MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 05 DE NOVEMBRE DE 2019.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. MANEL GÓMEZ CÍSCAR
SRA. DESAMPARADOS PÉREZ DONOSO
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. L. ESTEFANO CHAVELI SERRA
SR. JOSEP LLUIS ALBEROLA FERRANDO
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
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REGIDORS:

S' EXCUSAREN:
SRA. MARIA GIL ÁLVAREZ
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a cinc de novembre 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 30 d’octubre 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 15 D’OCTUBRE DE 2019:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 15 d’octubre 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 LA DESIGNACIÓ DE TRESORERA DE FONS
MUNICIPALS:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 30 d’octubre de 2019, sobre
designació de Tresorera de fons municipals, el qual literalment diu:
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“ATRIBUCIÓ DE LES FUNCIONS DE TRESORERIA D’ESTE AJUNTAMENT
Atés l’acord adoptat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió de 03 de setembre de
2019, sobre el desenvolupament de les funcions de la Tresoreria Municipal, pel qual es
conclou,
.../...
Quart.- Fins que se tinga una resposta de la Generalitat Valenciana i/o de la
Diputació de València, amb caràcter temporal i accidental, 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.
.../...
Atés que fins ara, les funcions de la Tresoreria Municipal són exercides per una dels
membres de la Corporació Municipal, la Regidora Sra. Carmen Casanova Plana, en virtut
d’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple en sessió de 13 de juliol de 2015, pel qual es
ratifica íntegrament la Resolució de l'Alcaldia de data 15 de juny de 2015, per la qual es
designa i nomena Sra. Carmen Casanova Plana per a desenvolupar les funcions pròpies
de Tresorera de fons municipals.

Atés que segons l’article 14-4 del 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, es determina la forma de desenvolupar les funcions de tresoreria en les
Entitats Locals la seua secretaria estiga classificada en classe 3a.
Atés la Disposició Transitòria Sexta del Reial Decret 128/2018, que regula un règim
transitori per a desenvolupar les funcions de tresoreria en les Entitats Locals la seua
secretaria estiga classificada en classe 3a, que entre altres diu “... o bé no siga possible el
seu exercici, per funcionari propi de l'entitat local”.
Atés que la secretaria d'aquesta Corporació Municipal de conformitat amb la
normativa que li es d'aplicació està classificada de tercera classe.
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Per tant s’escau que les funcions de tresoreria, siguen atribuïdes a una funcionaria
d’administració general de l’Ajuntament.
Fetes les gestions oportunes amb les dos administratives d’este Ajuntament,
resulta quela Sra. Mahiques ha declinat assumir les funcions de la Tresoreria Municipal.
Facultat per l’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple en sessió de 3 de setembre
de 2019, atés que entre les competències i atribucions de l'Alcaldia regulades a l'article
21, a la lletra h) hi figura la del nomenament del personal de l'ajuntament. RESOLC:
Primer.- Deixar sense efecte la designació i nomenament de la Sra. Carmen
Casanova Plana, regidora d’este Ajuntament, del càrrec de tresorera, pel qual va ser
nomenada en el ple del dia 13 de juliol de 2015, signant a l’efecte la corresponent Acta de
cessament.
Segon.- Designar i nomenar provisionalment amb caràcter accidental a l’auxiliar
administrativa de l’administració general de la plantilla d’este Ajuntament, funcionaria de
carrera, la Sra. Elisa Ferrando Vercher, amb D.N.I. 20.791.608 E, Tresorera de fons
municipals amb la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat,
tresoreria i recaptació, fins que es dispose d’una altra solució per part de la Diputació de
València o de la Generalitat Valenciana.

Tercer.- Eximir-li de l’obligació de prestar fiança.
Quart.- Fixar, provisionalment fins que es determine amb una nova valoració
d’aquest lloc de treball, una retribució en concepte de complement transitori, per
l’assumpció de la responsabilitat que comporta ser titular de la tresoreria municipal, per
la quantitat de dos mil cent euros a percebre en catorze pagues, retribució que serà
actualitzada conforme a la normativa general de les retribucions dels empleats públics.
Quint.- Notificar la present resolució a la interessada, acceptació del càrrec que es
formalitzarà amb la respectiva Acta de presa de possessió. Retre compte a l’Ajuntament
en Ple en la propera sessió que celebre.
Sisè.- Donar infirmació pública en la seu electrònica d’este Ajuntament per a
general coneixement.”
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La Corporació Municipal, constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta quedar
assabentada del contingut de la Resolució de l’Alcaldia ací transcrit.

3) APROVAR PERMUTA DE BÉNS IMMOBLES URBANS:
Es ret compte de l'expedient tramitat per a la permuta de l'immoble urbà, propietat
d'aquest Ajuntament, situat en carrer Simat de la Valldigna, 7, de Benifairó de la
Valldigna, amb referència cadastral 3266516YJ3236N 0001PH, amb l'immoble urbà situat
en carrer Rajolar, 9, de Benifairó de la Valldigna, amb referència cadastral, part de la
3266501YJ3236N 0002KJ, de propietat privada, de la Sra. Irene Melo Vercher, amb DNI
20055914Y
Atés la finalitat de la permuta que resulta dels motius següents:
a) L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, al passar a ser titular de la parcel·la
segregada de 273,81 m2 de la Sra. Irene Melo Vercher, aconsegueix un dotacional públic
determinat en el vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), que no esta inclòs en
cap àrea de repartiment de les previstes en el PGOU.

b) La Sra. Irene Melo Vercher, al passar a ser titular de la parcel·la de
l’Ajuntament, pot aconseguir un major aprofitament de la mateixa, al poder agregar-la a la
que es de la seua propietat i que afronta per la esquerra entrant com es descriurà
seguidament.
Atés que els recursos ordinaris previstos al pressupost municipal de 2019, són
1.422.800,00 euros.
Atés la normativa sobre Béns de les Entitats Locals, així com la de Patrimoni
Públic del Sòl i els corresponents informes dels tècnics municipals, dels quals resulta que
el valor de l'immoble urbà propietat de l'Ajuntament no ultrapassa el 20% dels recursos
ordinaris del pressupost municipal de 2019, i que la diferència dels valors de les dos
finques a permutar no ultrapassa el 40% de la que té major valor.

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6R2WBLZIZITGFDQA6A4BBP4U - Página 5 de 27

(1/2) 23/12/2019 13:30:11
ELISA FERRANDO VERCHER

(2/2) 23/12/2019 13:31:06
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
a) Aprovar la permuta dels béns immobles urbans següents, la seua finalitat és que
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, al passar a ser titular de la parcel·la de propietat
privada, aconsegueix un dotacional públic (vial) determinat en el vigent Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU), que no esta inclòs en cap àrea de repartiment de les
previstes en el PGOU:
A.- Propietat de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. Finca Urbana, de forma
rectangular, apta per a edificar, sòl urbà, situada en carrer Simat de la Valldigna, 7, de
Benifairó de la Valldigna, amb referència cadastral 3266516YJ3236N 0001PH,
Afronta.- Front carrer de situació; dreta entrant, amb Vicente Palomares Andres i
tres més; esquerra entrant amb Irene Melo Vercher; fons amb Antonio Ruiz Vazquez i
Maria Dolores Company Mores, i Vicente Jose Fons Sancho.
Superfície.- 260,60 m2.
Títol de propietat.- Escriptura de Reparcel·lació de la Unitat d’Execució B1,
atorgada davant el Sr. José Parra Gonzalez, Notari de Simat de la Valldigna, en data 16 de
setembre de 2014 i número de protocol 223.
Inscripció registral.- Registre de la Propietat d’Alzira 1, al Tom 2821, llibre 83 de
Benifairó de la Valldigna, Foli 88, Finca 5013, inscripció 1a.
Sense càrregues ni gravàmens.
Finca valorada tècnicament amb 40.393,00 euros.
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B.- Propietat de la Sra. Irene Melo Vercher - Parcel.la urbana, en sòl urbà, de
273,81 m2 segons recent mesurament, resultant de la segregació de la finca matriu,
afectada de vial públic conforme el vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Benifairó
de la Valldigna, de forma triangular, no apta per a edificar, situada en carrer Rajolar, 9, de
Benifairó de la Valldigna, amb referència cadastral, part de la 3266501YJ3236N 0002KJ,
Afronta: Front, carrer de situació; Dreta entrant, carrer Simat de la Valldigna;
Esquerra entrant, carrer Tirant lo Blanc; Fons, amb resto de la finca matriu.
Finca matriu.- Finca urbana, situada en carrer Tirant lo Blanc, s/n (hui núm. 29),
cantonada amb carrer Rajolar, 9, de Benifairó de la Valldigna, amb una superfície de
920,45 m2. amb referència cadastral 3266501YJ3236N 0002KJ.
Afronta: Front, carrer de situació, Tirant lo Blanc; Dreta entrant, carrer Rajolar;
Esquerra entrant, Jordi Pérez Cuñat; Fons, (actualment) amb Irene Melo Vercher.
Títol, escriptura d’herència de Rosa Cors Ferrando, atorgada davant la Notaria de
Tavernes de la Valldigna, Sra. Rosa Maria Pérez Guillot, el dia 08 de març de 2006, i
núm. de protocol 463
Inscrita en el Registre de la Propietat d'Alzira 1, al Tom 2042, llibre 62 de
Benifairó de la Valldigna, Foli 60, Finca 2151, inscripció 9a.
Sense càrregues ni gravàmens.
Finca valorada tècnicament amb 42.440,55 euros.
- La diferència entre els valors de cada finca, o siga la quantitat de 2.047,55 euros, a
voluntat de la Sra. Melo, serà invertida per l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en
les tasques de l’alineació de la finca matriu resultant amb el carrer Rajolar.
b) Que es notifique a la persona interessada aquest acord, als efectes oportuns.
c) Comunicar aquest acord al corresponent departament de la Generalitat
Valenciana als efectes de l’article 79-1 del Text Refós de les disposicions Legals vigents
en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,
ja que el valor de l’immoble municipal no ultrapassa el 25% dels recursos ordinaris de
2019.
d) Facultar l'Alcalde, per a executar aquest acord, i en particular per a la firma de
la respectiva escriptura pública de permuta, essent les despeses d’atorgament d’este
document conforme a llei.

4) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS,
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2019:
Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 25 d’octubre
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 Tercer 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 que resulta ser el següent,
“CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP)

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, i
realitzat el càlcul corresponent al TERCER trimestre/2019, s’emet el següent INFORME,
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TERCER TRIMESTRE 2019

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.
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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.
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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 a cada trimestre de l'any natural.
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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
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014

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

20’01
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

56.029,44
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

37,31
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)

129.986,29
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

32,10
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

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 reflecteix entre parèntesi, es refereix 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.
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SETÈ.- Conclusió,
1r. La informació obtinguda s'ha de trametre al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
2n. La informació obtinguda s'ha de publicar al portal web de l'entitat local.
3r. Segons el que s'ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat
municipal, l'entitat local NO compleix el període mitjà de pagament previst a la Llei, en
conseqüència la Corporació Municipal ha d'adoptar les mesures escaients per a la reducció
de despeses o l’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 Tercer 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.
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5) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA i SOSTENIBILITAT FINANCERA,
DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019, CORRESPONENT AL TERCER
TRIMESTRE:
Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 25 d’octubre
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 Tercer 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 TERCER
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 setembre,
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 (MH) 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
TERCER 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.
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- 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 TERCER trimestre de 2019, dins del termini i la
forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri
d'Hisenda a través de la plataforma telemàtica habilitada en la “Oficina Virtual de les
entitats locals”, consta en l'expedient el justificant de la remissió.
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació haja
de donar-se compte al Ple de la Corporació Municipal, no obstant açò en la informació del
2n trimestre de 2013, el formulari F.3.5 “Comunicació de dades i firma d'informe
d'Avaluació compliment d'objectius Llei Orgànica 2/2012”, de la web i de la Guia

realitzada pel Ministeri, expressament deia que de l'informe d'avaluació ha de tindre
coneixement el Ple de la Corporació. No obstant això, la dita observació no es fa constar ni
en la Guia ni en el formulari citat per a este trimestre.
Per allò que s'ha exposat, es remet la informació facilitada en els formularis
remesos al Ministeri, perquè es done compte al Ple de la Corporació Municipal si es
considera oportú.
La informació subministrada per a complir a l'obligació de remissió, és la que s'ha
materialitzat en els formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d'Estudis i
Finançament d'entitats locals, omplits a través de l'Oficina Virtual abans citada.
Conclusió de l'informe,
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Amb les dades d'execució pressupostària existents a 30 de setembre 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

Recaptació liquida

1.444.319,98 €

- De pressupost corrent

602.807,32 €

- De pressupostos tancats

157.540,86 €

- De No pressupostaria

257.236,89 €

- Ingressos pendent d’aplicació

426.734,91 €

Pagaments Líquids
- De pressupost corrent

196.044,53 €

1.555.364,19 €
1.065.685,52 €

- De pressupostos tancats
- De no pressupostaria
Existència en caixa a

89.245,12 €
400.433,55 €
30-09-2019

85.000,32 €

Segon.- El nivell del deute viu queda fixat en 366.974,68 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.”
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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 Tercer Trimestre.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
6) RETRE COMPTE, ACCEPTANT ELS CÀLCULS REALITZATS, DELS
COSTOS EFECTIUS DELS SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT,
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2018:
Es ret compte de l’informe emès per Secretaria-Intervenció, amb data 29 d’octubre
de 2019, en virtut del que es regula a l'article 116.Ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, el qual ja ha estat comunicat
en temps i forma a l’Administració de l’Estat a través de la Plataforma electrònica “Oficina
Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals” del Ministeri d’Hisenda,
respecte al càlcul del cost efectiu dels serveis municipals durant l’exercici de 2018, i que
resulta ser el següent,

“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ RELATIU AL CÀLCUL DEL COST
EFECTIU DELS SERVEIS MUNICIPALS DURANT L’EXERCICI DE 2018.
EL SECRETARI-INTERVENTOR de l’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA, que subscriu,
Atés el Decret de l'Alcaldia de data 24 d’octubre de 2019, pel qual s'ha ordenat la
incoació d'expedient per al càlcul del cost efectiu dels serveis municipals d’aquest
Ajuntament en l'exercici de 2018.
Atés la informació obtinguda del programa de comptabilitat municipal, relativa a
l’execució del pressupost municipal de l’any 2018, a l’objecte es formalitzar el càlcul del
cost efectiu dels serveis municipals d’aquest Ajuntament en l'exercici de 2018. En
compliment de les funcions que li són pròpies al funcionari que subscriu, emet el següent,
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INFORME:
Primer. L'article 116.Ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local -LRBRL-, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local -LRSAL-, disposa que:
“1. Totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost
efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del
pressupost general i, si és el cas, dels comptes anuals aprovades de les entitats vinculades o
dependents, corresponent a l'exercici immediat anterior.
2. El càlcul del cost efectiu dels serveis tindrà en compte els costos reals directes i
indirectes dels serveis d'acord amb les dades d'execució de gastos mencionats en l'apartat
anterior. Per Orde del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques es desenvoluparan
estos criteris de càlcul.
3. Totes les entitats locals comunicaran els costos efectius de cada un dels serveis al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seua publicació.”
Segon. En desplegament de l'esmentat article es dicta l'Orde HAP/2075/2014, de 6
de novembre, per la que s’estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis
prestats per les entitats locals. Així com la Resolució de 23 de juny de 2015, de la
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual s’especifiquen els
elements inclosos en els annexos de la mencionada Orde HAP/2075/2014.

Per això, el càlcul efectuat es basa en els criteris disposats en la citada normativa,
per la qual cosa s'ha tingut en compte:
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a) Gastos directes imputables al servei:
- Gastos de personal: articles 10 a 16 de la classificació econòmica del gasto, aprovada per
l'Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
- Gastos corrents en béns i serveis: articles 20 a 26 de la classificació econòmica del gasto.
- Gastos derivats de l'amortització de la inversió realitzada en l'exercici i en els anteriors,
degudament periodificats en funció del nombre d'anualitats de la vida útil de
l'immobilitzat.
- Les operacions d'arrendament financer (Concepte 648).
- Les transferències corrents i de capital (articles 48 i 78).
- I qualsevol altre gasto no financer que tinga relació amb la prestació del servei.
b) Gastos indirectes imputables al servei:
Els gastos arreplegats en els grups de programes relatius a l'Administració General de les
polítiques de gasto s'han imputat proporcionalment a cada grup de programes o programa
atenent al seu volum de gasto.
c) Gastos en el cas de gestió indirecta del servei.
En el cas que la prestació del servei es realitza per mitjà de gestió indirecta, s'ha determinat
per la totalitat de les contraprestacions econòmiques que l'Entitat Local ha abonat al
contractista, incloses les contraprestacions en concepte de preu del contracte, així com, si
és el cas, les subvencions d'explotació o de cobertura del preu del servei.
En el cas que la retribució del contractista s'ha percebut directament per este dels usuaris,
el cost efectiu ve determinat pels ingressos derivats de les tarifes que aquells abonen,
segons la informació facilitada pel contractista, així com, si és el cas, per les subvencions
de cobertura del preu del servei que pogueren correspondre a l'entitat local a què correspon
la titularitat del servei.
d) S'han tingut en compte, també, les obligacions pendents d'aplicar al pressupost
imputables al servei.
Tercer. L'estudi econòmic es confecciona tenint com a base la informació
proporcionada per la comptabilitat pressupostària de l'Ajuntament. El càlcul dels costos
efectius dels serveis s'ha realitzat tenint en compte les dades comptables de l'exercici
2018, havent obtingut el següent estudi quantificat del cost efectiu.
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COST EFECTIU DEL
SERVEI

PROGRAMA

SERVEI

165

ENLLUMENAT PÚBLIC

36.615,74

164

CEMENTERI

1.497,53

1621

RECOLLIDA DE RESIDUS

48.966,80

163

NETEJA VIARIA

3.283,74

161

SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI DE AGUA
POTABLE

88.567,70

160

CLAVEGUERAM

1.987,85

1531/150P

ACCÉS AL NUCLI DE POBLACIÓ

38.132,53

1532/150P

PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES

7.060,83

171/170P

PARC PÚBLIC

3321/330P

BIBLIOTECA PUBLICA

9.803,14

342/340P

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES D’US PÚBLIC

25.080,17

151/150P

URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ EXECUCIÓ
I DISCIPLINA URBANÍSTICA

36.872,80

134

ESTACIONAMENT VEHICLES, MOVILITAT

4.840,00

45

INFRAESTRUCTURA VIARIA I ALTRES
EQUIPAMENTS DE TITULARITAT DE LA ENTITAT
LOCAL (Camins Rurals)

11.156,58

132/130P

POLICIA LOCAL

120.765,53

4313/430P

COMERÇ NO SEDENTARI

0,00

164

ACTIVITATS FUNERÀRIES

0,00

341/340P

PROMOCIÓ DE L’ESPORT

27.988,51

337/330P

INSTAL·LACIONS PER A OCUPACIÓ DEL TEMS
LLIURE, SERVEIS SOCIALS

15.990,34

334/330P

PROMOCIÓ DE LA CULTURA

15.938,08

212,87

333/330P

EQUIPAMENTS CULTURALS

323/324/320P

CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA
DELS EDIFICIS DE TITULARITAT LOCAL
DESTINATS A CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ
INFANTIL, DE EDUCACIÓ PRIMÀRIA O
D’EDUCACIÓ ESPECIAL, i
SERVEI D’EDUCACIÓ INFANTIL

8.887,55

111.243,94
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Quart. Respecte de l’Òrgan municipal competent a efectes de la respectiva
aprovació o acceptació dels càlculs efectuats, la legislació esmentada no disposa que, una
vegada efectuat el càlcul del cost efectiu del servei, haja de ser formalment aprovat, no
obstant això, pareix lògic que haja un acte administratiu de prendre nota i acceptació del
càlcul efectuat i, per tant, del cost efectiu dels serveis municipals, en aquest cas,
corresponent a l’exercici de 2018.
Per això, basant-se en la competència residual que estableix l'article 21.1.s) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l'òrgan competent per a la
seua aprovació/acceptació és el Sr. Alcalde, això sense perjuí que es puga donar compte al
Ple de la Corporació Municipal.
Quint. Finalment, de conformitat amb el que disposa l'article 4.1.b) de l'Orde
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la 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, correspon a la Intervenció Municipal
la remissió de la informació econòmica financera corresponent a la Corporació Municipal.
Pel que, efectuat el càlcul corresponent, esta Intervenció Municipal procedirà a remetre al
Ministeri, a través de la plataforma web habilitada a este efecte, la dita informació en els
terminis assenyalats en la norma.
Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i proposa la
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient, en
concret que accepte el càlcul del cost efectiu dels serveis municipals en l’exercici de 2018.
Aixó 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 càlcul del cost efectiu
dels serveis municipals d’aquest Ajuntament en l'exercici de 2018, tot i això, acceptant els
càlculs realitzats a l’efecte.
b) Quedar assabentada del compliment de l’obligació de comunicar el càlcul del
cost efectiu dels serveis municipals d’aquest Ajuntament en l'exercici de 2018, a
l'Administració de l'Estat.
c) Retre certificació d’aquesta informació, a la Generalitat i a la Diputació de
València, als efectes oportuns.
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7) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE
LA CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS, TAMBÉ DE L’EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019:
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 d’octubre de
2019 fins el dia 31 d’octubre de 2019, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 03-10-19, delega amb l’Alcalde d’Alzira els drets davant la XVa Assemblea
General Ordinària de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
De 10-10-19, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 15 d’octubre de
2019.
De 30-10-19, atribueix les funcions de la Tresoreria Municipal, amb caràcter
accidental i provisional, a l’auxiliar administrativa de l’Ajuntament, Elisa Ferrando
Vercher.
De 30-10-19, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 05 de novembre de
2019.
- BENS,
De 01-10-19, autoritza a “Ferrando Blasco, S.L.”, ús del centre cultural, dia 07
d’octubre de 2019, per a realitzar reunió amb els seues treballadors.
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De 28-10-19, autoritza a Comunitat de Regants Virgen del Pilar i Font Major, ús
del centre cultural, dia 17 de novembre de 2019, per a realitzar reunió de la
comunitat.
De 30-10-19, inici permuta de bens immobles urbans.
- CONTRACTACIÓ,
De 01-10-19, contracta l’execució de les obres Reforma del Safareig Públic, amb
Construcciones y Reformas COLPAL, S.L., pel preu cert de 35.240,14 euros.
De 02-10-19, considera definitivament aprovat el projecte d’obra Reforma interior
de l’Escola Infantil Municipal.
De 03-10-19, prorroga el contracte del lloguer financer del cotxe de la policia local
amb el contractista, per termini d’un any més, i pel mateix preu cert de 830,23
euros més IVA al mes.
De 23-10-19, aprova primera i final certificació d’obra de “Pavimentació de camins
rurals: Camí Racó de Todo i, tram Camí Castell, per la quantitat de 29.118,81
euros.
De 23-10-19, aprova el pla de seguretat en obres, per a les de “Reforma interior de
l’Escola Infantil Municipal”.
De 24-10-19, aprova el pla de seguretat en obres, per a les de “Reforma Safareig
Públic”.
De 24-10-19, contracta la prestació del servei d’assistència jurídica amb la lletrada
Clara Espinós Marques, per termini d’un any amb efectes des del dia 01 de
setembre de 2019, i pel preu cert de 14.940,00 euros més IVA l’anualitat.
De 28-10-19, aprova el pla de seguretat en obres, per a les de “Pavimentació del
Camí Racó del Cambro”.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 14-10-19, a Antonio Plana Perez, reformes en C/ Tavernes, 16.
De 14-10-19, a Carmen Tent Vercher, reformes en C/ Castell, 6.
De 21-10-19, a Daniel Perez Verdú, reformes en C/ Ricardo Romero, 13.
De 21-10-19, a Lola Pascual Granell, reformes en C/ Rei en Jaume, 5.
De 21-10-19, a Mercedes Ginestar Alberola, reformes en C/ Sant Antoni, 7.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 23-10-19, inici expedient sancionador per infracció al reglament municipal
d’usos i costums en el medi rural, presumpte infractor, Ma Carmen Alario Flores.
De 24-10-19, inici expedient sancionador per infracció al reglament municipal de
tinença d’animals de companyia, presumpte infractor, Marc Vercher Alberola.
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- INTERVENCIÓ,
De 24-10-19, inici expedient càlcul costos efectius serveis municipals any 2018.
- TRESORERIA,
De 31-10-19, aprova liquidació tercer trimestre 2019 a Baser Comercializadora de
Referencia, SL, taxa d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel
sistema de l’1’5% dels ingressos bruts.
De 31-10-19, aprova liquidació tercer trimestre 2019 a Endesa Energia, XXI, SLU,
taxa d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de
l’1’5% dels ingressos bruts.
De 31-10-19, aprova liquidació tercer trimestre 2019 a Endesa Energia, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5%
dels ingressos bruts.
De 31-10-19, aprova liquidació tercer trimestre 2019 a Orange Espagne SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 31-10-19, aprova liquidació tercer trimestre 2019 a Repsol Comercializadora de
Electricidad y Gas, SLU, taxa d’ocupació del domini públic per subministrament
elèctric, 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 923 escrits, i eixida 1133 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 tercer 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
TERCER Trimestre-2019
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................ 2.540.600,00 €.
- Drets reconeguts................................................... 1.352.346,85 €.
- Recaptació neta................................................... 602.807,32 €.
Ingressos pendent d’aplicació al pressupost ............

426.734,91 €

ESTAT DE DESPESES.- Consignacions totals ............................................ 2.540.600,00 €.
- Obligacions reconegudes.................................... 1.206.492,09 €.
- Pagaments realitzats.....................................
1.065.685,52 €.
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
1.561.463,22
1.672.507,43
85.000,32

€.
€
€.
€.

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

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6R2WBLZIZITGFDQA6A4BBP4U - Página 25 de 27

(1/2) 23/12/2019 13:30:11
ELISA FERRANDO VERCHER

(2/2) 23/12/2019 13:31:06
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

8) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Demana que realitze un pas de vianants des del lateral de l’església fins a la
plaça del País Valencià, per motius de seguretat vial dels vianants.
L’Alcalde manifesta, que s’estudiarà i es realitzarà
- Demana que es renoven les escales mòbils que hi ha al Cementeri, les actuals són
velles i pesades, tal vegada insegures.
L’Alcalde manifesta, que s’estudiarà i es renovaran.
- Els focus del poliesportiu s’han tornat a avariar, pregue siguen reparats el mes
aviat possible.
L’Alcalde manifesta, se sap, i van a reparar-se. Per la seua banda, el regidor
d’esport Sr. Manel Gomez Ciscar ha demanat pressupostos per a millorar la situació dels
focus.

- La tanca que roda el camp de futbol en el poliesportiu, pregue es finalitze, així
evitarem que entren a deshores en el camp de futbol.
El regidor d’esport Sr. Manel Gomez Ciscar manifesta que ha demanat
pressupostos per a realitzar açò que es demana.
- Als vestidors del poliesportiu, l’aigua calenta no funciona, pregue s’adopten les
mesures adients per poder dutxar-se els jugadors i jugadores en condicions optimes
El regidor d’esport Sr. Manel Gomez Ciscar manifesta que se sap i amb
assessorament dels tècnics va a solucionar-se
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El Sr. Estefano Chaveli Serra, regidor del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Pregunta com funciona l’enllumenat públic, es altern, fotovoltaic, resulta que en
el carrer Sant Francesc hi ha fanals que no funcionen.
L’Alcalde manifesta, que funciona amb un aparell tipus rellotge, fotovoltaicament.
Si hi ha fanals que no s’engeguen, es comprovarà, pot ser estiguin avariats, i es repararà.
ACOMIADAMENT AL SR. SECRETARI-INTERVENTOR:
A continuació el Sr. Alcalde-President, Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, aprofitant
que aquest plenari ordinari va a ser l’últim en que estarà el secretari general de
l’Ajuntament en actiu, davant la previsió de la seua jubilació el proper dia 30 de novembre
de 2019, i amb el permís del Plenari, voldria que quedara constància en aquesta Acta
l’acomiadament que crec que es mereix, ja que ha fet funcionar “burocràticament”
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en els vint-i-quatre anys que ha estat ocupant
la plaça, realitzant les tasques i funcions que li assigna la normativa de règim local amb
una eficàcia i professionalitat encomiables i implicació en la gestió dels serveis i activitats
que presta l’Ajuntament als veïns i veïnes de Benifairó de la Valldigna, tot i que els darrers
huit anys han estat prou complicats amb noves normatives, l’administració electrònica, que
ha provocat molta més feina que s’ha carregat als secretaris, resultant més pesats, sobre tot
en els municipis xicotets, a l’efecte he de manifestar,
El Sr. Salvador Casanova Ferrer és mereixedor d’un reconeixement en aquesta
Acta, de la tasca realitzada des del moment en què es va fer càrrec del lloc de Secretaria
de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, així, amb les seues capacitats personals i
professionals, cal destacar 1'activitat extraordinària, el rendiment en els objectius
assignats, i 1'interés i la iniciativa que ha posat en el desenvolupament del seu treball, a
la prestació del mateix s'ha dedicat amb la major entrega i honradesa.

Per tot açò, este Alcalde vol que conste en aquesta Acta, que l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna,
- Aprecia les tasques realitzades pel Sr. Salvador Casanova Ferrer, per a
l’Ajuntament.
- El felicita per l'eficàcia en la labor desenvolupada exercint les funcions de
Secretaria-Intervenció, amb rectitud, diligència, zel i encert.
- Agrair els servicis prestats com a secretari-interventor, els quals ha realitzat amb
la major entrega i dedicació, valorant de bona i correcta la labor desenvolupada.
Tot seguit, per tots els Membres de la Corporació Municipal es ratifiquen en les
paraules del Sr. Alcalde-President respecte de l’acomiadament del Sr. SecretariInterventor, amb un fort aplaudiment, i feliciten el Sr. Salvador Casanova Ferrer.
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Per part del Sr. Salvador Casanova Ferrer, agraeix les paraules d’acomiadament del
Sr. Alcalde, també de la Corporació Municipal, donant les gracies a esta Corporació i a
totes amb les que ha treballat en Benifairó de la Valldigna.
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 19 de
desembre de 2019. I s'estén en vint-i-set pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a.,
números ON6973166 (revers) a ON6973179 (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,

Josep Antoni Alberola Verdú

La Secretària acctal,

Elisa Ferrando Vercher

