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MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 03 DE SETEMBRE DE 2019.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ
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REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. MANEL GÓMEZ CÍSCAR
SRA. DESAMPARADOS PÉREZ DONOSO
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. L. ESTEFANO CHAVELI SERRA
SRA. MARIA GIL ÁLVAREZ
SR. JOSEP LLUIS ALBEROLA FERRANDO
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
S' EXCUSAREN:
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a tres de setembre de 2019, essent les vint hores, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú,
assistits pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en
primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament
convocats per ahui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 28 d’agost de 2019, 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 03 DE JULIOL DE 2019:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 03 de juliol
de 2019, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) RETRE COMPTE DE DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A
DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA:
Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 09 de juliol de 2019, sobre delegació
de funcions de l'Alcaldia en la tercera Tinent d'Alcalde, el qual literalment diu:
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“DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA
L’Alcalde que subscriu te previst absentar-se de Benifairó de la Valldigna durant el
període comprés entre els dies 13 i 18 d’agost de 2019 ambdós inclosos.
De conformitat amb el que preveu l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Local, de 2 d'abril, i articles 43 a 48 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, tenint en compte els nomenaments de Tinents d’Alcalde efectuats, procedeix
disposar la substitució en les funcions ordinàries d'aquesta Alcaldia.
En conseqüència, RESOLC,
a) Disposar que durant la meua absència en el període comprés entre els dies 13 i
18 d’agost de 2019 ambdós inclosos, es faça càrrec de les corresponents funcions de
l'Alcaldia, la Tercera Tinent d'Alcalde Sra. Desamparados Pérez Donoso, en els termes
que preveu l'article 47 del ROF esmentat, sense perjuí de la reassumpció de funcions en el
cas de presència intermitent o de reincorporació anticipada.
b) Aquesta delegació sortirà efectes a partir de les 07:00 hores del dia 13 d’agost de
2019.

c) Comunicar aquest Decret a la persona designada per a coneixement i acceptació
de la delegació.
d) Donar informació pública d’aquesta delegació publicant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament.
e) Donar compte d'aquest Decret a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que
cèlebre.”
La Corporació Municipal, constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta quedar
assabentada del contingut del Decret de l’Alcaldia ací transcrit.
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3) RETRE COMPTE I RATIFICAR RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
SOBRE DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS A EFECTES ESCOLARS
CURS 2019/2020
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 24 de juliol de 2019, sobre
determinació de les festes locals a efectes escolars curs 2019/2020, la qual literalment diu:
“DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS A EFECTES ESCOLARS CURS
2019/2020
Atés l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de data 05 de
juliol de 2019, sobre els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 2019/2020.
Atés la normativa vigent sobre el calendari escolar dels centres docents no
universitaris de la Comunitat Valenciana, Ordre d'11 de juny de 1998 de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport, així com la Resolució de data 10 de juny de 2019 de la
Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del
curs acadèmic 2019/2020.
Atés que es competència de l’Ajuntament en Ple, acceptar o no l’acord del Consell
Escolar respecte dels dies no lectius, i que la propera sessió ordinària de l’Ajuntament en
Ple tindrà lloc el primer dimarts de setembre de 2019.

Esta Alcaldia, amb la finalitat que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
dispose el més aviat possible de la informació dels dies no lectius en Benifairó de la
Valldigna, fent ús de les atribucions conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de Bases del Règim Local, RESOLC.
a) Acceptar l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de
Benifairó de la Valldigna, sobre dies festius municipals a efectes escolars pel curs
2019/2020, en els següents: 04 de novembre de 2019 i, 18 i 20 de març de 2020.
b) Comuniques aquesta Resolució a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport als
efectes oportuns.
c) Retre compte d’aquesta Resolució a l’Ajuntament en Ple, en la propera sessió
que cèlebre, a efectes de la seua ratificació.”
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Quedar assabentat i Ratificar la Resolució de l’Alcaldia de data 24 de
juliol de 2019, sobre determinació de les festes locals a efectes escolars curs 2019/2020.
Segon.- Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport als efectes oportuns, també al Centre “C.P. Jaume II el Just” de Benifairó
de la Valldigna.
4) RETRE COMPTE I RATIFICAR RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
SOBRE ELECCIÓ DE TRES AJUNTAMENTS PER A QUE ENS REPRESENTEN
EN EL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE
VALÈNCIA:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 24 de juliol de 2019, sobre
elecció de tres ajuntaments per a que ens representen en el Consell Territorial de la
Propietat Immobiliària de València, la qual literalment diu:
“ELECCIÓ DE TRES AJUNTAMENTS PER A QUE ENS REPRESENTEN EN EL
CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE VALÈNCIA

Atés l’escrit de data 18 de juliol de 2019, de la Presidència del Consell Territorial
de la Propietat Immobiliària de València, pel qual, i a conseqüència de la celebració de les
eleccions locals de maig 2019, pertoca la renovació dels representants de les Corporacions
Locals en l'indicat Consell, açò de conformitat amb l’Ordre EHA/2386/2007, de 26 de
juliol, del Ministeri d’Economia i Hisenda i demés normativa concordant.
Atés que la representació dels Ajuntaments de la Província de València, esta
dividida en dos seccions, una de municipis, la població dels quals siga fins 20.000
habitants, i altra de municipis de 20.000 o més habitants; per tant Benifairó de la Valldigna
amb una població oficial de 1580 habitants, ha d'elegir tres Ajuntaments de la Província de
València de la secció de municipis amb població fins a 20.000 habitants.
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Atés que es competència de l’Ajuntament en Ple, elegir els tres Ajuntaments de la
Província de València de la secció de municipis amb població fins a 20.000 habitants, i que
la propera sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple tindrà lloc el primer dimarts de setembre
de 2019.
Esta Alcaldia, prèvia consulta amb l’equip de govern d’este Ajuntament, amb la
finalitat que el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de València, dispose el més
aviat possible de la elecció dels tres Ajuntaments de la Província de València de la secció
de municipis amb població fins a 20.000 habitants, per part de Benifairó de la Valldigna,
fent ús de les atribucions conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases
del Règim Local, RESOLC.
1) Elegir els Ajuntaments de la Província de València, els municipis dels quals
tenen una població inferior als 20.000 habitants, que han de representar les Entitats Locals
en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de València, següents:
a) Ajuntament de Barx.
b) Ajuntament de Simat de la Valldigna.
c) Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
2) Retre certificació d’aquest acord al Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària de la Província de València, als efectes oportuns.
3) Retre compte d’aquesta Resolució a l’Ajuntament en Ple, en la propera sessió
que cèlebre, a efectes de la seua ratificació.”

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Quedar assabentat i Ratificar la Resolució de l’Alcaldia de data 24 de
juliol de 2019, sobre elecció de tres ajuntaments per a que ens representen en el Consell
Territorial de la Propietat Immobiliària de València, entre els que compten amb una
població inferior als 20.000 habitants.
Segon.- Retre certificació d’aquest acord al Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària de la Província de València, als efectes oportuns.
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5) RETRE COMPTE I RATIFICAR RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
SOBRE
COMPROMÍS
MUNICIPAL
DAVANT
LA
CONSELLERIA
D'AGRICULTURA,
MEDI
AMBIENT,
CANVI
CLIMÀTIC
I
DESENVOLUPAMENT RURAL, EN RELACIÓ AL PLA LOCAL DE
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 25 de juliol de 2019, sobre
compromís municipal davant la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, en relació al Pla local de Prevenció d’Incendis Forestals, la qual
literalment diu:
“Segons Resolució de data 05 d’octubre de 2018, de la Directora General de
Prevenció d’Incendis Forestals, segons expedient AGLPIF/2018/0021/VAL, aquest
Ajuntament ha resultat beneficiari d’ajuda per la quantitat de 6.290,00 euros, per a la
nostra sol·licitud d’ajuda a l’empara de l'Ordre 26/2017, de 21 de setembre, de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i,
Resolució de 14 de febrer de 2018, de l’Agencia Valenciana de Foment i Garantia Agrària,
per a la implantació del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, durant l’any 2018.
Per a justificar aquella ajuda, entre altres es demana un document pel qual
l’Ajuntament es compromet a que durant els 5 anys següents a la data de l’ingrés de
l’ajuda, no es farà cap modificació important que afecte la naturalesa o les condicions del
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, una vegada resulte aprovat per la mencionada
Conselleria, competent en prevenció d'incendis forestals.

Atés que la Conselleria demana un acord exprés de l’Ajuntament en Ple respecte
del mencionat Compromís, i que la propera sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple tindrà
lloc el primer dimarts de setembre de 2019.
Esta Alcaldia, prèvia consulta amb l’equip de govern d’este Ajuntament, amb la
finalitat que la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica, dispose el més aviat possible del Compromís mencionat, fent ús de
les atribucions conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim
Local, RESOLC.
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1) Comprometre’s a que durant els 5 anys següents a la data d’ingrés final de
l’ajuda de la Conselleria, no es farà cap modificació important que afecte la naturalesa o
les condicions del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Benifairó de la Valldigna
(PLPIF), una vegada resulte aprovat per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
2) Retre còpia d’esta Resolució a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, als efectes previstos.
3) Retre compte d’aquesta Resolució a l’Ajuntament en Ple, en la propera sessió
que cèlebre, a efectes de la seua ratificació.”
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Quedar assabentat i Ratificar la Resolució de l’Alcaldia de data 25 de
juliol de 2019, sobre compromís municipal davant la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en relació al Pla local de Prevenció
d’Incendis Forestals.
Segon.- Retre certificació d’aquest acord a la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, als efectes oportuns.

6) ACORDS A ADOPTAR EN RELACIÓ A LES FUNCIONS DE LA
TRESORERIA MUNICIPAL D’ESTE AJUNTAMENT:
Es ret compte que l’article 3 del Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel
que es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat
i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació publica i d'estímul a l’economia, modifica
l’apartat 2 de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local en
els següents termes:
‘‘L’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional es
subdivideix en les següents subescales:
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a) Secretaria, a la que correspon les funcions contingudes en l’apartat 1.a) anterior.
b) Intervenció-tresoreria, a la que correspon les funcions contingudes en l’apartat 1.b).
c)Secretaria-intervenció a la qual correspon les funcions contingudes en els apartats 1.a) i
1.b).”
Aquesta modificació implica que des de l’entrada en vigor del mencionat Reial
Decret-Llei (13 de setembre de 2015), els funcionaris pertanyents a la Subescala de
Secretaria-intervenció tenen atribuïdes per igual les funcions de secretaria, comprensives
de la fe publica i el assessorament legal perceptiu, de control i fiscalització interna de la
gestió econòmica-financera i pressupostaria, i de comptabilitat, tresoreria i recaptació, no
podent ser exercides estes funcions per Regidors.
Davant d’aquesta regulació de les tresoreries en Entitats Locals, per a les que la
seua secretaria estiga classificada en classe 3a, en data 2 de febrer de 2017 pel Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques es fixen uns criteris interpretatius per a l'exercici de
les tresoreries en aquets municipis, indicant que no és obligatòria la creació i classificació
del lloc de tresorer, tot indicant diverses opcions per a l'exercici de la funció de
tresoreria, relacionant entre altres “Mitjançant un funcionari propi que exerceix-ca la
tresoreria de forma accidental.”
Publicat el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, a
l’article 14 apartat 4 queda determinada la forma de desenvolupar les funcions de tresoreria
en les Entitats Locals la seua secretaria estiga classificada en classe 3a., així les mateixes
podran agrupar-se entre si per al sosteniment en comú d'un lloc únic de Tresoreria, al qual
correspon la responsabilitat administrativa de les funcions pròpies de tresoreria-recaptació

en tots els municipis agrupats. Aquest lloc està reservat a funcionaris d'Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala de Secretaria-Intervenció. I a
aquestes agrupacions li serà d’aplicació la mateixa regulació establerta per a les
agrupacions de Secretaria i Intervenció, segons els articles 9 i 12 d'aquest Reial Decret.
No obstant esta regulació dels llocs de tresoreria, a la Disposició Transitòria Sexta
del Reial Decret 128/2018, queda regulat un règim transitori, i pel que respecta a les
Entitats Locals la seua secretaria estiga classificada en classe 3a, s’indica
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“excepcionalment, la funció de tresoreria es desenvoluparà pel titular del lloc de Secretaria,
sempre que no siga possible que aquesta funció s'exerceix-ca mitjançant agrupació de
Tresoreria, o per les diputacions provincials, entitats equivalents o comunitats autònomes
uniprovincials, a través dels seus serveis d'assistència tècnica, o mitjançant acumulació o a
través d'un lloc de col·laboració o bé no siga possible el seu exercici per funcionari propi
de l'entitat local”.
Atés el parèixer de la Direcció General de la Funció Pública, segons informe de
data 28 de maig de 2018, a l’hora de contestar a una sèrie de qüestions que el Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local li va formular arran de
l’entrada en vigor del Reial Decret 128/2018, resulta que
- No s'estableix una prioritat entre les formes d'acompliment de les funcions de tresoreria
en els ajuntaments amb secretaria de classe 3a, únicament, respecte a les agrupacions de
tresoreria, sembla que hi ha certa preferència si es relaciona amb l'article 14 del mateix
Reial Decret. No obstant això, les agrupacions de tresoreria van dirigides a la creació d'un
lloc de tresoreria que tinga assignades les funcions de tresoreria de tots els municipis
agrupats, i per a la seua constitució cal la tramitació d'un procediment de dilatada duració,
de manera que no és una solució immediata per resoldre el problema, encara que si és
l'opció que el Reial Decret considera més adequada.
- No es considera que hi haja un ordre de preferència entre les opcions que se citen en el
Reial Decret 128/2018 per a l'exercici de les funcions de tresoreria en els municipis la
secretària està classificada en classe 3a, havent de valorar per la Corporació, en cada cas, la
opció que siga més adequada.
Atés que pel titular de la Secretaria d’este Ajuntament s’ha declinat fer-se càrrec
també de les funcions de Tresoreria, cal adoptar acord pel qual la tresoreria siga
desenvolupada per una de les opcions que relaciona la Disposició Transitòria Sexta del
Reial Decret 128/2018, cessant l’actual Regidora Tresorera.

Deixant a banda les opcions d’una acumulació en un habilitat de caràcter nacional o
a través d’un lloc de col·laboració, ens queda que la prestació de les funcions de la
tresoreria municipal siga desenvolupada pel servei d’assistència tècnica de la Diputació de
València, per mitjà d’agrupació de tresoreria que siga establerta per la Generalitat
Valenciana o, la designació accidental d’una funcionaria pròpia d’administració general.
Pel Sr. Alcalde, atés la composició de l’actual plantilla de personal, es manifesta la
impossibilitat que les funcions de tresoreria i recaptació en aquest Ajuntament puguen ser
exercides per funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. La insuficiencia de recursos
ordinaris fa impossible poder costejar una nova plaça de funcionari d’aquesta categoria.
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La Corporació Municipal, atés la regulació de com s’han de prestar les funcions de
la Tresoreria, en aquest Ajuntament el seu municipi compta amb uns 1600 habitants,
considera que a resultes del que informe la Diputació de València i/o la Generalitat
Valenciana, cal la designació accidental d’una funcionaria pròpia d’administració general.
I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Determinar la impossibilitat que les funcions de tresoreria i recaptació de
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna siguen exercides per un funcionari
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, ja siga amb caràcter definitiu,
provisional o acumulació, en base a l’exposat en la part expositiva del present acord, en
particular per la insuficiència de recursos ordinaris.
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de València, la designació de funcionari de
carrera, del respectiu servei d’assistència tècnica als municipis, perquè desenvolupe les
funcions de Tresoreria d’aquest Ajuntament, en el seu cas que informe al respecte.
Tercer.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la regulació d’una agrupació
d’Entitats Locals, en virtut de la qual es desenvolupen les funcions de tresoreria, amb
proposta per a que siga entre l’Ajuntament de Barx, l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i la Mancomunitat de la Valldigna,
en el seu cas que informe al respecte.
Quart.- Fins que se tinga una resposta de la Generalitat Valenciana i/o de la
Diputació de València, amb caràcter temporal, determinar que les funcions de la
Tresoreria d’este Ajuntament siguen desenvolupades per funcionaria de carrera
d’administració general d’este Ajuntament. A l’efecte que per l’Alcaldia es designe la

funcionaria, que prèvia acceptació de la designació, es faça càrrec de les funcions de
tresoreria municipal amb la corresponent compensació econòmica, mitjançant la signatura
de la corresponent acta, acte en el que es produirà el cessament de l’actual Regidora
Tresorera.
Quint.- Fins que quede definida la forma de prestació de les funcions de tresoreria,
que pels serveis administratius es tramite el corresponent expedient de modificació de la
RPT per a, no sent necessari la creació del lloc de tresoreria, assignar les funcions a un
lloc d’administració general (administratiu/va o auxiliar administratiu/va) funcionari
capacitat de l'Ajuntament, lògicament amb la corresponent compensació econòmica,
valorant el grau de dificultat i dedicació i atribuint al complement específic la retribució
d'acord amb les característiques de la responsabilitat.
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Sisè.- Als efectes oportuns, retre certificació d’aquest acord a la Generalitat
Valenciana, a la Diputació de València, a l’Ajuntament de Barx, a l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, i a la Mancomunitat de la Valldigna.
7) APROVAR LA DETERMINIACIÓ DEL JUSTIPREU EN
L’EXPROPIACIÓ DELS TERRENYS NECESSARIS PER A DUR A TERME LES
OBRES D’AMPLIACIÓ DEL CAMÍ RURAL “CANALETA DE PEDRA”:
Atés l’expedient que es tramita amb la finalitat d'executar el projecte tècnic
"Ampliació del Camí Rural Canaleta de Pedra”, tram comprés enmig del carrer Jaume II,
de nord a sud, obres incloses en el Pla Provincial de Serveis i Obres Municipals de
2018/2019 de la Diputació de València.
Atés que l’esmentat projecte tècnic de "Ampliació del Camí Rural Canaleta de
Pedra”, ha estat aprovat per Resolució de l’Alcaldia, de data 03 d’octubre de 2018,
considerat definitivament aprovat per altra Resolució de l’Alcaldia de data 17 de desembre
de 2018, al no haver-se presentat cap tipus de reclamació o al·legació durant el termini
d’informació pública.
Atés que les obres recollides en el projecte "Ampliació Camí Rural Canaleta de
Pedra", són obres incloses en el Pla Provincial d'Obres i Serveis de 2018-2019 (SOM2018-2019), segons Decret 7576 de data 31 d’agost de 2018 del Vicepresident 3r. de la
Diputació de València.

Atès que l’aprovació del programa SOM-2018-2019, i una vegada aprovat
definitivament el projecte d'obra "Ampliació Camí Rural Canaleta de Pedra", implica
segons l’article 10 de la Llei d’Expropiació Forçosa, l’article 94 del text refós aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la declaració d’utilitat pública de les obres
o serveis i la necessitat d’ocupació dels terrenys afectats.
Atés que per a l'execució del citat projecte és necessari l'adquisició de determinats
béns immobles, que després es relacionaran.
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Atés que amb les Notes Simples del Registre de la Propietat d’Alzira 1, ha quedat
totalment definida la relació de propietaris i bens immobles inicialment determinats amb
les dades del Cadastre Immobiliari.
Havent-se adoptat l'acord de necessitat d'ocupació, atès que ha estat exposat en el
Butlletí Oficial de la Província i en el periòdic “Levante” i notificat individualment als
interessats l'acord de necessitat d'ocupació, l'aprovació del corresponent projecte d'obres i
la relació definitiva de béns, drets i propietaris afectats, per raó de les obres de "Ampliació
Camí Rural Canaleta de Pedra", sense que s’haja presentat cap recurs contra el mateix,
quedant aquest acord ferm en via administrativa.
Atés que durant el termini de quinze dies posteriors al de la notificació
individualitzada a cada un dels interessats, de l’acord de necessitat d'ocupació, per cap dels
mateixos s’ha presentat fulla de valoració de la respectiva finca objecte d’expropiació, per
tal d’intentar l'avinença prevista en l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa.
Pel Sr. Alcalde s’informa la Corporació Municipal, que amb la finalitat de poder
realitzar les obres "Ampliació Camí Rural Canaleta de Pedra", s’ha de continuar amb la
tramitació de l’expedient d’expropiació, en aquest cas, correspon determinar el justipreu
per aquest Ajuntament, justipreu que va ser determinat inicialment per aquest Ajuntament
en Ple en la sessió de 20 de novembre de 2018, i amb caràcter definitiu en la sessió de 09
d’abril de 2019 amb ocasió d’aprovar la necessitat d’ocupació dels terrenys a expropiar,
quedant la valoració de les finques con s’indica segons consta en les separates incloses en
el projecte tècnic,
“Finca 1. Part parcel·la amb referència cadastral 46059A011000370000DR
- Valoració inicial: dos mil cinc-cents quaranta-un euros i cinquanta-un cèntims
(2.541,51€).

Finca 2. Part parcel·la amb referència cadastral 46059A011003050000DH
- Valoració inicial: quatre mil dos-cents vint-i-dos euros i dos cèntims (4.222,02
€)”
Per tant el Sr. Alcalde demana la Corporació Municipal adopte acord escaient, en el
sentit d’aprovar la determinació del justipreu dels terrenys imprescindibles per a poder
executar les obres "Ampliació del Camí Rural Canaleta de Pedra”.
Tot seguit pel Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del Grup Municipal PP,
demana i confia que s’obtinga un mutu acord entre els propietaris i l’Ajuntament, no sent
partidari de la tramitació d’una expropiació, en conseqüència el nostre Grup votarà
abstenció.
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A continuació el Sr. Marc Vercher Alberola, regidor del Grup Municipal PSOE,
manifesta que el seu Grup votarà abstenció, per considerar que s’hauria de buscar una altra
solució.
Seguidament el Sr. Josep Lluís Alberola Ferrando, regidor del Grup Municipal PE,
manifesta que el seu Grup votarà abstenció, per considerar també que s’hauria de buscar
una altra solució.
Finalment, l’Alcalde, i com a portaveu del seu grup, manifesta que el Grup
COMPROMÍS, votarà a favor, ja que conforme ho regula la normativa sobre expropiació
forçosa, sempre se esta a temps d’aconseguir un mutu acord.
Passa l’assumpte a votació, la qual dona el següent resultat: quatre vots a favor dels
regidors del Grup Municipals COMPROMÍS, i cinc abstencions, tres dels regidors del
Grup Municipal PSOE, una del regidor del Grup Municipal PE i una del regidor del Grup
Municipal PP.
I l’Ajuntament en Ple, per majoria de quatre vots a favor i cinc abstencions, acorda:

Primer.- Que mitjançant expedient individualitzat en la qual figurarà l'exacta
descripció del bé concret i un extracte de les actuacions practicades per a la fixació per
mutu acord del preu d'adquisició, que es tramite peça separada per a la fixació del just
preu.
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Segon.- Estimar adequada la valoració efectuada per l’arquitecte redactor del
projecte tècnic de les obres "Ampliació Camí Rural Canaleta de Pedra", aprovada amb
caràcter definitiu per aquest Ajuntament en la sessió de 09 d’abril de 2019, en
conseqüència determinar que aquella valoració, de la qual han tingut deguda i correcta
notificació els interessats, és la Fulla Justipreu Municipal.
Tercer.- Requerir als respectius propietaris perquè en el termini de vint dies, a
comptar de l'endemà de la notificació d’este acord, presenten fulla de valoració en la qual
es concrete el valor en què estimen el bé que s'expropia, podent adduir quantes al·legacions
estimin pertinents, amb l'advertiment que la valoració haurà de ser forçosament motivada i
podrà estar avalada per la signatura d'un tècnic amb títol professional acreditat.
Quart.- En compliment del que preceptua l'article 30 del Reglament d'expropiació
forçosa, la data fixada per iniciar l'expedient de preu just és la de 20 de novembre de 2018.
Quint .- Si transcorren els vint dies i el propietari no formula fulla de valoració de
la seu finca, o rebutjarà el preu assenyalat en la Fulla de Justipreu Municipal sense
formular una pròpia, es remetrà l'expedient de preu just al Jurat Provincial d'Expropiació,
de conformitat amb el que estableix l'article 31 de la Llei d'Expropiació forçosa.
Sisè.- Notificar aquest acord als interessats, per a coneixement i efectes adients.
8) APROVAR LA SEGONA CERTIFICACIÓ D'OBRA DE “NOU
CEMENTERI MUNICIPAL”:
Atés la segona certificació d'obra de "Nou Cementeri Municipal", lliurada pel Sr.
Pablo Aldeguer Muñoz, director facultatiu de les esmentades obres, a la qual s'acredita
que s'ha invertit la quantitat de vint-i-dos mil nou-cents trenta-sis euros i cinquanta-huit
cèntims (22.936,58 €).

Atés que en la certificació d’obra consta la conformitat en el contingut de la
mateixa, en els seus propis termes, per part del contractista de les obres mencionades.
Atés que aquestes obres estan finançades pel Conveni Singular 21/2017 signat a
l’efecte amb la Diputació de València.
Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient
de contractació.
Seguidament, pel regidor del grup municipal PP, Sr. Jacinto Alberola Vercher,
s’indica que el seu grup votarà en contra, pels motius indicats en altres sessions.
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A continuació, pel regidor del grup municipal PE, Sr. Josep Lluís Alberola
Ferrando, manifesta que el sentit de la seua votació va a ser l’abstenció.
L’Alcalde, manifesta als dos portaveus anteriors, que ara del que es tracta, és pagar
una feina feta en compliment d’un contracte administratiu.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a
favor, quatre dels regidors del grup municipal COMPROMÍS i tres dels regidors del grup
municipal PSOE; un vot en contra del regidor del grup municipal PP; i una abstenció del
regidor del grup municipal PE.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor, un vot en contra i una
abstenció, acorda:
a) Aprovar la referida segona certificació d’obra de "Nou Cementeri Municipal",
en totes les seues parts.
b) Sol·licitar de la Diputació Provincial de València, la quantitat proporcional de
l’ajuda concedida en virtut del Conveni Singular 21/2017 per a la indicada obra, i que és
l'aportació de la Diputació Provincial per a aquesta segona certificació d’obra.
c) Abonar al contractista adjudicatari, “GRAU PASCUAL, S.A.”, la quantitat de
22.936,58 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal, i de
conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives que regulen el corresponent
contracte.

d) Remetre certificació d’aquest acord a la Diputació de València, a efectes del
Conveni Singular 21/2017; i notifiques al contractista “GRAU PASCUAL, S.A.”.
9) APROVAR LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A
L’EXERCICI DE 2020:
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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 2020.
Les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2020, ens permeten relacionar
al saldo resultant dels ingressos i de les despeses de les previsions de liquidació del
pressupost de 2019 amb la capacitat o necessitat de finançament per a l’exercici 2020,
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 2020 proposades per l’Alcaldia.
La Corporació Municipal delibera sobre les línies fonamentals del pressupost per a
l’exercici de 2020 presentades en aquest plenari.
L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven les línies fonamentals del
pressupost per a l’exercici de 2020 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 2020, tal i com han estat presentades, que es concreten amb les xifres que
s'expressen seguidament:
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Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2020
Any Base 2019
Ingressos
Corrents (capítols 1 a 5)
1.400.000
Capital (capítols 6 i 7)
600.000
Financers (capítols 8 i 9)
140.000
Total pressupost de ingressos
2.140.000
Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de
Ingressos
2.000.000
Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2020,
Despeses
Any Base 2019
Corrents (capítols 1 a 4)
1.200.000
Capital
(capítols 6 i 7)
700.000
Financeres (capítols 8 i 9)
150.000
Total pressupost de despeses
2.050.000
Necessitats NO FINANCERES = Cap 1 a 7 de
despeses
1.900.000
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER
(Ingressos - Gastos)

100.000

Any 2020
1.450.000
150.000
50.000
1.650.000
1.600.000

Any 2020
1.250.000
320.000
100.000
1.670.000
1.570.000

30.000

B) Compliment de la Regla del Gasto
Objectiu 2
A) NECESSITATS NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de
gastos
+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en gastos
+/- Ajustes Consolidació pressupostaria
= B) NECESSITATS NO FINANCERS AJUSTATS
- Interessos del deute
- Gastos finançats amb fons finalistes UE / AAPP
= C) GASTO COMPUTABLE
Variació del gasto computable

LA REGLA
Any Base
2019
1.900.000
0
0
1.900.000
10.000
650.000
1.240.000

DE GASTO
Any 2020
1.570.000
0
0
1.570.000
8.000
300.000
1.262.000
1’77%

OBJETIVO 2: Taxa de referència creixement PIB m/p
(Pressupostos 2020)
ACOMPLIX AMB LA REGLA DE GASTO
1 MARGE D’AUGMENT EN PRESSUPOST DE
GASTOS
2 Augments permanents de recaptació (art. 12.4)
3 Reduccions permanents de recaptació (art. 12.4)
1+2+3=MARGE D’AUGMENT EN PRESSUPOST DE
GASTOS

2’8%
1.274.720
12.720
0
0
12.720

C) Límit de Gasto no Financer.
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- El gasto màxim que fa complir l'objectiu d'estabilitat pressupostària del 0%.
En aquest cas,
+ Estabilitat Pressupostaria ajustada (2019) ......................... 100.000,00 €
+ Despeses no financeres previstes per a 2020 .................... 1.570.000,00 €
La despesa no financera màxima seria ......... 1.670.000,00 €
-El gasto màxim amb què es complirà la regla de gasto calculada anteriorment
LÍMIT AMB APLICACIÓ REGLA DE GASTO
DESPESES NO FINANCERES
+ INTERESSOS
+ GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE

1.274.720,00
8.000,00
300.000,00
1.582.720,00

En conseqüència el Sostre de gasto o límit de gasto no financer que pot
pressupostar la Corporació Municipal l'any 2020 aconsegueix la xifra d’1.582.720,00 €, ja
que es la menor de les dos estudiades.
C) Compliment de la Sostenibilitat o Deute Financera
Objectiu 3
Deute viu consolidat previst a 31 de Desembre
Ingressos correntes consolidats

SOSTENIBILITAT FINANCERA
Any Base 2019
Any 2020
327.000
200.000
1.400.000

1.450.000

Recursos afectats en capítols 1 a 5 de ingressos
Ingressos correntes consolidats ajustats
% Deute viu sobre ingressos correntes consolidats
OBJECTIU 3: Deute viu consolidat. No ultrapassar

20.000
1.380.000
23’69%
75%

0
1.450.000
13’79%
75%

SEGON.- Comunicar estes Línies Fonamentals del Pressupost de 2020 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.
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10) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS,
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2019:
Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 18 de juliol de
2019, 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/2019, el qual ja ha estat comunicat
a l’Administració de l’Estat a través de la Plataforma electrònica del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, i que resulta ser el següent,
“INFORME DE SECRETARI-INTERVENCIÓ
CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP)

SEGON TRIMESTRE 2019
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/2019, s’emet el següent INFORME,
PRIMER.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera -LOEPSF-, després de disposar que les actuacions de les
administracions públiques estan subjectes al principi de sostenibilitat financera (art. 4
LOEPSF), defineix aquesta com la capacitat per finançar compromisos de despesa

presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial
d'acord amb el que estableix aquesta Llei, la normativa sobre morositat i en la normativa
europea. Entenent que hi ha sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjà de
pagament als proveïdors no supera el termini màxim previst a la normativa sobre
morositat.
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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 garanteix-ca el compliment del termini màxim
que fixa la normativa sobre morositat. Les administracions públiques han de vetllar per
l'adequació del seu ritme d'assumpció de compromisos de despesa a l'execució del pla de
tresoreria.
Quan el període mitjà de pagament d'una administració pública, d'acord amb les
dades publicades, supera el termini màxim previst a la normativa sobre morositat,
l'Administració ha d'incloure, en l'actualització del seu pla de tresoreria immediatament
posterior a l'esmentada publicació, com part d'aquest pla el següent:
A) L'import dels recursos que dedicarà mensualment al pagament a proveïdors per
poder reduir el seu període mitjà de pagament fins el termini màxim que fixa la normativa
sobre morositat.
B) El compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses,
increment d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeta
generar la tresoreria necessària per a la reducció del seu període mitjà de pagament a
proveïdors fins al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
L'article 18.5 LOEPSF disposa que l'òrgan interventor de la corporació local
realitzarà el seguiment del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors.
Si aplicades les mesures anteriors persisteix la superació en més de 30 dies el
termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat es podrà procedir per
l'òrgan competent de l'Administració General de l'Estat, prèvia comunicació de la
Comunitat Autònoma en el cas que aquesta ostente la tutela financera de la corporació
local, a la retenció de recursos derivats de la participació en tributs de l'Estat per a satisfer
les obligacions pendents de pagament que les corporacions locals tinguen amb els seus
proveïdors. Per a això, es demanarà de la corporació local la informació necessària per a

quantificar i determinar la part del deute comercial que pagarà amb càrrec als esmentats
recursos.
SEGON.- Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i és aplicable a totes les entitats locals.
TERCER.- Per al càlcul del període mitjà de pagament, el Reial Decret 635/2014,
estableix les següents condicions:
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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 del dia
de presentació de la respectiva factura en el registre de factures de l’Ajuntament, 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 de 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.
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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 a cada 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:
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PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEIDORS
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA

Exercici

Trimestre

Ràtio
Operacions
Pagades

Import
Operacions
Pagades

Ràtio
operacions
pendents de
pagament

Import
operacions
pendents de
pagament

Període de
Pagament
Trimestral
*

Dies

Euros

Dies

Euros

Dies

2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014

Segon
Primer
Quart
Tercer
Segon
Primer
Quart
Tercer
Segon
Primer
Quart
Tercer
Segon
Primer
Quart
Tercer
Segon
Primer
Quart
Tercer
Segon
Primer

10’96
23’32
38’93
31,68
33’05
29’63
37’38
27’66
(3’74)
11’48
17’18
11’63
18’16
81,86
55’62
25’26
35’69
28’91
20’49
11’04
(3’28)
18’92

161.126,08
96.403,86
136.889,98
112.559,48
76.526,86
166.256,16
241.430,37
121.822,31
156.920,22
157.956,94
125.525,86
163.426,77
179.331,35
252.460,10
263.204,24
162.671,21
333.906,30
84.606,44
183.513,88
113.158,38
98.701,21
13.311,74

12’42
8’02
1’16
41,08
24’85
(2’46)
(17’47)
19’95
4’36
(10’33)
(20’42)
(13’58)
5’28
36’24
47,47
37’93
15’07
2’10
19’92
11’29
(4’76)
(9’44)

13.694,48
13.077,44
42.547,07
51.202,40
76.318,08
57.917,80
149.271,31
132.833,35
94.472,31
41.823,46
137.172,01
63.720,63
65.293,30
57.256,38
214.698,39
266.815,76
140.978,80
232.792,07
33.591,48
43.701,69
48.221,44
15.165,85

11’07
21’49
29’97
34,62
28’96
21’34
16’42
23’64
(0’70)
6’91
(2,45)
4’56
14’72
73’43
51’96
33’13
29’57
9’25
20,40
11,11
(3,77)
3,82
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PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

TRIMESTRAL GLOBAL

Exercici

Trimestre

Període Mitjà de Pagament Global
*

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
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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 compleix el període mitjà de pagament previst a la Llei.
Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix
i adopte resolució escaient.
Això no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
a) Quedar assabentada de l’informe ací transcrit, relatiu al període mitjà de
pagament de l’Ajuntament i el Global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie històrica,
corresponent al Segon Trimestre de 2019.
b) Quedar assabentada del compliment de l’obligació de comunicar el període mitjà
de pagament de l’Ajuntament i el Global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie històrica, a
l'Administració de l'Estat.

c) Retre certificació d’aquest acord, a l'Administració de la Generalitat Valenciana.
11) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA i SOSTENIBILITAT FINANCERA,
DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019, CORRESPONENT AL SEGON
TRIMESTRE:
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Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 23 de juliol de
2019, en virtut del que regula la vigent l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF), corresponent al Segon Trimestre de 2019, 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 2019, CORRESPONENT
AL SEGON TRIMESTRE.
EL SECRETARI-INTERVENTOR de l’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA, que subscriu,
Vista la informació obtinguda del programa de comptabilitat municipal, relativa a
l’execució del pressupost municipal de 2019, 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 2019, 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.
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- 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 de complir amb la seua obligació de remissió de subministrament de la
informació trimestral corresponent al SEGON trimestre de 2019, dins del termini i la forma
escaient. Havent-se de bolcar 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”, ha de constar en l'expedient el justificant de la remissió.
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació haja
de donar-se compte al Ple de la Corporació Municipal, no obstant açò en la informació del
2n trimestre de 2013, el formulari F.3.5 “Comunicació de dades i firma d'informe
d'Avaluació compliment d'objectius Llei Orgànica 2/2012”, de la web i de la Guia
realitzada pel Ministeri, expressament deia que de l'informe d'avaluació ha de tindre
coneixement el Ple de la Corporació. No obstant això, la dita observació no es fa constar ni
en la Guia ni en el formulari citat per a este trimestre.
Per allò que s'ha exposat, es remet la informació facilitada en els formularis
remesos al Ministeri, perquè es done compte al Ple de la Corporació Municipal si es
considera oportú.

La informació subministrada per a complir a l'obligació de remissió, és la que s'ha
materialitzat en els formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d'Estudis i
Finançament d'entitats locals, omplits a través de l'Oficina Virtual abans citada.
Conclusió de l'informe
Amb les dades d'execució pressupostària existents a 30 de juny de 2019, amb les
estimacions i càlculs realitzats basant-se en els mateixos, tal com es desprèn dels
formularis complimentats davant el Ministeri, l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna:
Primer.- Complix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, des de la vessant de
tresoreria, ja que la diferencia entre recaptació liquida i pagos líquids és positiva, com
es pot veure en el següent quadre,
Existència en caixa a

01-01-2019
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Recaptació liquida

1.032.966,99 €

- De pressupost corrent

440.177,97 €

- De pressupostos tancats

147.221,07 €

- De No pressupostaria

244.291,26 €

- Ingressos pendent d’aplicació

201.276,69 €

Pagaments Líquids
- De pressupost corrent
- De pressupostos tancats
- De no pressupostaria
Existència en caixa a

196.044,53 €

1.157.703,60 €
765.131,06 €
89.245,12 €
303.327,42 €
30-06-2019

71.307,92 €

Segon.- El nivell del deute viu queda fixat en 402.279,64 euros.
Per tot això, del present informe es trasllada a l'Alcaldia, i si ho estima oportú,
done compte a la Corporació Municipal per al seu coneixement i efectes oportuns.”
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu a les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), conforme ho regula
l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, corresponent a l’estat d’execució del Pressupost
Municipal de 2019, corresponent al Segon Trimestre.
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b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
12) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE
LA CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS, TAMBÉ DE L’ESTAT
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019 CORRESPONENT AL SEGON
TRIMESTRE:
A continuació, i 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
2019 fins el dia 31 de juliol de 2019, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 09-07-19, delega les funcions pròpies de l’Alcaldia, en la Tercera tinent
d’Alcalde, per absència temporal.
De 24-07-19, determina elegir a Barx, Simat de la Valldigna i a Tavernes de la
Valldigna, com a municipis que han de representar als municipis de menys de
20000 habitants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de València,
a ratificar pel Ple de l’Ajuntament.

- BENS,
De 09-07-19, autoritza a Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna, ús de l’agencia
de lectura, dia 15 de juliol de 2019, per a realitzar reunió del club.
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- LLICÈNCIES AMBIENTALS,
De 11-07-19, admet a tràmit la sol·licitud de llicencia de “Bollo Internacional
Fruits, S.L., per a central hortofruticola en Av. Valldigna, 8 i 10.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 01-07-19, designa responsable del servei piscina municipal, estiu 2019.
De 03-07-19, autoritza assentament apícola en parcel·la 510 del polígon 4, de
propietat municipal.
De 09-07-19, atorga targeta estacionament vehicles a Desamparados Ferrando
Aznar, per diversitat funcional amb mobilitat reduïda.
De 11-07-19, sol·licita del SEPE, ajuda del programa EMCORP 2019, per a pal·liar
l’atur de persones majors de 30 anys.
De 15-07-19, inici procediment sancionador a presumpte responsable, Jose
Ferrando Vercher, per infracció al reglament municipal d’usos i costums en el medi
rural.
De 16-07-19, inici procediment sancionador a presumpte responsable, Antonio
Fons Vercher, per infracció al reglament municipal d’usos i costums en el medi
rural.
De 24-07-19, accepta acord del Consell Escolar del C.P. Jaume II el Just, respecte
dels dies festius municipals a efectes escolars, curs 2019-2020, a ratificar pel Ple de
l’Ajuntament.
De 24-07-19, inici procediment sancionador a presumpte responsable, Vicente
Palomares Andrés, per infracció a la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Urbanisme de la
Comunitat Valenciana.
De 24-07-19, inici procediment sancionador a presumpte responsable, Jaume
Vercher Cuñat, per infracció a la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Urbanisme de la
Comunitat Valenciana.
De 25-07-19, es compromet a no modificar el Pla Prevenció contra Incendis
Forestals, durant els cinc anys posteriors a la recepció de l’ajuda concedida de la
Conselleria de Medi Ambient, per a la seua redacció.
De 30-07-19, atorga reserva de nínxol a Ramon Blaya Gimeno.
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- CONTRACTACIÓ,
De 10-07-19, contracta el servei de prevenció de riscos laborals dels empleats
municipals, per termini d’un any, comptador a partir de l’01 de juliol de 2019, amb
PREVENPYME, S.L., pel preu cert de 1.800,00 euros més IVA
De 10-07-19, contracta la prestació del servei de neteja d’edificis públics
municipals, per termini de quatre anys, amb inici el 17 de juliol de 2019, amb Sentit
Comú Llevant, S.L., pel preu cert de 157.058,00 euros.
De 18-07-19, demana informe tècnic del projecte d’obres “Reforma interior de
l’Escola Infantil Municipal”.
- INTERVENCIÓ,
De 18-07-19, aprova factura honoraris redacció del document Pla Prevenció contra
Incendis Forestals, per import de 7.865,00 euros, a favor de Fitoval Natura S.L.
De 18-07-19, aprova factura treballs instal·lació servei interconnexió d’edificis i
dependencies municipals a traves de fibra òptica, per import de 4.999,25 euros, a
favor de Wifilinks, S.L.
De 24-07-19, autoritza actualització de les retribucions dels empleats municipals
vigents a 01 de juliol de 2019, amb el increment del 0’25%, regulat a l’article 3-22n del Reial Decret Llei 2472018, de 21 de desembre, reconegut per acord del
Consell de Ministres de 21 de juny de 2019.
- TRESORERIA,
De 09-07-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle 3398 KYH, de Bernardo
Plana Ferrando, per diversitat funcional.
De 30-07-19, aprova liquidació segon trimestre 2019 a Orange Espagne, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 31-07-19, aprova liquidació segon trimestre 2019 a Viesgo Energia, SL, taxa
d’ocupació del domini públic per serveis elèctrics, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2019, han tingut entrada 756 escrits, i eixida 949 escrits.
C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del
pressupost de l'any 2019, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix
corresponent al segon trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix:

ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019
SEGON Trimestre-2019
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................ 2.446.000,00 €.
- Drets reconeguts...............................................
664.824,49 €.
- Recaptació neta..................................................
440.177,97 €.
Ingressos pendent d’aplicació al pressupost .............

201.276,69 €
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ESTAT DE DESPESES.- Consignacions definitives..................................... 2.446.000,00 €.
- Obligacions reconegudes...................................... 791.953.32 €.
- Pagaments realitzats.........................................
765.131,06 €.
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA:
- Existències a 01-01-19 ..........................................
- Ingressos durant el trimestre..............................
- Pagaments durant el trimestre............................
- Existències a 30-06-19..........................................

196.044,53
1.032.966,99
1.157.703,60
71.307,92

€.
€
€.
€.

I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
13) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Josep Lluís Alberola Ferrando, regidor del grup municipal PE, formula els
següents precs o preguntes:
- Pregunta, en quina situació esta l’obra del col·lector d’aigües pluvials a l’entrada
del poble, se sap alguna cosa.
L’Alcalde manifesta, que este tema es troba en la situació de redacció del respectiu
i corresponent projecte.

- Prega alguna solució als contenidors soterrats en la Plaça Sant Josep, estan
provocant diversos problemes.
L’Alcalde manifesta, que s’ha demanar pressupost per a llevar-los, i estem
estudiant de col·locar aeris per les rondes perimetrals del casc urbà, i transformar els llocs
que ocupen els soterrats, en llocs d’esplai, bancs, jocs infantils, zona verda.
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- Prega es reparen els fanals instal·lats en la zona del magatzem de “Frutas Tono”,
vindrà un dia que cauran al terra.
L’Alcalde manifesta, eixes instal·lacions, com encara no esta acabada la
urbanització de la Unitat d’Execució núm. 1 en sòl urbà, són de responsabilitat de l’agent
urbanitzador o siga “Frutas Tono”. No obstant açò, per motius de seguretat s’ha pres la
respectiva diligencia i de moment no hi ha perill de que caiguen.
- Pregunta, s’ha pres alguna mesura per tal de millorar els sistema de megafonia
municipal.
L’Alcalde manifesta, que han vingut professionals a vore les instal·lacions de la
megafonia i faran un pressupost.
El Sr. Marc Vercher Alberola, regidor del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Pregunta perquè la piscina municipal ha estat tancada durant dos dies de la
setmana de festes agost 2019, tenien permís o autorització per a tancar.
L’Alcalde manifesta, que tenien autorització per a tancar eixos dos dies, a més a
més les Bases de la contractació de la prestació d’aquest servei ho regulen.
El Sr. Estefano Chaveli Serra, regidor del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Pregunta si es podria asfaltar el solar municipal que esta en carrer Jaume II,
cantonada amb carrer Sant Francesc.
L’Alcalde manifesta, que ho estudiarà amb els tècnics assessors de l’ajuntament.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:40 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.

Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 15 d’octubre
de 2019. I s'estén en trenta-quatre pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
ON6973141 (anvers) a ON6973158 (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,
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Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

