal, si és el cas, que les regule, complint la resta de requisits i 
procediments previstos. 

 
6. Cal fer constar que, com a conseqüència de la separació voluntària del municipi 

de Tavernes de la Valldigna d’esta Mancomunitat, es va tramitar l’expedient núm. 
0215047, que no s’ha pogut concloure per la celebració de les eleccions municipals de 26 
de maig de 2019 i fins que s’ha constituït la nova corporació. 

Dins d’este expedient, ja es van emetre els següents informes: 
- Informe favorable de la Direcció General d’Admnistració Local, Exp.: M-7-19, 

sobre separació d’un municipi de la Mancomunitat de la Valldigna, de 9 de maig de 2019. 
- Informe de la Diputació de València de 10 de març de 2020. 
 
7. S’ha tingut en compte l’informe del Secretari que hi ha a l’expedient. 
 
Als anteriors antecedents són d’aplicació els següents 
 

FONAMENTS JURÍDICS 



 
A) La Disposició Derogatòria Única de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la 

Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana (LMCV) disposa que queden 
derogades totes les disposicions normatives anteriors que, adoptades per la Generalitat, 
s’oposen a les previsions d’aquesta llei, i específicament els articles 91 a 107 del capítol II 
del títol VI de la Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana. 

 
B) L’apartat primer de la Disposició Transitòria Única de la LMCV diu que les 

mancomunitats de municipis existents a l’entrada en vigor d’aquesta llei disposaran d’un 
període d’un any per a adaptar els seus estatuts a les determinacions d’aquesta. 

 
C) L’art. 42 de la LMCV regula la separació voluntària de la següent forma: 
1. Els municipis podran separar-se en qualsevol moment de la mancomunitat, amb 

el compliment previ dels requisits següents: 
a) Acord del ple municipal, sempre adoptat amb el vot favorable de la majoria 

absoluta dels membres de la corporació. 
b) Trobar-se al corrent en el pagament de les seues aportacions a la 

mancomunitat. 
c) Que haja transcorregut, si escau, el període mínim de pertinença 

estatutàriament establit. 
d) Abonament de totes les despeses que s’originen amb motiu de la separació, 

com també la part del passiu contret per la mancomunitat a càrrec seu, d’acord amb els 
termes previstos en els estatuts de la mancomunitat. 

e) Que es notifique l’acord de separació a la mancomunitat amb l’antelació mínima 
prevista en els estatuts de la mancomunitat. 

2. Una vegada complits els requisits anteriors, la mancomunitat haurà d’acceptar 
la separació del municipi interessat mitjançant un acord per majoria absoluta del seu ple, 
al qual donarà publicitat la mancomunitat a través del Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana i serà objecte d’inscripció en el registre d’entitats locals autonòmic. 

 
C) Els arts. 45 i 46 d’esta LMCV regulen les modificacions dels estatuts. El primer 

diu que després de l’aprovació inicial, els estatuts de les mancomunitats podran ser 
objecte de modificació pels plens de conformitat amb les previsions contingudes en 
aquests i respectant les regles previstes en aquest capítol. 

I l’art. 46 indica: 
1. La modificació dels estatuts de les mancomunitats podrà tenir caràcter 

constitutiu o no constitutiu. 
2. La modificació constitutiva dels estatuts de les mancomunitats es referirà, 

exclusivament, als aspectes següents: 
a) Objecte competencial. 
b) Sistema de representació dels municipis. 
c) Supòsits de dissolució de la mancomunitat. 
d) Els que, al marge dels anteriors, establisquen els estatuts de la mancomunitat. 
3. Les modificacions constitutives s’ajustaran al procediment següent: 



a) Aprovació inicial pel ple de la mancomunitat, per majoria absoluta del nombre 
legal de vots. 

b) Obertura d’un termini d’informació pública durant un mes, en els taulers 
d’anuncis dels ajuntaments mancomunats i de la mancomunitat mateixa, amb indicació 
de la forma, el lloc i el termini de consulta i formulació d’al·legacions pels interessats. 

c) Emissió dels informes de la diputació provincial o, si escau, les diputacions 
provincials interessades i del departament del Consell amb competències en matèria 
d’administració local. 

d) Resolució pel ple de la mancomunitat, si escau, de les al·legacions o les 
objeccions que es formulen. 

e) Aprovació pels plens dels municipis afectats, per majoria absoluta del nombre 
legal de membres. 

f) Publicació de la modificació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
4. Les restants modificacions estatutàries tindran caràcter no constitutiu i tan sols 

requeriran l’acord aprovatori del ple de la mancomunitat, per majoria absoluta de vots, 
amb audiència prèvia als municipis integrants de la mancomunitat, i la publicació íntegra 
per la mancomunitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

5. Les modificacions estatutàries consistents en l’adhesió i la separació de 
municipis es regiran pel que disposa el títol VII de la llei. 

Es considera que la present modificació te caràcter constitutiu perquè afecta al 
sistema de representació dels municipis mancomunats com a conseqüència de la 
separació de Tavernes de la Valldigna i, a més, perquè es pretén modificar l’objecte 
competèncial, a mes d’adaptar els Estatuts a les disposicions de la LMCV. 

 
D) L’art. 25 dels vigents Estatuts diu que les modificacions dels Estatuts requeriran 

l’aprovació inicial del Ple de la Mancomunitat, l’audiència dels ajuntaments mancomunats 
durant el termini d’un mes i la resolució definitiva pel Ple de la Mancomunitat per majoria 
absoluta del número legal de vots assignats als membres del Ple, llevat dels supostos 
regulats en els apartats següents. 

Les modificacions constitutives, incloent l’adhesió i separació de municipis 
mancomunats, hauran de respectar, a més, les següents regles: 

a) L’aprovació inicial del Ple de la Mancomunitat haurà de comptar amb la majoria 
absoluta del número legal de vots assignats als membres del Ple. 

b) Simultàniament al tràmit d’audiència als ajuntaments mancomunats, es 
traslladarà l’expedient a la diputació provincial afectada i al departament de la Generalitat 
competent en matèria d’administració local per a que emeten un informe sobre tots els 
aspectes que consideren rellevants. 

c) L’aprovació definitiva requereix acord favorable del numero legal de membres 
del Ple de cada municipi mancomunat. 

En els supostos d’adhesió de municipis, l’expedient s’iniciarà mitjançant un acord 
del Ple de l’Ajuntament sol·licitant l’adhesió, amb el vot favorable de la majoria absoluta 
del número legal de membres que l’integren. 

 
E) L’art. 1.1 dels vigents Estatuts diu: 



1. La Mancomunitat de la Valldigna està constituïda pels municipis de Barx, 
Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna y Tavernes de la Valldigna, província de 
València, a l’empara del que disposa l’ordenament jurídic vigent. 

Cal modificar este precepte per a excloure el municipi de Tavernes de la 
Valldigna, de manera que la seua redacció es modifica en el sentit següent: 

1. La Mancomunitat de la Valldigna està constituïda pels municipis de Barx, 
Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna, província de València, a l’empara del que 
disposa l’ordenament jurídic vigent. 

 
F) L’art. 3.1 dels vigents Estatuts disposa: 
«1. La Mancomunitat es constituïx a fi de la prestació dels següents servicis, 

incloent-hi les obres necessàries per a la seua prestació: 
a) Turisme. 
b) Polítiques supra locals de promoció cultural, esportiva i de temps lliure. 
c) Recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la 

Valldigna. 
d) Actuacions en matèria de medi ambient i urbanisme d’àmbit supralocal. 
e) Foment de l’ocupació i desenvolupament local.» 
Es planteja la possibilitat d’atribuir a la Mancomunitat funcions administratives que 

puguen col·laborar a pal·liar les mancances dels municipis mancomunats. Lògicament, 
esta nova competència comporta la corresponent assignació de personal i mitjans 
materials. 

Conseqüentment, es proposa afegir-hi una nova lletra a este art. 3.1 en el sentit 
següent: 

f) Suport en tasques administratives, tècniques, arxivístiques, gestió documental i 
informàtiques. 

A més, es planteja la possibilitat de assumir, en funció de les disponibilitats de 
mitjans econòmics, materials i de persones, altres competències sense necessitat de 
modificar els Estatuts per tal de permetre la evolució de les activitats de la Mancomunitat 
en el futur, de forma que caldria afegir el següent paràgraf a este precepte estatutari: 

2. Previ acord dels plens dels municipis integrants de la Mancomunitat i del ple 
d’aquesta, en el qual haurà de regular-se la dotació de mitjans econòmics, materials i 
personals, i sense necessitat d’una modificació dels Estatuts, la Mancomunitat podrà 
assumir la prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la 
legislació vigent admet que els municipis actuen mancomunadament, com són: 

a) Medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans i 
protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones urbanes. 

b) Infraestructura viària i altres equipaments de la titularitat dels municipis 
integrants: pavimentació de les vies públiques i accés als nuclis de població. 

c) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 
d)Trànsit, estacionament de vehicles, mobilitat. Transport col·lectiu urbà. 
e) Fires, abastiments, mercats, llotges i comerç ambulant. 
f) Protecció de la salubritat pública. 
g) Cementeris i activitats funeràries. 
h) Abastiment d’aigua potable a domicili. 



i) Enllumenat públic. 
j) Servei de neteja viària. 
k) Evacuació i tractament d’aigües residuals. 
l) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a 

persones en situació o risc d’exclusió social. 
m) Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les 

tecnologies de la informació i les comunicacions. 
n) Subministraments, adquisició de materials fungibles, neteja d’instal·lacions 

públiques. 
o) Gestió, liquidació, recaptació en voluntària i/o en executiva i inspecció de 

qualsevol tipus d’ingressos, de dret públic o privat, incloent-hi la gestió de sancions en 
matèria de trànsit o d’altres matèries. 

 
F) L’art. 12.2 dels vigents Estatuts diu: 
El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat establida en l’art. 46 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tenint en compte la 
població total dels municipis integrants de la Mancomunitat. D’acord amb la població dels 
municipis de la Valldigna, es celebrarà, com a mínim, una sessió ordinària al mes. Dins 
d’este límit, correspon al Ple decidir la periodicitat d’estes sessions i els dies i hores de la 
seua celebració, mitjançant un acord adoptat en sessió extraordinària que haurà de 
convocar el president dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva. Les sessions 
extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o ho sol·licite almenys 
una quarta part del nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple. En este 
últim cas la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de 15 dies hàbils des que 
va ser sol·licitada. 

Tenint en compte que la separació unilateral del municipi de Tavernes de la 
Valldigna redueix la població total dels municipis integrants de la Mancomunitat a 6.120 
habitants, d’acord amb l’art. 46 de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, el Ple celebra sessió 
ordinària com a mínim cada cada dos mesos en els Ajuntaments dels municipis d'una 
població entre 5.001 habitants i 20.000 habitants. 

Conseqüentment, cal modificar el citat article 12.2 dels Estatuts per tal d’ajustar la 
periodicitat de les sessions ordinàries del Ple al contingut del citat art. 46 de la LRBRL, de 
manera que ha de quedar redactat de la següent forma: 

Article 12. Règim de sessions del Ple 
«...» 
2. El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat establida en l’art. 46 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tenint en compte la 
població total dels municipis integrants de la Mancomunitat. D’acord amb la població dels 
municipis de la Valldigna, es celebrarà, com a mínim, una sessió ordinària cada dos 
mesos. Dins d’este límit, correspon al Ple decidir la periodicitat d’estes sessions i els dies 
i hores de la seua celebració, mitjançant un acord adoptat en sessió extraordinària que 
haurà de convocar el president dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva. Les 
sessions extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o ho sol·licite 
almenys una quarta part del nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple. 



En este últim cas la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de 15 dies hàbils 
des que va ser sol·licitada. 

«...» 
 
G) La Disposició Addicional Primera dels vigents Estatuts diu: 
Els registres de les diverses entitats locals mancomunades tindran la consideració 

de registres delegats del de la Mancomunitat a tots els efectes d’entrada, eixida i 
presentació de documents. 

L’aplicació de l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, segons el qual els documents que 
els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-
se, entre altres, en el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es 
dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als 
quals es refereix l'article 2.1, que inclou les entitats que integren l'Administració Local. 

Conseqüentment, cal suprimir esta Disposició Addicional i, per tant, la DA segona 
passa ser única. 

 
H) La Disposició Addicional Segona dels Estatus diu el següent: 
Prenent com a referència el nombre de regidors que corresponen a cada municipi 

de conformitat amb l’article 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora del 
Règim Electoral General, als efectes de l’assignació de vots en el Ple de la 
Mancomunitat, s’estableix la següent escala: 

- Barx: 9 vots 
- Benifairó de la Valldigna: 9 vots. 
- Simat de la Valldigna: 11 vots. 
- Tavernes de la Valldigna: 17 vots. 
Esta escala quedarà modificada automàticament i sense necessitat de modificació 

dels estatuts quan s’altere la població dels municipis mancomunats i esta alteració 
determine una modificació del número de regidors d’acord amb l’article 179 de la Llei 
Orgànica 5/1985, i farà efectes en la constitució del nou ple derivada de les eleccions 
municipals immediatament posteriors a la modificació de la xifra de població. 

Aixó no obstant, l’art. 20.2 de la LMCV diu que cada municipi estarà representat 
en el ple de la mancomunitat per l’alcalde o l’alcaldessa i un altre regidor o regidora, elegit 
pel ple corresponent i que es mantindrà fins que no el revoque el ple que el va triar o 
perda la condició de regidor. El vot serà emès individualment per cadascun dels 
representants. 

A més, l’art. 23.2 de la LMCV disposa que en el ple de les mancomunitats, a 
cadascun dels membres li correspon un vot amb el mateix valor. 

Conseqüentment, esta DA 2ª s’ha de modificar en el sentit d’excloure l‘Ajuntament 
de Tavernes de la Valldigna, amb 17 vots, de forma que queda redactada de la següent 
manera: 

Disposició Addicional Única 
D’acord amb l’art. 20.2 de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de 

mancomunitats de la Comunitat Valenciana als efectes de l’assignació de vots en el Ple 
de la Mancomunitat, s’estableix la següent escala: 



- Barx: 2 vots 
- Benifairó de la Valldigna: 2 vots. 
- Simat de la Valldigna: 2 vots. 
 
I) Cal tindre en compte que la Disposició Derogatòria Única de la LMCV declara 

que queden derogades totes les disposicions normatives anteriors que, adoptades per la 
Generalitat, s’oposen a les previsions d’aquesta llei, i específicament els articles 91 a 107 
del capítol II del títol VI de la Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana. 

Concretament, l’art. 100 establia el vot ponderat, disposant que a l'efecte de 
votacions, en el Ple de la mancomunitat s'utilitzarà el sistema de vot ponderat, 
corresponent a cada municipi un nombre de vots que s'assignarà prenent com a 
referència l'escala prevista en la legislació de règim electoral general per a la 
determinació del nombre de regidors que corresponen als municipis. El vot serà emès per 
l'alcalde o alcaldessa de cada municipi, si estiguera present en la sessió, i en defecte 
d'això pel regidor designat com a segon vocal pel Ple d'aqueixa corporació. 

Este precepte ha estat derogat per la citada DD de la LMCV. 
Per una altra part, l’art. 20.2 de la LMCV diu que cada municipi estarà representat 

en el ple de la mancomunitat per l’alcalde o l’alcaldessa i un altre regidor o regidora, elegit 
pel ple corresponent i que es mantindrà fins que no el revoque el ple que el va triar o 
perda la condició de regidor. El vot serà emès individualment per cadascun dels 
representants. 

A més, l’art. 23.2 de la LMCV disposa que en el ple de les mancomunitats, a 
cadascun dels membres li correspon un vot amb el mateix valor. 

Per tant, ha desaparegut el sistema de vot ponderat en el funcionament de les 
mancomunitats de la Comunitat Valenciana. 

 
En vista dels antecedents i fonaments jurídics exposats i altres d’aplicació general i 

pertinent, el Ple ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació parcial dels estatuts de la Mancomunitat de la 

Valldigna com a conseqüència de la separació del municipi de Tavernes de la Valldigna, 
així com la rectificació assenyalada de la Disposició Addicional Segona i per adaptar-los 
al nou marc normatiu derivat de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de 
mancomunitats de la Comunitat Valenciana. 
 

SEGON. Aprovar la memòria justificativa de la modificació i el text del projecte de 
modificació dels estatuts, en els següents termes: 

 
Memòria justificativa de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la 

Valldigna 
La separació unilateral del municipi de Tavernes de la Valldigna justifica la 

necessitat de modificar l’art. 1.1 i la Disposició Addicional Segona, en el sentit de suprimir 
les referències al citat municipi. 

Alhora, com que la separació implica la reducció de la població total dels municipis 
mancomunats a la xifra de 6.120 habitants, cal modificar també la periodicitat de les 



sessions ordinàries que, d’acord amb l’art. 46 de la LRBRL, passa d’una sessió mensual 
a una sessió cada dos mesos. 

També es considera convenient l’ampliació de les finalitats de la Mancomunitat, 
per tal de donar-li mes continguts. 

Per últim, cal adaptar el text dels estatuts a la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la 
Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana. 

 
Projecte de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna 
Els articles que es modifiquen i el contingut de la seua nova redacció és el 

següent: 
 

Article 1.1 Municipis que integren la Mancomunitat i definició 
1. La Mancomunitat de la Valldigna està constituïda pels municipis de Barx, 

Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna, província de València, a l’empara del que 
disposa l’ordenament jurídic vigent. 

 
Article 3. Objecte i competències 
1. La Mancomunitat es constituïx a fi de la prestació dels següents servicis, 

incloent-hi les obres necessàries per a la seua prestació: 
a) Turisme. 
b) Polítiques supra locals de promoció cultural, esportiva i de temps lliure. 
c) Recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la 

Valldigna. 
d) Actuacions en matèria de medi ambient i urbanisme d’àmbit supralocal. 
e) Foment de l’ocupació i desenvolupament local. 
f) Suport en tasques administratives, tècniques, arxivístiques, gestió documental i 

informàtiques. 
2. Previ acord dels plens dels municipis integrants de la Mancomunitat i del ple 

d’aquesta, en el qual haurà de regular-se la dotació de mitjans econòmics, materials i 
personals, i sense necessitat d’una modificació dels Estatuts, la Mancomunitat podrà 
assumir la prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la 
legislació vigent admet que els municipis actuen mancomunadament, com són: 

a) Medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans i 
protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones urbanes. 

b) Infraestructura viària i altres equipaments de la titularitat dels municipis 
integrants: pavimentació de les vies públiques i accés als nuclis de població. 

c) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 
d)Trànsit, estacionament de vehicles, mobilitat. Transport col·lectiu urbà. 
e) Fires, abastiments, mercats, llotges i comerç ambulant. 
f) Protecció de la salubritat pública. 
g) Cementeris i activitats funeràries. 
h) Abastiment d’aigua potable a domicili. 
i) Enllumenat públic. 
j) Servei de neteja viària. 
k) Evacuació i tractament d’aigües residuals. 



l) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a 
persones en situació o risc d’exclusió social. 

m) Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions. 

n) Subministraments, adquisició de materials fungibles, neteja d’instal·lacions 
públiques. 

o) Gestió, liquidació, recaptació en voluntària i/o en executiva i inspecció de 
qualsevol tipus d’ingressos, de dret públic o privat, incloent-hi la gestió de sancions en 
matèria de trànsit o d’altres matèries. 

«...» 
El número dos d’este article passa a ser el número tres. 
 
Article 12.2 Règim de sessions del Ple 
«...» 
2. El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat establida en l’art. 46 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tenint en compte la 
població total dels municipis integrants de la Mancomunitat. D’acord amb la població dels 
municipis de la Valldigna, es celebrarà, com a mínim, una sessió ordinària cada dos 
mesos. Dins d’este límit, correspon al Ple decidir la periodicitat d’estes sessions i els dies 
i hores de la seua celebració, mitjançant un acord adoptat en sessió extraordinària que 
haurà de convocar el president dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva. Les 
sessions extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o ho sol·licite 
almenys una quarta part del nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple. 
En este últim cas la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de 15 dies hàbils 
des que va ser sol·licitada. 

«...» 
 
Disposició Addicional Segona 
D’acord amb l’art. 20.2 de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de 

mancomunitats de la Comunitat Valenciana als efectes de l’assignació de vots en el Ple 
de la Mancomunitat, s’estableix la següent escala: 

- Barx: 2 vots 
- Benifairó de la Valldigna: 2 vots. 
- Simat de la Valldigna: 2 vots.” 
 
SEGON. Trametre certificat del present acord a la Presidència de la Mancomunitat 

de la Valldigna, als efectes escaients. 
 

TEXT CONSOLIDAT DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA 
A 16 DE GENER DE 2020 

(En cursiva, les modificacions) 
 

ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA 
 
Article 1. Municipis que integren la Mancomunitat i definició 



1. La Mancomunitat de la Valldigna està constituïda pels municipis de Barx, 
Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna, província de València, a l’empara del que 
disposa l’ordenament jurídic vigent. 

2. Es tracta d’una associació voluntària de municipis per a l’organització i prestació 
en forma mancomunada de les obres, servicis o activitats de la seua competència, que 
s’arrepleguen en els presents estatuts. 

3. Els municipis mancomunats podran participar en alguna o totes les activitats 
que constituïxen l’objecte de la mancomunitat, sempre que les obres o servicis siguen 
independents i això no afecte l’actuació eficaç d’esta. 

4. La Mancomunitat és una entitat local territorial que, per al compliment dels seus 
fins, te personalitat jurídica i capacitat d’obrar plena i independent de la dels municipis 
que la integren. 

 
Article 2. Denominació i seu 
La Mancomunitat es denomina Mancomunitat de la Valldigna, i té la seua seu 

pròpia en el municipi de Benifairó de la Valldigna. 
 
Article 3.Objecte i competències 
1. La Mancomunitat es constituïx a fi de la prestació dels següents servicis, 

incloent-hi les obres necessàries per a la seua prestació: 
a) Turisme. 
b) Polítiques supra locals de promoció cultural, esportiva joventut i temps lliure. 
c) Recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la 

Valldigna. 
d) Actuacions en matèria de medi ambient i urbanisme d’àmbit supralocal. 
e) Foment de l’ocupació i desenvolupament local. 
f) Suport en tasques administratives, tècniques, arxivístiques, gestió documental i 

informàtiques. 
2. Previ acord dels plens dels municipis integrants de la Mancomunitat i del ple 

d’aquesta, en el qual haurà de regular-se la dotació de mitjans econòmics, materials i 
personals, i sense necessitat d’una modificació dels Estatuts, la Mancomunitat podrà 
assumir la prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la 
legislació vigent admet que els municipis actuen mancomunadament, com són: 

a) Medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans i 
protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones urbanes. 

b) Infraestructura viària i altres equipaments de la titularitat dels municipis 
integrants: pavimentació de les vies públiques i accés als nuclis de població. 

c) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 
d)Trànsit, estacionament de vehicles, mobilitat. Transport col·lectiu urbà. 
e) Fires, abastiments, mercats, llotges i comerç ambulant. 
f) Protecció de la salubritat pública. 
g) Cementeris i activitats funeràries. 
h) Abastiment d’aigua potable a domicili. 
i) Enllumenat públic. 
j) Servei de neteja viària. 



k) Evacuació i tractament d’aigües residuals. 
l) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a 

persones en situació o risc d’exclusió social. 
m) Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les 

tecnologies de la informació i les comunicacions. 
n) Subministraments, adquisició de materials fungibles, neteja d’instal·lacions 

públiques. 
o) Gestió, liquidació, recaptació en voluntària i/o en executiva i inspecció de 

qualsevol tipus d’ingressos, de dret públic o privat, incloent-hi la gestió de sancions en 
matèria de trànsit o d’altres matèries. 

3. La prestació i explotació dels servicis podrà realitzar-la la Mancomunitat d’acord 
amb qualsevol de les formes previstes en l’ordenament jurídic vigent. 

 
Article 4. Capacitat jurídica 
La Mancomunitat, com a entitat local reconeguda per la llei, exerceix totes les 

potestats previstes en la normativa bàsica de règim local que siguen necessàries per al 
compliment de la seua finalitat i d’acord amb la legislació aplicable a cada una de les 
susdites potestats. 

 
Article 5. Òrgans de la Mancomunitat 
1. Els òrgans de govern de la Mancomunitat seran representatius dels 

ajuntaments mancomunats. 
2. Els òrgans de govern són: 
El Ple de la Mancomunitat 
El president 
El vicepresident o vicepresidents si és el cas 
La Junta de Govern 
3. Es crearan totes les comissions informatives que es requerisquen, tenint en 

compte el nombre de servicis que preste la Mancomunitat. 
La creació, composició i funcionament d’estes comissions s’acordarà en la sessió 

extraordinària a què es referix l’article 12.2, sense perjuí de la possibilitat d’acordar 
modificacions en sessions posteriors. 

En tot cas estaran compostes com màxim per un terç del nombre legal de 
membres del Ple de la Mancomunitat, i podran tindre caràcter permanent o especial. 

 
Article 6. El Ple de la Mancomunitat 
1. El Ple de la Mancomunitat estarà integrat pels vocals representants de les 

entitats mancomunades, triats pels seus respectius plens. 
2. Cada entitat mancomunada estarà representada en el Ple pel seu alcalde o 

alcaldessa i un altre regidor o regidora triat pel Ple del seu respectiu ajuntament. 
3. El mandat de vocals coincidix amb el de les seues respectives corporacions. 
4. La pèrdua de la condició d’alcalde o alcaldessa o regidor comporta, en tot cas, 

el cessament com a representant de l’ajuntament en la mancomunitat, i l’assumpció 
d’eixes funcions pel regidor o regidora que siga designat nou alcalde o alcaldessa i pel 
que siga triat nou vocal pel Ple municipal. Quan la pèrdua de la condició d’alcalde o 



regidor es produïsca per extinció del mandat, continuaran en funcions només per a 
l’administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors. 

 
Article 7. Designació de representants i terminis 
1. Després de cada procés electoral municipal i una vegada que els ajuntaments 

hagen comunicat a la mancomunitat els seus representants, el president en funcions 
convocarà la sessió plenària per a la constitució i elecció dels òrgans de govern. Esta 
sessió se celebrarà en el període dels tres mesos següents a la constitució dels 
ajuntaments. Si no es convocara en el termini assenyalat, quedarà automàticament 
convocada per a l’últim dia hàbil del dit termini, a les 19.00 hores. 

2. Fins a la data de constitució del nou Ple, actuarà en funcions l’anterior i el seu 
president. 

3. Durant el període a què es referix el paràgraf 2, només es podrà dur a terme la 
gestió ordinària de la Mancomunitat, sense que en cap cas puguen adoptar-se acords 
que requerisquen la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple. 

 
Article 8. Atribucions del Ple 
1. Correspon al Ple de la Mancomunitat: 
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern. 
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; creació 

d’òrgans desconcentrats; el canvi de nom de la Mancomunitat; l’adopció o modificació de 
la seua bandera, ensenya o escut i l’admissió i separació de membres de la 
Mancomunitat. 

c) La modificació o reforma dels estatuts, l’aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 

d) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i 
modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seua 
competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

e) L’aprovació de les formes de gestió dels servicis i de plans i projectes 
necessaris per a l’establiment, desenrotllament i gestió d’obres, servicis o activitats 
previstes com a fins de la Mancomunitat. 

f) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions 
públiques. 

g) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i la resta 
d’Administracions públiques. 

h) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació 
de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el 
número i règim del personal eventual. 

i) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en 
matèries de competència plenària. 

j) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
k) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
l) La concertació de les operacions de crèdit la quantia de la qual acumulada, dins 

de cada exercici econòmic, excedisca del 10 per cent dels recursos ordinaris del 



Pressupost –excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les 
operacions vives en cada moment supere el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats 
en l’exercici anterior– tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les 
Hisendes locals. 

m) Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte 
dels contractes no atribuïts al President que celebre la Mancomunitat. També correspon 
al Ple l’adjudicació de concessions sobre els bens de la Mancomunitat i l’adquisició de 
bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del 
patrimoni quan no estiguen atribuïdes al President, i dels bens declarats de valor històric 
o artístic independentment del seu valor. 

n) L’aprovació dels projectes d’obres i servicis quan siga competent per a la seua 
contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos. 

o) Aquelles altres que hagen de correspondre al Ple per exigir la seua aprovació 
una majoria especial. 

p) Les altres que expressament li conferisquen les lleis. 
q) Les altres atribucions que per la legislació vigent es conferixen al Ple de 

l’ajuntament. 
2. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura al president i 

sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran 
per mitjà de crida nominal en tot cas, i es regixen pel que disposa la legislació electoral 
general. 

3. El Ple pot delegar l’exercici de les seues atribucions en el President i en la 
Junta de Govern Local, excepte les enunciades en l’apartat 1, paràgrafs a, b, c, d, e, f, g, 
h, l i o, i en l’apartat 3 d’este article. 

 
Article 9. Nomenament del president 
1. El president de la Mancomunitat es triarà pel Ple de la Mancomunitat, entre els 

seus membres, per majoria absoluta del nombre legal dels vots corresponents als seus 
membres. 

2. Podran ser candidats a la Presidència tots i cada un dels vocals que componen 
el Ple. 

3. Si cap candidat obté majoria absoluta en la primera votació, se celebrarà a 
continuació una segona votació, i resultarà triat aquell que obtinga el nombre més gran de 
vots. En cas d’empat resultarà triat el de més edat. 

4. Per a la destitució del president se seguirà el mateix procediment que l’establit 
en la legislació vigent per a la destitució de l’alcalde. 

 
Article 10. Vicepresidents 
El president designarà un o dos vicepresidents, que el substituiran per l’orde del 

seu nomenament en cas d’absència, vacant o malaltia. D’estos nomenaments s’informarà 
al Ple en la primera sessió que celebre. 

 
Article 11. Atribucions del president 
1. Correspon al president de la Mancomunitat les competències següents: 
a) Dirigir el govern i l’administració de la Mancomunitat. 



b) Representar a la Mancomunitat. 
c) Convocar, presidir i alçar les sessions del Ple, excepte els supòsits que preveu 

la llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol 
altres òrgans de la Mancomunitat quan així s’establisca en disposició legal o 
reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat. 

d) El desenrotllament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, 
disposar gastos dins dels límits de la seua competència, concertar operacions de crèdit, 
excloent-ne les previstes en l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguen previstes en el 
pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no supere el 10 per 
cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan 
l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no supere el 15 per cent dels 
ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot 
això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

e) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que 
no siguen fixes i periòdiques. 

f) Exercir la direcció superior del personal de la Mancomunitat, i acordar el seu 
nomenament i sancions, inclosa la separació del servici dels funcionaris de la corporació i 
l’acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en estos dos últims casos, en 
la primera sessió que celebre. Esta atribució s’entendrà sense perjuí del que disposen els 
articles 99.1 i 3 de la Llei de Bases de Règim Local. 

g) Corresponen al president les competències com a òrgan de contractació 
respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de servicis, de gestió de servicis 
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 
no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua duració no 
siga superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seus anualitats no 
supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada. També correspon al president l’adjudicació de 
concessions sobre els bens i la adquisició de bens immobles i drets subjectes a la 
legislació patrimonial quan el seu valor no supere el 10 % dels recursos ordinaris del 
pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el 
seu valor no supere el percentatge ni la quantia indicats. 

h) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la 
Mancomunitat en les matèries de la seua competència, inclús quan les haguera delegat 
en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en este 
supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebre per a la seua ratificació. 

i) La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la 
competència de la Presidència. 

l) L’aprovació dels projectes d’obres i de servicis quan siga competent per a la 
seua contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost. 

m) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de la Mancomunitat. 



n) Totes aquelles que la normativa de règim local atribuïx a l’alcalde per al 
compliment de les competències que té atribuïdes, així com les no atribuïdes 
específicament a un altre òrgan. 

2. Correspon així mateix al president el nomenament dels vicepresidents. 
3. El president pot delegar l’exercici de les seues atribucions, excepte la de 

convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats 
amb el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el 
personal, la separació del servici dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral i 
les enumerades en els apartats a, h i i. 

 
Article 12. Règim de sessions del Ple 
1. El Ple funciona en règim de sessions ordinàries, de periodicitat preestablida, i 

extraordinàries.  
2. El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat establida en l’art. 46 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tenint en compte la 
població total dels municipis integrants de la Mancomunitat. D’acord amb la població dels 
municipis de la Valldigna, es celebrarà, com a mínim, una sessió ordinària cada dos 
mesos. Dins d’este límit, correspon al Ple decidir la periodicitat d’estes sessions i els dies 
i hores de la seua celebració, mitjançant un acord adoptat en sessió extraordinària que 
haurà de convocar el president dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva. Les 
sessions extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o ho sol·licite 
almenys una quarta part del nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple. 
En este últim cas la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de 15 dies hàbils 
des que va ser sol·licitada. 

3. Les sessions del Ple han de convocar-se almenys amb dos dies hàbils 
d’antelació. En la citació es farà constar l’orde del dia. 

4. El Ple es constituïx vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal dels 
seus membres els quals hauran de tindre un terç del nombre legal de vots totals 
assignats als membres del Ple. Este quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió. 

5. En tot cas, es requerix l’assistència del president i del secretari de la 
Mancomunitat, o dels que legalment els substituïsquen. 

 
Article 13. Sistemes d’acords 
1. Els acords del Ple s’adopten, per regla general, per majoria simple dels vots 

presents. Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius. 
2. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de vots 

per a l’adopció dels acords en les matèries següents: 
a) Elecció i destitució del president. 
b) Proposta de modificació o ampliació dels estatuts. 
c) Adhesió i separació de municipis. 
d) Aprovació d’operacions financeres o de crèdit i concessions de quitances i 

esperes, quan l’import supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost. 
e) Determinació de la forma de gestió del servici. 
f) Fixar anualment les aportacions econòmiques dels municipis integrants de la 

Mancomunitat establides en l’article 19 dels estatuts. 



g) Acordar la dissolució de la Mancomunitat, després dels tràmits oportuns, i 
nomenar els vocals membres de la comissió liquidadora i aprovar la proposta efectuada 
per esta. 

h) Qualsevol altra matèria en què així es dispose en els presents estatuts o en la 
legislació de règim local aplicable. 

 
Article 14. La Junta de Govern de la Mancomunitat 
1. La Junta de Govern de la Mancomunitat, la qual serà creada per acord del Ple, 

s’integra pel president i un nombre de vocals no superior al terç del numero legal de 
membres, anomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple. 

2. Correspon a la Junta de Govern de la Mancomunitat: 
- L’assistència al president en l’exercici de les seues atribucions. 
- L’exercici de les atribucions que el Ple o el president li deleguen. 
3. Quan ni el president ni el Ple deleguen en la Junta de Govern de la 

Mancomunitat l’exercici de les seues atribucions i, per tant, les seues funcions siguen de 
mera assitència al president, no serà necessària l’assistència del secretari de la 
Mancomunitat a les seues sessions. 

 
Article 15. Habilitats nacionals 
1. En esta Mancomunitat existirà un lloc de treball reservat a funcionaris 

d’administració local amb habilitació de caràcter estatal a que correspondran les funcions 
de secretaria, comprensiva de la fe pública i assessorament legal preceptiu, així com el 
control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària, i la 
comptabilitat, tresoreria i recaptació. 

2. Com que el volum de servicis o recursos de la mancomunitat és insuficient per 
al manteniment del lloc de Tresoreria es podrà, de conformitat amb la normativa 
aplicable, sol·licitar l’exempció de l’obligació de mantindre’l, en els termes previstos per 
als ajuntaments en l’art. 168 de la Llei de Règim Local Valencià (LRLV), per al seu 
exercici per funcionari prou capacitat de la mancomunitat o d’algun dels municipis que la 
integren, designat pel seu president. 

 
Article 16. La resta de personal 
1. El Ple de la Mancomunitat aprovarà anualment, junt amb el pressupost, la 

corresponent plantilla de personal propi que comprendrà tots els llocs de treball reservats 
a funcionaris i laborals. 

2. La selecció i règim jurídic d’este personal així com la provisió dels llocs de 
treball existents es regirà pel que establix la normativa bàsica sobre funció pública, règim 
local i resta de la legislació aplicable. 

3. Podran prestar servicis en la mancomunitat tant el personal seleccionat d’acord 
amb la seua oferta d’ocupació pública, com el personal al servici dels ens locals associats 
en aplicació del que disposa l’article 90 de la Llei de Règim Local Valencià. 

 
Article 17. Recursos econòmics 
1. La Hisenda de la mancomunitat estarà constituïda pels recursos següents: 
a) Aportacions dels municipis, d’acord amb el que establixen els presents estatuts. 



b) Ingressos de dret privat. 
c) Taxes i preus públics per la prestació de servicis o realització d’activitats de la 

seua competència. 
d) Contribucions especials per a l’execució d’obres o per a l’establiment, ampliació 

o millora de servicis. 
e) Participacions en els tributs de la Generalitat que, si és el cas, es puguen 

establir al seu favor. 
f) Recàrrecs sobre impostos de la Generalitat o d’altres entitats locals, que 

procedisquen. 
g) Subvencions i altres ingressos de dret públic. 
h) Ingressos procedents d’operacions de crèdit. 
i) Multes i sancions en l’àmbit de la seua competència. 
j) Qualsevol altre que legalment puga establir-se. 
2. Les operacions de crèdit que puga concertar una Mancomunitat per a finançar 

la realització de fins de la seua competència podran ser avalades pels municipis que la 
integren, quan el patrimoni propi de la mancomunitat o els seus recursos ordinaris no 
siguen suficients per a garantir la dita operació. 

 
Article 18. Ordenances fiscals 
1. Per a la imposició, exacció, liquidació i cobrança dels seus recursos, la 

Mancomunitat aprovarà les ordenances corresponents als distints servicis, les quals 
tindran força obligatòria en tots els municipis integrants, una vegada aprovades. 

2. Correspondrà als municipis facilitar a la Mancomunitat tota la informació 
necessària per a la formació de padrons, altes, baixes i la resta de modificacions referides 
als contribuents afectats pels distints servicis que constituïsquen els fins regulats en 
articles anteriors. 

3. La Mancomunitat podrà, en tot moment i pels seus propis mitjans, comprovar la 
veracitat i exactitud de les dades a què es referix el número anterior. 

 
Article 19. Aportacions econòmiques 
Les aportacions de municipis mancomunats es fixaran anualment per a cada 

exercici econòmic pel Ple de la Mancomunitat amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal dels seus membres i seran les següents: 

a) Una quota principal, en funció de l’ús que cada entitat realitze dels servicis que 
es presten mancomunadament. Per a la determinació d’esta quota s’aplicaran les bases o 
mòduls següents: nombre de vivendes, superfície del nucli urbà, metres lineals de 
carrers, volum d’edificació, base imposable de l’impost sobre béns immobles, volum dels 
seus pressupostos, consum realment efectuat, qualssevol altres factors que puguen 
computar-se en raó del servici o activitat prestada. Les presents bases o mòduls podran 
aplicar-se aïllada o conjuntament. 

b) Una quota complementària i obligatòria per a atendre els gastos generals de 
conservació, entreteniment i administració, es realitzen o no els servicis, en proporció al 
nombre d’habitants de dret de cada municipi, segons el padró municipal. 

c) Una quota extraordinària i obligatòria per a atendre gastos d’este caràcter  
 



Article 20. Característiques de les aportacions 
1. Les aportacions dels municipis a la Mancomunitat tenen la consideració de 

pagaments obligatoris i preferents per a les entitats mancomunades. 
2. Les aportacions econòmiques dels municipis es realitzaran en la forma i 

terminis que determine el Ple. En el cas que algun municipi es retardara en el pagament 
caldrà ajustar-se al que disposa l’article 26. 

 
Article 21. Pressupost 
1. La Mancomunitat aprovarà anualment un pressupost de conformitat amb el que 

disposa la legislació de règim local vigent. 
2. El pressupost constituïx l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les 

obligacions que, com a màxim, poden reconéixer, i dels drets que es prevegen liquidar 
durant el corresponent exercici econòmic. 

3. S’inclouran en el pressupost, les inversions que es puguen realitzar, així com 
les seues fonts de finançament. 

 
Article 22. Patrimoni 
1. El patrimoni de la Mancomunitat estarà integrat per qualsevol classe de béns, 

drets i accions que legítimament adquirisquen, bé en el moment de la seua constitució o 
amb posterioritat. A este efecte haurà de formar-se un inventari de conformitat amb el que 
disposen les disposicions vigents en la matèria. 

2. La participació de cada entitat mancomunada en este patrimoni es fixarà tant 
inicialment, com d’ara en avant en funció del nombre d’habitants de dret de cada entitat, 
segons el padró municipal. No obstant això, i donades les característiques de les 
aportacions a la Mancomunitat, podran ser tinguts en compte altres factors de 
ponderació. 

 
Article 23. Duració 
La Mancomunitat es constituïx per temps indefinit. 
 
Article 24. Modificació d’estatuts 
1. La modificació dels estatuts de la Mancomunitat podrà tindre caràcter constitutiu 

o no constitutiu. 
2. La modificació constitutiva dels estatuts s’ajustarà al procediment previst en la 

legislació aplicable per a la creació de les mancomunitats i es referirà exclusivament als 
aspectes següents: 

a) Objecte. Competències i potestats. 
b) Òrgans de govern i sistema de representació dels municipis en estos. 
c) Règim economicofinancer i criteris per a les aportacions dels municipis. 
d) Supòsits de dissolució de la Mancomunitat. 
En les modificacions constitutives dels estatuts, la intervenció de l’Assemblea 

General a què es referix l’article 93 de la Llei 8/2008 serà assumida pel Ple de la 
Mancomunitat. 



3. La resta de modificacions estatutàries tindran caràcter no constitutiu i requeriran 
l’aprovació inicial pel Ple de la Mancomunitat, l’audiència als ajuntaments mancomunats 
durant un mes i resolució definitiva pel Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta. 

 
Article 25. Procediment General de modificació dels estatuts 
1. Les modificacions dels Estatuts requeriran l’aprovació inicial del Ple de la 

Mancomunitat, l’audiència dels ajuntaments mancomunats durant el termini d’un mes i la 
resolució definitiva pel Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta del número legal de 
vots assignats als membres del Ple, llevat dels supostos regulats en els apartats 
següents. 

2. Les modificacions constitutives, incloent l’adhesió i separació de municipis 
mancomunats, hauran de respectar, a més, les següents regles: 

a) L’aprovació inicial del Ple de la Mancomunitat haurà de comptar amb la majoria 
absoluta del número legal de vots assignats als membres del Ple. 

b) Simultàniament al tràmit d’audiència als ajuntaments mancomunats, es 
traslladarà l’expedient a la diputació provincial afectada i al departament de la Generalitat 
competent en matèria d’administració local per a que emeten un informe sobre tots els 
aspectes que consideren rellevants. 

c) L’aprovació definitiva requereix acord favorable del numero legal de membres 
del Ple de cada municipi mancomunat. 

3. En els supostos d’adhesió de municipis, l’expedient s’iniciarà mitjançant un 
acord del Ple de l’Ajuntament sol·licitant l’adhesió, amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del número legal de membres que l’integren. 

 
Article 26. Efectes econòmics de l’adhesió i separació de municipis 
1. En tots els procediments d’adhesió i separació de municipis, abans de 

l’aprovació de l’acord corresponent, serà necessari elaborar un anàlisi dels efectes de 
l’adhesió o separació en la situació econòmica, patrimonial i financera de la 
Mancomunitat, així com les repercussions en la capacitat de gestió dels serveis de la 
Mancomunitat. Este anàlisi serà objecte d’informe de la Intervenció, d’acord amb el que 
preveu l’art. 4.1.h del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

2. L’aportació inicial dels municipis incorporats a la Mancomunitat, després de la 
seua constitució, estarà determinada per l’índex del patrimoni de la Mancomunitat per 
habitants, multiplicat pel nombre d’habitants de dret de l’entitat que sol·licita la seua 
inclusió. Si no hi ha tal patrimoni, aportarà la quota que resulte de multiplicar la quantitat a 
què es referix l’apartat b de l’article 19 per un nombre d’anys que no podrà excedir-ne 
cinc. 

La quota resultant de la valoració podrà ser exigida en el moment de la 
incorporació de l’entitat local a la Mancomunitat o quedar diferida per al supòsit de la 
dissolució o, si és el cas, separació de la Mancomunitat. 

3. Així mateix haurà d’aportar totes les despeses que s’originen amb motiu de la 
seua inclusió en la Mancomunitat. 

 
Article 27. Separació de municipis mancomunats 



1. La separació de municipis mancomunats podrà ser unilateral o forçosa. 
2. En el cas que un municipi adherit a la Mancomunitat decidisca unilateralment 

separar-se d’esta serà necessari: 
a) Haver romàs com a membre de la Mancomunitat almenys quatre anys. 
b) Acord municipal i comunicar a la Mancomunitat la voluntat d’abandó unilateral 

amb una antelació mínima d’un any. 
c) Informe de la Mancomunitat. 
d) Acord del Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta. 
2. Sense perjuí del que preveu l’art. 25.2 d’estos estatuts, l’ajuntament que 

decidisca separar-se de forma unilateral haurà d’haver complit amb tots els compromisos 
pendents que tinga amb la Mancomunitat, així com abonar tots els despeses originats per 
la seua separació i la part del passiu contret per la Mancomunitat a càrrec seu. 

3. Procedirà la separació forçosa d’un municipi mancomunat, amb el previ 
compliment dels tràmits previstos en l’article 25.2, en els supòsits següents: 

a) Incompliment del pagament de les seues aportacions durant més d’un trimestre. 
b) Incompliment d’aquelles altres actuacions necessàries per al correcte 

desenrotllament de la Mancomunitat als quals estiguen obligats pels seus estatuts. 
4. En el cas que algun municipi es retardarà en el pagament de la seua quota més 

d’un trimestre, el president requerirà el seu pagament en el termini d’un mes. 
Transcorregut este termini sense haver fet efectiu el dèbit, el president podrà sol·licitar 
dels òrgans de l’administració central, autonòmica o provincial, la retenció de les quotes 
pertinents a càrrec de les quantitats que per qualsevol concepte foren liquidades a favor 
de l’ajuntament deutor a fi que li les entregue a la Mancomunitat. 

5. Esta retenció és autoritzada expressament pels ajuntaments mancomunats en 
el moment d’aprovació dels presents estatuts, sempre que s’acompanye la certificació de 
descobert reglamentària en cada cas. 

6. En cas d’incompliment d’altres actuacions necessàries per al correcte 
desenrotllament de la Mancomunitat, este incompliment haurà de ser declarat pel Ple per 
majoria absoluta; a continuació es formularà un requeriment a l’ajuntament i se li atorgarà 
un mes prorrogable perquè procedisca al compliment de les seues obligacions. 

7. Si l’ajuntament no procedirà al pagament o compliment de les seues obligacions 
el Ple de la Mancomunitat adoptarà acord de separació forçosa per majoria absoluta, 
seguint el procediment previst per l’article 25.2 i haurà de reclamar les quantitats degudes 
i els gastos derivats establits en el número 2 del present article. 

 
Article 28. Liquidació per separació 
1. La separació de la Mancomunitat d’un o més dels municipis no implicarà la 

necessitat de procedir a la liquidació d’aquella i esta operació quedarà diferida al moment 
de dissolució de la Mancomunitat. 

No obstant això, en el cas que el municipi o municipis separats de la 
Mancomunitat hagen aportat a esta béns afectes a servicis propis es practicarà, excepte 
acord amb els municipis interessats, una liquidació parcial a fi que eixos elements els 
siguen reintegrats, sense perjuí dels drets que puguen assistir-los en el moment de la 
liquidació definitiva per haver aportat elements d’una altra naturalesa. 



2. Els municipis separats no podran, excepte el que establix el paràgraf anterior, 
al·legar drets de propietat sobre els béns i servicis de la Mancomunitat radicats en el seu 
terme municipal. 

3. Si, com a conseqüència de la separació d’un o més municipis, la Mancomunitat 
deixarà de ser viable, es procedirà a la seua dissolució d’acord amb el que establix 
l’article 28. 

 
Article 29. Dissolució de la Mancomunitat 
La Mancomunitat es dissoldrà per alguna de les causes següents: 
a) Per desaparició del fi o fins per als quals va ser creada. 
b) Quan així ho acorde el Ple de la Mancomunitat amb el vot favorable de la 

majoria absoluta legal dels vots dels seus membres i els ajuntaments mancomunats. 
c) Per dur-se a terme la prestació dels servicis objecte d’esta per l’Estat, la 

comunitat autònoma o la diputació provincial. 
 
Article 30. Procediment de dissolució 
1. El procediment de dissolució de la Mancomunitat serà el mateix que s’establix 

per a la seua creació i requerirà: 
a) Convocatòria del Ple de la Mancomunitat en el qual s’acordarà per majoria 

absoluta legal dels vots dels seus membres la dissolució de la Mancomunitat. 
b) Informació pública durant un mes en tots els ajuntaments mancomunats. 
c) Informes de la diputació provincial i de l’òrgan competent de la comunitat 

autònoma en matèria de règim local. 
d) Aprovació en els plens municipals. 
e) Aprovació per majoria absoluta legal dels vots dels membres del Ple de la 

Mancomunitat de la proposta efectuada per la comissió liquidadora de conformitat amb el 
que disposa aquest article. 

f) Remissió a l’òrgan competent de la Generalitat que publicarà la dissolució en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i donarà de baixa la Mancomunitat en el Registre 
d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana. 

2. Aprovada la dissolució de la Mancomunitat per part dels plens municipals i 
abans de la seua remissió a la Generalitat s’haurà d’haver creat una comissió liquidadora 
composta almenys pel president de la Mancomunitat i dos vocals. En ella s’integraran per 
a complir les seues funcions assessores el secretari i també l’interventor si existira. Podrà 
igualment convocar a les seues reunions a experts determinats, només a efectes de 
sentir la seua opinió o preparar informes o dictàmens en temes concrets de la seua 
especialitat. 

3. La comissió, en terminis no superiors a tres mesos, farà un inventari de béns, 
servicis i drets de la Mancomunitat; xifrarà els seus recursos, càrregues i dèbits, i 
relacionarà el seu personal. Més tard procedirà a proposar al Ple de l’entitat l’oportuna 
distribució o integració d’estos en els ajuntaments mancomunats, tenint en compte les 
mateixes dades que hagen servit per a la formació del patrimoni. 

4. La proposta, per a ser aprovada vàlidament, requerirà el vot favorable de la 
majoria absoluta del número legal dels vots dels membres del Ple de l’entitat. Una vegada 
aprovada, la proposta serà vinculant per als ajuntaments mancomunats. 



 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera 
SUPRIMIDA. 
 
Única 
D’acord amb l’art. 20,2 de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de 

mancomunitats de la Comunitat Valenciana als efectes de l’assignació de vots en el Ple 
de la Mancomunitat, s’estableix la següent escala: 

- Barx: 2 vots 
- Benifairó de la Valldigna: 2 vots. 
- Simat de la Valldigna: 2 vots. 
Esta escala quedarà modificada automàticament i sense necessitat de modificació 

dels estatuts quan s’altere la població dels municipis mancomunats i esta alteració 
determine una modificació del número de regidors d’acord amb l’article 179 de la Llei 
Orgànica 5/1985, i farà efectes en la constitució del nou ple derivada de les eleccions 
municipals immediatament posteriors a la modificació de la xifra de població. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Única 
En allò no previst pels presents estatuts, resultarà d’aplicació el que establix la 

legislació per a les entitats locals.» 
 
 El Sr. Alcalde explica a la Corporació que es l’últim pas per a l’eixida de 
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. 
  
 El Sr. Marc Vercher del grup municipal PSOE, diu que el seu grup s’abstendrà 
perquè la Mancomunitat de la Valldigna sense el municipi de Tavernes no troba que siga 
correcte. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots 
a favor, tres dels regidors del grup municipal COMPROMÍS, un vot del regidor del grup 
municipal PP i un vot del regidor del grup municipal PE; i dos abstencions dels regidors 
del grup municipal PSOE. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor  i dos abstencions, acorda: 
 
 PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de 
la Valldigna per separació del municipi de Tavernes de la Valldigna i adaptació a la Llei 
21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de Mancomunitats de la Comunitat 
Valenciana. 



 SEGON.- Comunicar el present acord a la Mancomunitat de la Valldigna. 
 
 5) APROVAR LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A 
L’EXERCICI DE 2021.  
 

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 2021. 
 

Les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2021, ens permeten relacionar 
al saldo resultant dels ingressos i de les despeses de les previsions de liquidació del 
pressupost de 2020 amb la capacitat o necessitat de finançament per a l’exercici 2021, 
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 2021 proposades per l’Alcaldia. 
 
 La Corporació Municipal delibera sobre les línies fonamentals del pressupost per a 
l’exercici de 2021 presentades en aquest plenari. 
 
 L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven les línies fonamentals del 
pressupost per a l’exercici de 2021 tal  com estan presentades. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 PRIMER.-  Acceptar i Aprovar les línies fonamentals del pressupost per a 
l’exercici de 2021, tal i com han estat presentades, que es concreten amb les xifres que 
s'expressen seguidament: 

 
Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2021  
Ingressos 

Any Base 2020 Any 2021 

         Corrents  (capítols 1 a 5) 611.418,61 1.350.000,00 

         Capital     (capítols 6 i 7) 59.371,61 150.000,00 

         Financers (capítols 8 i 9) 135.000,00 50,00 



Total pressupost de ingressos 805.790,22 1.500.050,00 
Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de 
Ingressos 670.790,22 1.500.000,00 
 
 
 
   
Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2020,  
Despeses  Any Base 2020 Any 2021 

          Corrents     (capítols 1 a 4) 486.883,54 1.150.000,00 

          Capital       (capítols 6 i 7) 63.878,02 320.000,00 

          Financeres  (capítols 8 i 9) 55.400,85 100.000,00 

Total pressupost de despeses  606.162,41 1.570.000,00 
Necessitats NO FINANCERES = Cap 1 a 7 de 
despeses  550.761,56 1.470.000,00 

   
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER 
(Ingressos  -  Gastos) 120.028,66 30.000,00 

 
 
- Respecte de la Sostenibilitat o Deute Financera, es concreten amb les xifres que 
s'expressen seguidament: 

 SOSTENIBILITAT FINANCERA 

 Any Base 2020 Any 2021 

Deute viu consolidat previst a 31 de Desembre 223.652,77 129.600,00 

Ingressos correntes consolidats 611.418,61 
                   

1.350.000,00 

Recursos afectats en capítols 1 a 5 de ingressos 20.000,00 50.000,00 

Ingressos correntes consolidats ajustats 591.418,61 1.300.000,00 

% Deute viu sobre ingressos correntes consolidats 37’78% 10’46% 

OBJECTIU: Deute viu consolidat. No ultrapassar  75% 75% 
 
SEGON.- Comunicar estes Línies Fonamentals del Pressupost de 2021 a 

l’Administració de l’Estat, a través de la plataforma de l’oficina virtual de les entitats 
locals del Ministeri d’Hisenda. 
 
 TERCER.- Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat, als efectes oportuns. 
 



 
 

 
 

 6) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARI-INTERVENCIÓ 
RELATIU AL CÀLCUL DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020. 
 

Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 13 de juliol de 
2020,  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/2020, el qual ja ha estat comunicat 
a l’Administració de l’Estat a través de la Plataforma electrònica del Ministeri d’Hisenda, i 
que resulta ser el següent, 
 

“INFORME SECRETARIA-INTERVENCIÓ 

CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP) 

SEGON TRIMESTRE 2020 

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/2020, s’emet el següent INFORME, 
 

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

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



l'adequació del seu ritme d'assumpció de compromisos de despesa a l'execució del pla de 
tresoreria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPERACIONS SELECCIONADES: 



- Totes les factures expedides des de l’01 de gener de  2014, que estiguen 
registrades en el registre de factures de l'entitat local. 

- Les certificacions d'obres aprovades a partir de l’01 de gener de  2014. 
 
OPERACIONS EXCLOSES: 
- Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguen la consideració 

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

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

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

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

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

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

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

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

realitzats i de pagaments pendents. 
 

S'entén per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des dels 
trenta dies posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu, segons 
conste en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data 
d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons corresponga, fins a la data de 
pagament material per part de l'Administració. 
 
 S'entén per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts 
des dels trenta posteriors a la data d'anotació de la factura en el registre administratiu, 
segons conste en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data 
d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons corresponga, fins a l'últim dia del 
període a què es refereixen les dades publicades. 
 
 Per al cas de les corporacions locals no incloses en l'àmbit subjectiu definit en els 
articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 



Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la referència al mes prevista en aquest article 
s'entén feta al trimestre de l'any natural 
 
 CINQUÈ.- De conformitat amb el que disposa l'article 6.2 del Reial Decret 
635/2014, les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques i publicar periòdicament, d'acord amb el que es preveja en l'Ordre 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la 
següent informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit, 
corresponent a cada trimestre anterior: 
 
 - A) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie 
històrica. 
 - B) El període mitjà de pagament trimestral de cada entitat i la seua sèrie històrica. 
 - C) La ràtio trimestral, d'operacions pagades de cada entitat i la seua sèrie 
històrica. 

 - D) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seua 
sèrie històrica. 

 
 La informació es publicarà en els seus portals web seguint criteris homogenis que 
permeten garantir l'accessibilitat i transparència de la mateixa, per la qual cosa el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a les comunitats autònomes i corporacions 
locals models tipus de publicació. 
 
 SISÈ.- Efectuats els càlculs pertinents pel programa informàtic SICALWIN, a 
través del qual es porta la gestió comptable d’este Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna, les ràtios obtingudes són els següents: 
 
 
 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEIDORS 
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA  

 
Exercici Trimestre Ràtio 

Operacions 
Pagades 

 
 
 

Dies 

Import  
Operacions 

Pagades 
 
 
 

Euros 

Ràtio 
operacions 
pendents de 
pagament 

 
 

Dies 

Import 
operacions 
pendents de 
pagament 

 
 

Euros 

Període de 
Pagament  
Trimestral  

* 
 
 

Dies 
2020 

 
Segon 29,65 95.934,93 16,55 12.970,65 28,09 



2020 Primer 55.66 168.275,56 34,82 54.632,14 50’55 
 

2019 Quart  44’89 319.634,14 15,41 125.322,01 36’59 
 

2019 Tercer 20’01 56.029,44 37,31 129.986,29 32’10 
 

2019 Segon 10’96 161.126,08 12’42 13.694,48 11’07 
 

2019 Primer 23’32 96.403,86 8’02 13.077,44 21’49 
 

2018 Quart  38’93 136.889,98 1’16 42.547,07 29’97 
 

2018 Tercer   31,68 112.559,48 41,08 51.202,40 34,62 
 

2018 Segon  33’06 76.526,86 24’85 76.318,08 28’96 
 

2018 Primer  29’63 166.256,16 (2’46) 57.917,80 21’34 
 

2017 Quart  37’38 241.430,37 (17’47) 149.271,31 16’42 
 

2017 Tercer  27’66 121.822,31 19’95 132.833,35 23’64 
 

2017 Segon  (3’74) 156.920,22 4’36 94.472,31 (0’70) 
 

2017 Primer  11’48 157.956,94 (10’33) 41.823,46 6’91 
 

2016 Quart  17’18 125.525,86 (20’42) 137.172,01 (2,45) 
 

2016 Tercer  11’63 163.426,77 (13’58) 63.720,63 4’56 
 

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 

* 

2020 Segon 28,09 dies 

2020 Primer 50,55dies 

2019 Quart 36,59 dies 

2019 Tercer 32,10 dies 

2019 Segon 11’07 dies 

2019 Primer 21’49 dies 

2018 Quart 29’97 dies 

2018 Tercer  34’62 dies 

2018 Segon  28’96 dies 

2018 Primer 21’34 dies 

2017 Quart 16’42 dies 

2017 Tercer 23’64 dies 



2017 Segon (0’70) dies 

2017 Primer 6’91 dies 

2016 Quart (2,45) dies 

2016 Tercer 4’56 dies 

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. 
 
 2n. La informació obtinguda s'ha de publicar al portal web de l'entitat local. 
             



             3r. Segons el que s'ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat 
municipal, l'entitat local NO  compleix el període mitjà de pagament previst a la Llei.  
 
              En conseqüència la Corporació Municipal s’ha de comprometre ha adoptar 
mesures quantificades de reducció de despeses, increment d'ingressos o altres mesures de 
gestió de cobraments i pagaments, que li permeta generar la tresoreria necessària per a la 
reducció del seu període mitjà de pagament a proveïdors fins al termini màxim que fixa la 
normativa sobre morositat. 
 
  Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment 
del càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del 
mateix i adopte resolució escaient. 
  
          Això  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.  
 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 a) Quedar assabentada de l’informe ací transcrit, relatiu al període mitjà de 
pagament de l’Ajuntament i el Global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie històrica, 
corresponent al Segon Trimestre de 2020. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord, a l'Administració de la Generalitat Valenciana. 
 
 7) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARI-INTERVENCIÓ, 
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, 
DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE 2020. 

 
Es ret compte de l’informe  emès per Secretaria-Intervenció, amb data 5 de maig de 

2020,  en virtut del que regula la vigent  Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF), corresponent al Primer Trimestre de 2020, 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 2020, CORRESPONENT 
AL SEGON TRIMESTRE. 
 
LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA accidental 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 2020, 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 2020, 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 2020, dins del termini i la forma 
escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d'Hisenda i 



Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la “Oficina 
Virtual de les entitats locals”, consta en l'expedient el justificant de la remissió. 

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

 Per allò que s'ha exposat, es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es 
done compte al Ple de la Corporació Municipal si es considera oportú, amb els formularis 
remesos. 

 La informació subministrada per a complir a l'obligació de remissió, és la que s'ha 
materialitzat en els formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d'Estudis i 
Finançament d'entitats locals, omplits a través de l'Oficina Virtual abans citada. 

  Conclusió de l'informe  

 Amb les dades d'execució pressupostària existents a 30 de juny de 2020, 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  01-04-2020 118.533,06 € 

Recaptació liquida   1.332.710,20 € 

- De pressupost corrent 576.576,22 €  

- De pressupostos tancats 269.300,48 €  

- De No pressupostaria 206.924,86 €  



- Ingressos pendent d’aplicació 279.908,64 €  

Pagaments Líquids  1.141.039,25 € 

- De pressupost corrent 587.946,32 €  

- De pressupostos tancats 237.785,99 €  

- De no pressupostaria 

- De pendent d’aplicació                     

 

275.012,84 € 

40.294,10 € 

 

 

Existència en caixa a  30-06-2020 284.353,28 € 

 
Segon.- El nivell del deute viu queda fixat en 411.168,11 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 assabentada 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 2020, corresponent al Segon Trimestre. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes 
oportuns. 
 
 8) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
RELATIU AL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUSTAMENT MUNICIPAL, 
APROVAT D’ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 4/2012, CORRESPONENT 
AL L’ANY 2020. 
 
 Es ret compte de l’informe emès  per  Secretaria-Intervenció, amb data 27 de gener 
de 2020,  en virtut del que regula el Reial Decret-Llei 4/2012, corresponent a l’any 2019, 



en relació al seguiment del compliment del Pla d’Ajustament municipal aprovat a l’efecte 
de poder contractar una operació de crèdit a llarg termini per a poder pagar als proveïdors 
municipals d’abans del 31 de desembre de 2011, informe que resulta ser el següent, 
 
“INFORME SECRETARIA 
PLA D'AJUSTAMENT, ARTICLE 7 DEL R.D.LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER.  
INFORME DE  SEGUIMENT DEL PLA. ANY 2020 SEGON TRIMESTRE. 

 
a) NORMATIVA APLICABLE 
 
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (des d'ara RDL 2/2004). 
• RDL 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals. 
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 
• Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 
• Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors. 
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
• Ordre HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, pel que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
b) ANTECEDENTS DE FET 
 

Atés que en compliment del que regula l'article 7 del R.D. Llei 4/2012, es va emetre 
l'informe en data 26 de març de 2012 d’esta Intervenció Municipal relatiu al Pla 
d'Ajustaments de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, per a una durada de 10 anys. 

Atés que mitjançant acord plenari de data 28 de març de 2012, l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna va aprovar el Pla d'Ajustament elaborat per l'Ajuntament, de 
conformitat amb el regulat en l'article 7 del RD Llei 4/2012, i redactat conforme al model 
previst en l'Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de certificat 
individual, el model per a la seua sol·licitud i el model de pla d'ajustament que constava de 
5 pàgines. 

Atés que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la 
secretària general de coordinació autonòmica i local, amb data 30 d'abril de 2012 va emetre 
informe favorable al Pla d'Ajustament de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 



Atés que el desenvolupament reglamentari que es refereix l'article 10 del Reial 
Decret Llei 7/2012, de març, ho ha realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, a través de l'Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, que en el seu article 10, 
concretament en el seu aparta 1, pel qual totes les Corporacions Municipals abans del dia 
30 del primer mes de cada trimestre hauran de trametre al Ministeri, determinada 
informació econòmic-financera del trimestre anterior. 

Per tots els fets i fonaments de dret descrit s'emet el següent,  INFORME 
 
Executat el pressupost municipal corresponent al segon trimestre de 2020, pel que fa al 
seguiment del Pla d'Ajustament, de conformitat amb el regulat en l'article 10 de l'Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, ha de contenir informació sobre els següents extrems: 

 
- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant 
l'entitat, total del crèdit disponible i el crèdit amatent. 
- Deute comercial contreta classificada per la seua antiguitat i el seu venciment. 
Igualment, s'inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per 
a facilitar el pagament a proveïdors. 
- Operacions amb derivats. 

  - Qualsevol altre passiu contingent. 
- Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures 
del pla d'ajustament. 

  
El contingut de la informació que cal bolcar en la plataforma del MHAP, posseeix el 
següent índex de continguts, 

 
1.- Informació d'Ingressos: comparativa amb la prevista en el pla d’ajustament. 
2.- Informació de despeses: comparativa amb la prevista en el pla d’ajustament. 
3.- Informació d'avals rebuts del sector públic: No s’han rebut. 

4.- Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits 
amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors: S'ha procedit a 
actualitzar la CIR local en relació al deute viu a 30/06/2020.  

5.- Informació sobre el deute comercial: S’ha tramés informació del SEGON 
trimestre 2020 sobre lluita contra la morositat, mitjançant el càlcul del Període 
Mitja de Pagament a proveïdors que regula el  Reial Decret 635/2014, de 25 de 
juliol, pel qual 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, que preveu la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
 



  6.-Informació sobre operacions amb derivats i altre passiu contingent: No hi ha. 

De l’execució pressupostaria informada, no cal mencionar res a destacar, complint-se els 
paràmetres ordinaris d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna amb la normalitat prevista. 

D’aquest informe es dona trasllat al senyor Alcalde de l’Ajuntament a efectes informatius.  

 
I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 

 
 a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu al seguiment del Pla 
d’Ajustament municipal aprovat de conformitat al que regula el Reial Decret-Llei 4/2012, 
pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, 
corresponent a l’any 2020. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord, a l'Administració de la Generalitat Valenciana. 
 
 
 9) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, I DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D’ESPECIAL INTERES. 
 
 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 
2020  fins el dia  31 d’agost de  2020, fent l'extracte següent, 

 
-ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. 
De 21/07/2020, convocatòria ple sessió extraordinària a celebrar el dia 28 de juliol de 
2020. 
De 06/08/2020, ordenar el pagament de les indemnitzacions fixades als portaveus dels 
grups polítics municipals per assistència a les reunions informatives. 
De 26/08/2020, convocatòria ple sessió ordinària a celebrar el dia 01 de setembre de 2020. 
 
-PERSONAL 
De 03/07/2020, convocatòria membres del tribunal per al concurs de mèrits per a la 
provisió de la plaça de Secretaria General. 
De 13/07/2020, adelatament de la convocatòria membres del tribunal per al concurs de 
mèrits per a la provisió de la plaça de Secretaria General. 



De 23/07/2020, resolució del concurs de mèrits per a la provisió de la plaça de Secretaria 
General de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 
De 24/07/2020, aprovació i ordenació el pagament de les dietes dels membres del tribunal 
del concurs de mèrits per a la provisió de la plaça de Secretaria General de l’Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna. 
De 04/08/2020, designa secretària accidental pel període mensual d’agost, l’auxiliar 
administrativa de l’Ajuntament, Elisa Ferrando Vercher, davant la situació de vacant del 
lloc de secretaria general. 
De 27/08/2020, designa secretària accidental pel període mensual de setembre, l’auxiliar 
administrativa de l’Ajuntament, Elisa Ferrando Vercher, davant la situació de vacant del 
lloc de secretaria general. 
 
-BENS 
De 10/07/2020, autorització d’ús de domini públic del local municipal “Biblioteca 
Municipal” a la “Societat de Caçadors” de Benifairó de la Valldigna. 
 
 
-CONTRACTACIÓ 
De 06/07/2020, contractació  al professional J. Salvador Serra Ferrando per la prestació del 
Servei d’Assistència Tècnica per a la Reparació de la Piscina Municipal.  
De 10/07/2020, contractació d’assistència tècnica per a redactar el projecte tècnic de les 
obres “Millora de les instal·lacions esportives municipals: Camp de Futbol” al enginyer 
tècnic Sr. José Francisco Armengol Sala. 
De 20/07/2020, aprovació certificació d’obra primera i final de l’obra “Renovació del ferm 
dels camins rurals: Cambro, de Simal, Canaleta de Pedra i Combra”. 
22/07/2020, contractació de la prestació del servei de Prevenció de Riscos Laborals a 
l’empresa Prevenpyme, S.L. 
De 23/07/2020, contractació del servei d’assistència tècnica per a la millora del ban 
municipal a l’empresa Tecnologia y Telecomunicaciones, S.L. 
De 12/08/2020, ordenar la invitació a tres empreses per a que aporten pressupostos per a la 
contractació del servei “Resenyalització de les sendes municipals”. 
De 13/08/2020, contractació d’assistència tècnica per a designació responsable i director de 
l’obra i coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres “Millora de les 
instal·lacions esportives municipals: Camp de Futbol” al Sr. José Francisco Armengol 
Sala. 
De 18/08/2020, contractació d’asistència tècnica per a redactar el projecte tècnic per a 
l’execució de les obres “Acondicionament acústic auditori municipal” al Sr. Ignacio Pastor 
Enguidanos. 
De 21/08/2020, adjudicació de contracte menors de serveis “Resenyalitzaciño de les sendes 
municipals” a l’empresa Fitoval Natura, S.L. 



De 24/08/2020, contractació d’assistència tècnica per a designació responsable i director de 
l’obra i coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres “Acondicionament acústic 
auditori municipal” al Sr. Ignacio Pastor Enguidanos. 
 
-URBANISME. 
De 02/07/2020, remissió expedient d’expropiació per a l’execució del projecte de les obres 
“Ampliació del camí rural Canaleta de Pedra” al Jurat Provincial d’Expropiació. 
 
-LLICÈNCIES ACTIVITATS. 
De 02/07/2020, emissió d’informe urbanístic municipal per a l’activitat 
“Maquilladora/esteticien” a favor de Oana Mihaela Botescu. 
De 28/07/2020, autorització inici funcionament de l’activitat de nau desmuntable per 
emmagatzemar productes propis de la seua activitat en Carrer Collidor, 12. 
De 29/07/2020, emissió d’informe urbanístic municipal per a l’activitat “Despatx de 
Farmàcia” a favor de Araceli Alberola Casanova. 
De 29/07/2020, emissió d’informe urbanístic municipal per a l’activitat “Loterias y 
apuestas del Estado” a favor de Jesús Pérez Gil. 
De 27/08/2020, inici del funcionament de l’activitat de “Loterias y Apuestas del Estado” 
en Carrer Mestre Lluis Blanes, 4 
 
-LLICÈNCIES URBANISTIQUES 
De 07/07/2020, tancament expedient 01/2017, per infracció urbanística per haver segut 
resolt. 
De 14/07/2020, denegar llicència d’edificació 18/2020, en Polígon 11 Parcel·la 175 al Sr. 
Lucas Estéfano Chaveli Serra. 
De 14/07/2020, incoar expedient de restauració de la legalitat urbanística en el Polígon 11 
Parcel·l 175. 
De 16/07/2020, llicència d’ocupació d’edificació 1/2020, a Gabriel Ruiz Company en 
Carrer Rei En Jaume, 14. 
De 17/07/2020, a Juan Marcial Company Pérez per col·locar una porta en la tanca del 
camp en Polígon 11 Parcel·la 223. 
De 23/07/2020, a Dolores Pérez Verdú per retirada de plaques d’uralita de la cobertura i 
execució d’un traster en Carrer L’Encobert, 4. 
De 30/07/2020, a Encarnación Vercher Cuñat per substituir cuina i xapar taulells en Carrer 
Ample, 3. 
De 30/07/2020, a David Ruiz Company per llevar plaques de fibrociment en Carrer 
Roserets, 1. 
De 30/07/2020, a Maria Beltrán Toledo per reforma de banys i cuina en Avinguda de la 
Valldigna, 5-2-3. 
De 30/07/2020, a Josep Vicent Serra Company per traure comptador a la façana en carrer 
Sant Vicent, 5. 



De 14/08/2020, a M Jessica Vercher Montagud per alicatats cuina, allisar divisòries del 
menjador i fals sostre cuina en Carrer Sant Roc, 29. 
De 14/08/2020, incoar expedient de restauraciño de la legalitat urbanística en Polígon 11 
parcel·la 222. 
De 24/08/2020, a Mario Altur Lozano per cercar el solar i cobertura de xapa per al garatge 
en Carrer Ràfol, 19. 
De 24/08/2020, a Josep Maria Serra Alberola per enfoscar la façana en planta baixa en 
Carrer Colon, 40. 
De 25/08/2020, tancament expedient 03/2020, per infracció urbanística per haver segut 
resolt. 
De 26/08/2020, a David Ruiz Company per execució d’una solera de 72 m2 i sostre de 
xapa en Carrer Roserets, 1. 
 
-ACTIVITATS I SERVEIS 
De 02/07/2020, atorgament de reserva de ninxo a favor del Sr. Miguel Ferrando Pérez. 
De 06/07/2020, sol·licitud ajuda econòmica davant la Diputació de València dins del Pla 
d’Inversions del bieni 2020-2021. 
De 06/07/2020, renovació de targeta d’estacionament a Rosa Maria Company Pérez. 
De 06/07/2020, inici expedient per a la concessió de gual a Juan Antonio Verdú Alvarez en 
C/ Teodoro Llorente, 17. 
De 06/07/2020, inici expedient per a la concessió de gual a Llum Casanova Alberola en C/ 
Primer de Maig, 22. 
De 10/07/2020, requeriment de documentació per autorització per a posar un galliner a 
Lucas Estéfano Chaveli Serra. 
De 17/07/2020, inici expedient per a la concessió de gual a Olga Ferrando Girbés en Carrer 
Sant Francesc, 52. 
De 23/07/2020, atorgament de reserva de ninxo a favor del Sr. Ernesto Garnelo García. 
De 17/08/2020, inici expedient per a la concessió de gual a Gabriel Ruiz Company en 
Carrer Rei en Jaume, 14. 
 
-TRESORERIA 
De 06/07/2020, declarar l’exempció del vehicle matrícula 6154KZS per diversitat 
funcional. 
De 06/07/2020, declara l’exempció del vehicle matrícula 8307KGM per diversitat 
funcional. 
De 08/07/2020, emissió de rebut individual per impost vehicles de tracció mecànica 2020 a 
Victor Ferrando Gonzalez, matrícula 2543DBV. 
De 08/07/2020, emissió de rebut individual per Impost Vehicles de Tracció Mecànica 2020 
a Damià Cuñat Plana, matrícula 7537LCJ. 
De 10/07/2020, liquidació de la taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres i reserva 
de via pública (GUAL) en Carrer Teodoro Llorente, 17. 



De 10/07/2020, liquidació de la taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres i reserva 
de via pública (GUAL) en Carrer Primer de Maig, 22. 
De 15/07/2020, liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local constituït en el sòl, subsol i vol de la via pública, segon trimestre 2020, 
a Orange Espagne, S.A.U. 
De 15/07/2020, liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local constituït en el sòl, subsol i vol de la via pública, segon trimestre 2020, 
a EDP Comercializadora, S.A.U. 
De 20/07/2020, liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local constituït en el sòl, subsol i vol de la via pública, segon trimestre 2020, 
a CIDE HC Energia, S.A. 
De 20/07/2020, liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local constituït en el sòl, subsol i vol de la via pública, segon trimestre 2020, 
a Baser Comercializadora de Referencia, S.L. 
De 23/07/2020, liquidació de la taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres i reserva 
de via pública (GUAL) en Carrer Sant Francesc, 52. 
De 29/07/2020, liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local constituït en el sòl, subsol i vol de la via pública, segon trimestre 2020, 
a Energia XXI Comercializadora de Referencia S.L.U. 
De 29/07/2020, liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local constituït en el sòl, subsol i vol de la via pública, segon trimestre 2020, 
a Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, S.L.U. 
De 05/08/2020, liquidació de reserva de via pública en Carrer Ricardo Romero, 34 a 
Supermercado Gonzalo, S.L. 
De 05/08/2020, liquidació de reserva de via pública en Carrer Redessan, s/n a Simat 
Agrícola, S.L. 
De 05/08/2020, liquidació de reserva part enfront de via pública per gual número 98 en 
carrer Ricardo Romero, 55 a S.A.T. Versol nº 108 C.V. 
De 05/08/2020, liquidació de reserva part enfront de via pública per gual número 193 en C/ 
La Pau, 3 a Frutas Bollo, S.A. 
De 21/08/2020, liquidació de la taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres i reserva 
de via pública (GUAL) en Carrer Rei en Jaume, 14. 
De 26/08/2020, liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública en C/ Ausias March. 
De 26/08/2020, liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública en Carrer Reis Catòlics, 
7. 
De 26/08/2020, declarar l’exempció del vehicle matrícula 2606KWZ per diversitat 
funcional. 
De 26/08/2020, declarar l’exempció del vehicle matrícula 4140KMV per diversitat 
funcional. 
De 27/08/2020, declara l’exempció del vehicle matrícula 1251JJK per diversitat funcional. 
 



 
 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2020,  han tingut entrada 633 escrits,  i  eixida  697 escrits. 
 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 Quedar degudament assabentada  de tota la informació rebuda. 
 
 

10) PRECS I PREGUNTES: 
 
 Tot seguit, pel regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l’Alcaldia o als 
Regidors amb delegació. 
 
 El Sr. Josep Lluis Alberola Ferrando del grup municipal Proposem Esquerra fa la 
següents preguntes a l’Alcalde i als membres de Govern: 
 

En primer lloc, pregunta si el col·legi s’ha desinfectat. 
La regidora d’educació, Carmen Casanova li contesta que si. 

 
 En segon lloc, pregunta que s’havia de pintar els pasos de vianants de la part baixa 
del poble. 
 L’Alcalde li contesta que no s’ha pogut fer, perquè em tingut un problema en el 
compressor, però que ja l’han canviat i ara es farà. 
 
 En tercer lloc, pregunta per un pou d’aigua que es privat, i te unes fugues i està 
perden-se molta aigua. 
 L’Alcalde li contesta que si el pou es privat, pues que l’Ajuntament soles podem 
comertar-liu als guàrdies de la Confederació, però altra cosa no es podrà fer. 
 
 El Sr. Jacinto Alberola Vercher del grup municipal Partit Popular realitza les 
següents preguntes a l’Alcalde i al membres de Govern: 
 
 En primer lloc, diu que les faroles del jardí, concretament les dos primeres no 
funcionen, per a veure si les poden arreglar. 
 L’Alcalde li diu que ho dirà per a que les arreglen. 
 
 En segon lloc, mirar on està el STOP tirar-lo un poc avant i fer un pas de vianants i 
la vorera que hi ha cap al Patronato, està un poc alta, es deuria de rebaixar un poc. 
 L’Alcalde li diu que liu comentarà al Cap de la Policia Local per a que ho estudie 
per a veure que es pot fer. 



 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 20:35 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 02 de juny de 2020.   
I s'estén  en  cinquanta-una pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números 
ON6973262 (revers) a ON6973287 (revers) , la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de 
conformitat amb l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals,  per a la seua enquadernació. 
 
 
 
 

L'Alcalde,                                                                La Secretària acctal, 
 
 
 
 
 
 

  Josep Antoni  Alberola Verdú                                          Elisa Ferrando Vercher 
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