MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 06 DE MARÇ DE 2016.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. RAUL SERRA PLANA
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a sis de març de 2017, 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 de febrer de 2017, 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
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1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 06 DE FEBRER DE 2017:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 06 de febrer de
2017, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
2) SOL·LICITUD D’ADHESIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SOLUCIONS
BÀSIQUES D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA QUE GESTIONA LA
GENERALITAT EN VIRTUT DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT
ENTRE LA GENERALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA I
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT:
Es ret compte la Corporació Municipal que el dia 02 d’octubre de 2016 va entrar en
vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Publiques, també la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, i entre les obligacions previstes en les mateixes estan la de funcionament
digital en base a l’administració electrònica, tant en les relacions interadministratives com
amb els ciutadans.
Pel Govern de la Nació , en diverses circulars, s’ha manifestat que el compliment
efectiu de les mencionades Lleis 39/2015 i 40/2015, implica esforços importants per a les
Entitats Locals, sobretot per a les de xicotet tamany, tan des del punt de vista organitzatiu
com tecnològic, també econòmic, per la qual cosa ens inviten a incorporar-nos a participar
del servei per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica,
aconseguit per l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de la Comunitat
Valenciana en virtut de Conveni de Col·laboració firmat el 06 de juny de 2016.
A l’efecte, per la Generalitat, amb la finalitat de facilitar a les Entitats Locals el
compliment de les obligacions requerides en les Lleis 39/2015 i 40/2015, per Resolució de
14 d’octubre de 2016, del Director General de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions, s’estableix el procediment d’adhesió de les Entitats Locals en l’àmbit de
la Comunitat Valenciana al Conveni de Col·laboració, subscrit entre la Generalitat de la
Comunitat Valenciana i l’Administració General de l’Estat, per a la prestació mútua de
solucions bàsiques d’administració electrònica i l’aprovació del model de petició de
serveis.

L’adhesió al Conveni esmentat implica, entre altres compromisos, que
l’Ajuntament ha de manifestar que coneix i accepta el contingut del Conveni de
Col·laboració firmat el 06 de juny de 2016 entre l’Administració General de l’Estat i la
Generalitat de la Comunitat Valenciana, i s’ha de comprometre al compliment de les
obligacions que s’estableixen en les clàusules cinquena i sisena per a la Generalitat en
l’àmbit de les competències pròpies. Per altra banda, significa que es podrà accedir a les
funcionalitats proporcionades per les solucions tecnològiques bàsiques d’administració
electrònica que s’especifiquen en la clàusula segona del Conveni, o a aquelles que les
actualitzen o substituïsquen, i l’esmentada adhesió no va a implicar cost de cap tipus per a
les parts, derivats d’aquest.
Es ret compte del contingut del Conveni de Col·laboració, subscrit entre la
Generalitat de la Comunitat Valenciana i l’Administració General de l’Estat, per a la
prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica, firmat el 06 de juny de
2016, en particular les clàusules segona, cinquena i sisena, publicat en el Diari Oficial de
Comunitat Valenciana núm. 7818 de data 30 de juny de 2016, manifestant la Corporació
Municipal que es interessant per a aquest Ajuntament acordar l’adhesió al mateix.
I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda.
PRIMER. Adherir-se al Conveni de Col·laboració, subscrit entre la Generalitat de
la Comunitat Valenciana i l’Administració General de l’Estat, per a la prestació mútua de
solucions bàsiques d’administració electrònica, firmat el 06 de juny de 2016, amb la
finalitat de poder complir amb les obligacions d’administració electrònica que regulen la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Publiques i, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i així poder
accedir a les funcionalitats proporcionades per les solucions tecnològiques bàsiques
d’administració electrònica que s’especifiquen en la clàusula segona del Conveni, o a
aquelles que les actualitzen o substituïsquen.
SEGON. L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna manifesta que coneix i accepta
sense reserves el Conveni en tot allò que li és aplicable respecte de la seua adhesió.
TERCER. L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna es compromet al compliment
de les obligacions contingudes en el Conveni respecte a l’accés i a la utilització de cada
una de les solucions tecnològiques, i assumeix, en l’àmbit de les seues competències, les
que s’estableixen per a la Generalitat en les clàusules cinquena i sisena.
QUART. Formalitzar electrònicament aquesta adhesió fent ús de la plataforma
electrònica que a esta finalitat ha posat la Generalitat.

QUINT. Facultar l’Alcalde-President per a firmar i disposar el que siga necessari
per a executar aquest acord.
3) APROVAR EL PLA PRESSUPOSTARI PEL TRIENNI 2018-2020:
En compliment del que regula l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 6 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la mencionada Llei Orgànica 2/2012, s'ha
elaborat el pla pressupostari a mitjà termini, en el qual s'ha d’emmarcar l'elaboració dels
Pressupostos municipals anuals al temps que garanteix una programació pressupostària
coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat
amb la regla de despesa.
El Pla Pressupostari elaborat abasta un període mínim de tres anys, en aquest cas el
trienni 2018-2020, i conté les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses
del pressupost de 2017 tenint en compte tant la seua evolució tendencial, és a dir basada en
polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al
període considerat.
Atés l’informe favorable de Secretaria-Intervenció, emes en data 28 de febrer de
2017, del Marc Pressupostari pel trienni 2018-2020.
L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal que s'aprove el marc pressupostari pel
trienni 2018-2020 tal com esta presentat.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
A) Acceptar i Aprovar el Pla Pressupostari amb incidència per a l'exercici 2018, tal
i com ha estat presentat, que per a les anualitats de 2018, 2019 i 2020 signifiquen les
xifres que s'expressen seguidament:

PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI
PRESSUPOST INICIAL CONSOLIDAT
Marc pressupostari 2018-2020:
Projecció d'Ingressos

Any Base
2017

Cap.1 Impostos directes
Cap.2 Impostos indirectes
Cap.3 Taxes i altres ingressos
Cap.4 Transferències corrents
Cap.5 Ingressos patrimonials
Cap.6 Alienació d'Inversions
Cap.7 Transferències de capital
Cap.8 Actius financers
Cap.9 Passius financers
Total pressupost d'ingressos
Recursos NO FINANCERS = Cap. 1 a 7
d'Ingressos

Marc pressupostari 2018-2020:
Projecció de Gastos
Cap.1 Gastos de personal
Cap.2 Compra de béns i servicis
Cap.3 Gastos financers
Cap.4 Transferències corrents
Cap.6 Inversions
Cap.7 Transferències de capital
Cap.8 Actius financers
Cap.9 Passius financers
Total pressupost de gastos
Empleos NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de
gastos

Any Base
2017

Any 2018

Any 2019

Any 2020

637.000
630.000
4.000
4.000
327.500
375.900
330.600
330.000
10.100
10.100
172.000
60.000
120.400
90.000
0
0
400
50.000
1.602.000 1.550.000

630.000
4.000
375.900
330.000
10.100
60.000
90.000
0
50.000
1.550.000

630.000
4.000
375.900
330.000
10.100
60.000
90.000
0
50.000
1.550.000

1.601.600 1.500.000

1.500.000

1.500.000

PRESSUPOST INICIAL CONSOLIDAT
Any 2018

Any 2019

Any 2020

594.900
600.000
526.300
523.000
21.000
21.000
36.300
36.000
193.500
160.000
0
0
0
0
230.000
210.000
1.602.000 1.550.000

600.000
523.000
21.000
36.000
160.000
0
0
210.000
1.550.000

600.000
523.000
21.000
36.000
160.000
0
0
210.000
1.550.000

1.372.000 1.340.000

1.340.000

1.340.000

OBJECTIU 1.- LA REGLA DE GASTO
Any Base
2017

Any 2019

Any 2020

1.372.000 1.340.000
0
0
0
0

1.340.000
0
0

1.340.000
0
0

1.372.000 1.340.000
21.000
21.000
150.000
120.000

1.340.000
21.000
120.000

1.340.000
21.000
120.000

1.201.000 1.199.000
Variació del gasto computable
-0,17%
OBJECTIU 1: Taxa de referència creixement PIB m/p
2,30%
(Pressupostos 2017)
COMPLIX AMB LA REGLA DE GASTO
29.623
Augments permanents de recaptació (art. 12.4)
0
Reduccciones permanents de recaptació (art.
12.4)
0
MARGE D'AUGMENT EN PRESSUPOST DE GASTOS
29.623

1.199.000
0,00%

1.199.000
0,00%

2,50%

2,50%

29.975
0

29.975
0

0

0

29.975

29.975

A) EMPLEOS NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de
gastos
Ajustos SEC 95 que incideixen en gastos
Ajustos Consolidació pressupostària
B) EMPLEOS NO FINANCERS AJUSTATS
Interessos del deute
Gastos finançats amb fons finalistes UE / AAPP
C) GASTO COMPUTABLE

Any 2018

OBJECTIU 2.- ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA
Any Base
2017

Any 2018

Any 2019

Any 2020

Recursos NO FINANCERS = Cap. 1 a 7
d'Ingressos
Ajustos Consolidació pressupostària
Recursos NO FINANCERS ajustats = Cap. 1 a 7
d'Ingressos

1.601.600 1.500.000
0
0

1.500.000
0

1.500.000
0

1.601.600 1.500.000

1.500.000

1.500.000

Empleos NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de
gastos
Ajustos Consolidació pressupostària
Empleos NO FINANCERS ajustats = Cap 1 a 7
de gastos

1.372.000 1.340.000
0
0

1.340.000
0

1.340.000
0

1.372.000 1.340.000

1.340.000

1.340.000

0
80.000
240.000
16,00%
0%

0
80.000
240.000
16,00%
0%

Ajustos SEC 95 que incidixen en gastos
Ajustos SEC 95 que incidixen en ingressos
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA SEC-95
% SUPERÀVIT (+) / DÈFICIT (-) PÚBLIC
OBJECTIU 2: Estabilitat Pressupostària

0
160.000
389.600
24,33%
0%

0
80.000
240.000
16,00%
0%

OBJECTIU 3: SOSTENIBILITAT FINANCERA
Any Base
2017
Any 2018
Deute viu consolidat previst a 31 de desembre
Ingressos corrents consolidats
Recursos afectats en capítols 1 a 7 d'ingressos
Ingressos corrents consolidats ajustats
% Deute viu sobre ingressos corrents
consolidats
OBJECTIU 3: Deute viu consolidat.

602.500
422.500
1.309.200 1.350.000
150.000
80.000
1.159.200 1.270.000
51,98%
75%

33,27%
75%

Any 2019

Any 2020

242.500
1.350.000
80.000
1.270.000

60.000
1.350.000
80.000
1.270.000

19,09%
75%

4,72%
75%

B) Retre aquest Pla Pressupostari de l’Ajuntament al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública, pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte, i comunicar-ho a la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic.
4) RETRE COMPTE DE L’APROVACIÓ PER L’ALCALDIA DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2016:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2017, per la qual
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2016, que literalment diu:
“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016
Atés l'expedient de liquidació del pressupost de 2016, degudament informat per
la Secretaria-Intervenció en compliment del que disposa l'article 191-3, del Text Refòs
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de
5 de març, en el qual consta l’estudi i proposta per a l’aplicació del superàvit d’acord amb
l'article 32 i la Disposició Addicional Sisena de la mencionada Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atés així mateix els informes de Secretaria-Intervenció, relatius a l’estabilitat
pressupostaria i a la regla de gasto i límit de la despesa computable, d’acord amb la
mencionada Llei Orgànica 2/2012.
Atés que la dada extra comptable, relativa a ingressos de dubtós o difícil recaptació,
ha estat calculada de conformitat amb el nou article 193 bis del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, relatiu a “Drets de difícil o impossible recaptació”, essent aquesta quantitat
173.636,00 euros la considerada com ingressos de difícil recaptació.

De conformitat amb el que disposa l'esmentat article 191 del Text Refòs de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, HE RESOLT
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de 2016, amb les següents dades:
A).- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI.
CONCEPTES

DRETS
OBLIGACIONS
AJUSTAMENTS
RECONEGUTS
RECONEGUDES
NETS
NETES
1.383.998,75
1.118.388,25
73.131,08
204.442,14

a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres
(a+b)
1.457.129,83
1.322.830,39
2. Actius financers
0
0
3. Passius financers
0
228.282,43
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI (1+2-3)
1.457.129,83
1.551.112,82
AJUSTAMENTS
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

134.299,44
0
- 228.282,43
- 93.982,99
50.000,00
0
0

Total Ajustaments (4+5-6)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

50.000,00
- 43.982,99

B).- ROMANENT DE TRESORERIA.
IMPORTS- EUROS
1.- (+) Fons líquids en la
Tresoreria a final d'exercici
2.- (+) Drets
pendents de
cobrament a final d'exercici
De Pressupost corrent
De pressupostos tancats
D'operacions no pressupostàries
3.- (-) Creditors pendent de
paga ment a final d'exercici
De Pressupost corrent
De pressupostos tancats
D'operacions no pressupostàries
4a.-(-) Menys, Ingressos
realitzats pendents d'aplicació
definitiva

265.610,50
- 131.311,06

IMPORTS- EUROS
69.116,74
583.374,89

211.399,75
360.883,92
11.091,22
276.943,71
144.552,18
0,00
132.391,53
-58.430,91

4b.-(+)
Més,
Pagaments
realitzats pendents d'aplicació
definitiva
I. Romanent de Tresoreria Total
(1+2-3+4a+4b)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per
a despeses generals (I-II-III)

0,00

317.117,01
173.636,00
0,00
143.481,01

Segon.- De la liquidació del pressupost de 2016 se'n retrà compte a l'Ajuntament
en Ple, en la primera sessió que cèlebre.
Tercer.- De la liquidació del pressupost de 2016 i la seua aprovació, se'n
remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat Valenciana.”
De tot el qual s’ha donat compte i informat la Corporació Municipal, i
l’Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar assabentat.
5) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
RELATIU A L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA
LOEPSF EN RELACIÓ A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016:
Es ret compte de l’informe emès per Intervenció Municipal, amb data 28 de febrer
de 2016, sobre l’avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb motiu de la liquidació
del Pressupost Municipal de l’exercici de 2016, el qual resulta ser el següent,
“LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
D’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA,
DE LA REGLA DE GASTO i LÍMIT DEL DEUTE FINANCER
Amb motiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, segons el que disposa
el Decret de l’Alcaldia de data 08 de febrer de 2017, i de conformitat amb el que disposen
els articles 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat
Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, i, els articles 12 i 30 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es
constata que, la Intervenció Municipal elevarà a l’Ajuntament en Ple un informe sobre

l’avaluació del compliment dels objectius de l’Estabilitat Pressupostaria i, de la Regla de
Gasto i Límit del Deute Financer.
De l’Informe d’Avaluació anterior, es comprovarà que la liquidació del Pressupost
[si/no] s’ ajusta al compliment del principi d’estabilitat pressupostaria, [si/no] s’ajusta al
compliment de la Regla de Gasto i Límit del Deute Financer, pel qual [si/no] s’haurà
d’elaborar un Pla Econòmic-Financer de conformitat amb el que disposen els articles 21 i
23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, que permeta en l'any en curs i el següent el compliment dels mencionats
objectius.
La normativa mencionada, regula que la Intervenció Municipal elaborarà un
informe sobre el compliment del objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla del
gasto, que s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als documents previstos en
l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora d’ Hisendes Locals.
Així la Intervenció Municipal elevarà a l’Ajuntament en Ple un informe sobre el
compliment de l’objectiu d’estabilitat i de la regla de gasto de la pròpia Entitat Local i, si
es el cas, dels seus organismes i entitats dependents.
En conseqüència, emet el següent
INFORME
PRIMER. L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions
que afecten a les despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà als principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i
de conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació
d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article 11.3 i
11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit estructural, definit com a
dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals, fet pel qual hauran de
mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari.
SEGON. El principi o objectiu d’estabilitat pressupostaria respecte de la
Liquidació del Pressupost de 2016, es desprèn de la comparació de les Obligacions
reconegudes netes dels capítols 1 a 7 del pressupost de despeses i dels Drets reconeguts

nets dels capítols 1 a 7 del pressupost d’ ingressos. L’objectiu d’estabilitat pressupostària
s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit.
PRESSUPOST D’ INGRESSOS
CAPÍTOL

DRETS RECONEGUTS NETS

DENOMINACIÓ

I

IMPOSTOS DIRECTES

II

IMPOSTOS INDIRECTES

III

TAXES i ALTRES INGRESSOS

590.557,68
5.821,96
380.044,98

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

399.624,77

V

INGRESSOS PATRIMONIALS

VI

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

VII

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

7.949,36
0,00
73.131,08

TOTAL

1.457.129,83

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL
I

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

DENOMINACIÓ

DESPESES DE PERSONAL

II

DESPESES CORRENTS EN

561.342,95
BENS i

494.486,57

SERVEIS
III

DESPESES FINANCERES

11.850,30

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

50.708,43

VI

INVERSIONS REALS

204.442,14

VII

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

TOTAL

0,00
1.322.830,39

Capítols I-VII d’ ingressos (-) Capítols I-VII de
despeses = Superàvit (+), estabilitat pressupostaria
= capacitat financera

134.299,44

TERCER. Segons s'aprecia en el quadre anterior, la diferència entre els imports
dels Drets reconeguts nets en els capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i de les Obligacions
reconegudes netes dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, representa una estabilitat
pressupostaria o capacitat financera, al resultar un superàvit de 134.299,44 €.
Per tant, la liquidació dels pressupostos i estats financers de l'Ajuntament de Benifairó de
la Valldigna de l'exercici 2016 compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària entès com la
situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d'acord amb la
definició continguda en el SEC 95.
QUART. La variació de la despesa computable de l'Administració Central, de les
Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no podrà superar la taxa de
referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia
espanyola.
S'entendrà per despesa computable als efectes previstos en el paràgraf anterior, les
necessitats no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per
atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o
d'altres Administracions Públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les
Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament.
La taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de
l'economia espanyola, serà calculada pel ministeri d'Economia i Competitivitat, d'acord
amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seua normativa.
Aquesta taxa es publicarà en l'informe de situació de l'economia espanyola.
QUINT. La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa
computable no supere la taxa de referència del creixement del Producte Interior Brut,
publicada pel ministeri d'Economia i Competitivitat.
La taxa de referència de creixement del PIB de l'economia espanyola a mitjà
termini per al Pressupost de l'any 2016 és d’1’8%.

S’entén per despesa computable les despeses no financeres en termes del Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (capítols 1 a 7), exclosos els interessos del
deute i les despeses finançades amb fons finalistes, o siga les ajudes i subvencions que es
comptabilitzen en els capítols 4 i 7 d’ingressos.
SISÉ. El càlcul de la despesa computable de l'any n-1 es realitzarà a partir de la
liquidació del Pressupost d'aquest exercici. En cas de no disposar de la liquidació es
prendrà una estimació de la mateixa.
La despesa computable de l'any n s'obtindrà prenent com base la informació
disponible en el moment del seu càlcul, en aquest cas, la liquidació de 2016.
L'avaluació del compliment de la regla de despesa amb motiu de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2015, presenta els següents resultats:
LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES,
REGLA DE GASTO.
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE
TAXA
VARIACIÓ
DE
LA
DESPESA
COMPUTABLE (1’8%)
DISMINUCIONS
PERMANENTS
DE
RECAPTACIÓ
LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE

Liquidació 2015
1.766.879,83
10.905,69
558.136,72
1.197.837,42

Liquidació 2016
1.322.830,39
11.850,30
186.028,44
1.124.951,65

21.561,08
-50.000,00
1.169.398,50

En conseqüència com que el gasto no financer consolidat de la liquidació de 2016, o siga
l’import de 1.124.951,65 euros, és inferior al Límit de la Despesa Computable o siga
l’import de 1.169.398,50 euros, la qual resulta d’aplicar la taxa de variació de la despesa
(1’8%) al gasto computable de la liquidació de l’any anterior (2015), disminuint la mateixa
en les disminucions permanents de recaptació al haver derogar l’Ajuntament en Ple, la
Taxa pel servei de Vigilància Rural, en base a aquests càlculs la Liquidació del Pressupost
de l’exercici de 2016 SI compleix amb la regla de gasto al no superar el gasto computable
calculat.
Per tant, la liquidació dels pressupostos i estats financers de l'Ajuntament de Benifairó de
la Valldigna de l'exercici 2016 compleix l'objectiu de la regla de la despesa o límit de
despesa no financera o computable, ja que de la liquidació de l’any 2016, resulta un gasto
computable inferior al previst.

SÉTE.- Nivell del deute Viu
Respecte del nivell del deute viu, cal mencionar que s’actualitza mensualment en
l’apartat Central d’Informació de Riscos de les Entitats Locals de l’Oficina Virtual per a la
Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, i que a data 31 de desembre de 2016 s’ha amortitzat un capital total de
228.282,43 euros, quedant el nivell de Deute Viu a la data mencionada, la quantitat de
803.574,10 euros, la qual es la suma de l’import de préstecs amb entitats de crèdit en
287.992,75 euros més l’import del préstec pel pagament a proveïdors en 515.581,35 euros.
OBJECTIU:
DEUTE VIU CONSOLIDAT PREVIST A 31
DE DESEMBRE
a) Ingressos corrents consolidats
b) Recursos afectats en capítols 1 a 5
d’ingressos
a-b) Ingressos corrents consolidats ajustats
% DEUTE VIU SOBRE INGRESSOS
CORRENTS CONSOLIDATS

DEUTE
Any 2016
803.574,10
1.383.998,75
179.838,40
1.204.160,35
66,74%

A efectes del concepte “Recursos afectats en capítols 1 a 5 d’ingressos” s’han
tingut en compte els drets reconeguts nets per quotes urbanístiques i les ajudes o
subvencions que han finançat determinades despeses corrents.
En conseqüència si s’acompleix l’objectiu de la Sostenibilitat Financera atés que la
previsió del Deute Financer queda situat per davall del 75% que és el que demana la vigent
normativa sobre Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
En compliment de la normativa sobre estabilitat pressupostari i sostenibilitat
financera, s’ha de retre compte d’aquest Informe a la Corporació Municipal en la primera
sessió que cèlebre, i en el termini de 15 dies, comptats des de la data de la sessió en la que
es ret compte d'aquest informe a l’Ajuntament en Ple, l'ajuntament de Benifairó de la
Valldigna ha de remetre l'informe a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública que
exerceix la tutela financera de les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.
Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient.
Aixó no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
Informe que la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar
assabentada, i que se li done el tràmit previst en la normativa que el regula.

6) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
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 febrer de
2017 fins el dia 28 de febrer de 2017, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 28-02-17, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 06 de març de 2017.
- PERSONAL,
De 22-02-17, nomena funcionari interí a Pau Badenes Mahiques, com a agent de la
policia local.
- BENS,
De 14-02-17, autoritza ús Sala Exposicions, a Societat de Caçadors la Senyera” de
Benifairó de la Valldigna, pel dia 24 de febrer de 2017.
De 24-02-17, autoritza ús Sala Exposicions, a Associació Jubilats i Pensionistes,
pel dia 03 de març de 2017
- CONTRACTACIÓ,
De 02-02-17, adjudica el contracte de les obres “Renovació de l’Asfaltat del Camí
Rajolar” a PAVASAL, pel preu cert de 45.875,21euros.
De 02-02-17, inici devolució de fiança definitiva per les obres “Millores en Vials
del Casc Urbà”, a CADERSA S.L..
De 06-02-17, acorda la devolució de fiança definitiva per les obres “Reparacions en
Vestidors del Poliesportiu”, a Construccions i Reformes, MOREMAVALL, C.B.
De 06-02-17, acorda la devolució de fiança definitiva per les obres “Millores en
Parcs i Jardins”, a Saforvall Obres i Infraestructures, SL.
De 08-02-17, inici contractació obres “Reformes en la Plaça Pintor Sorolla”.
De 08-02-17, inici contractació obres “Reposició de voreres en casc urbà”.
De 09-02-17, contracta amb “Marques i Soler SLP”, el servei d’assistència jurídica
en matèria de Dret Administratiu Local, any 2017, pel preu cert 21.054,00 euros
IVA inclòs.

De 20-02-17, aprova expedient contractació obres “Reformes en la Plaça Pintor
Sorolla”.
De 20-02-17, aprova expedient contractació obres “Reposició de voreres en casc
urbà”.
De 22-02-17, convoca licitació per a la contractació de les obres “Reformes en la
Plaça Pintor Sorolla”.
De 22-02-17, convoca licitació per a la contractació de les obres “Reposició de
voreres en casc urbà”.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 08-02-17, inici expedient sancionador per infracció al Reglament Municipal de
Tinença d’Animals de Companyia, a Dionisio Calvillo Caravaca.
De 08-02-17, inici expedient sancionador per infracció al Reglament Municipal de
Tinença d’Animals de Companyia, a Antonio Chova Martinez.
De 08-02-17, atorga a Dolores Crespo Perez, targeta d’estacionament de vehicles
que transporten persones amb mobilitat reduïda.
De 13-02-17, inici gual a instal·lar en C/ Marinyen, 22.
De 16-02-17, atorga llicència de gual a José Ramón Company Vercher, a instal·lar
en C/ Marinyen, 22.
De 23-02-17, atorga 12 autoritzacions de llocs fixes en el mercat no sedentari
setmanal.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 07-02-17, a David Santos Folch, reformes en C/ Pio XII, 4.
De 14-02-17, declara la caducitat de llicència d’obres 39/2015, sol·licitada per
Victor Martí Ferrando.
De 15-02-17, a Mercedes Alberola Bañuls, reformes en C/ Sant Vicent, 7
De 15-02-17, a Vicent Gonzalez Vercher, reformes en C/ Marinyen, 5
- TRESORERIA,
De 14-02-17, aprova liquidació any 2016 a Gas Natural Servicios SDG, SA, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts
De 14-02-17, aprova liquidació any 2016 a Gas Natural Comercializadora, SA, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts
De 14-02-17, aprova liquidació 4t trimestre 2016 a Endesa Energia, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts

De 15-02-17, aprova liquidació 01/2017 per la taxa d’ocupació
amb materials de la construcció.
De 15-02-17, aprova liquidació 02/2017 per la taxa d’ocupació
amb materials de la construcció.
De 15-02-17, aprova liquidació 03/2017 per la taxa d’ocupació
amb materials de la construcció.
De 15-02-17, aprova liquidació 04/2017 per la taxa d’ocupació
amb materials de la construcció.
De 22-02-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle
minusvalidesa de Francisco Enguix Crespo.

del domini públic
del domini públic
del domini públic
del domini públic
4277 GNV, per

- INTERVENCIÓ,
De 08-02-17, inici aprovació liquidació del pressupost de 2016.
De 15-02-17, inici formalització Pla Pressupostari trienni 2018-2020.
De 28-02-17, aprova la liquidació del pressupost municipal de l’any 2016.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2017, han tingut entrada 200 escrits, i eixida 227 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
7) 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:
- Prega que es programe la oportuna reparació del camí Rajolar, ja que el mateix
esta ple de clots.
L’Alcalde manifesta que precisament és una obra que esta inclosa en el PPOS
2016, i està previst que s’execute la mateixa en uns dies.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:30 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 03 d’abril de
2017. I s'estén en ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números .........
a .................., la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb l’article 110.3 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per a la
seua enquadernació.
L'Alcalde,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

