MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 07 DE MAIG DE 2019.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ
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REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. MANEL GOMEZ CISCAR
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SR. FRANCESC BATALLER FONS
S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a set de maig 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
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 30 d’abril 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 09 D’ABRIL DE 2019:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 09 d’abril
de 2019, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 28 D’ABRIL DE 2019:
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Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 28 d’abril
de 2019, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
3) FORMULAR AL·LEGACIONS AL NOU CATÀLEG DEL SISTEMA
VIARI DE LA COMUNITAT VALENCINA:
Es ret compte del Decret 46/2019, de 22 de març, del Consell, d’aprovació del
Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana, publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana 8522 de data 04 d’abril de 2019, pel qual segons l’Annex II es fa
transferència a l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna de tram de la CV-602 d’accés a
Benifairó de la Valldigna des del punt PK 0+760 cap al centre urbà, d’una llargària de 479
metres, essent el cedent la Diputació de València.
A l’efecte es menester fer palès que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració Territorial, en el seu escrit 20882 de data 10 de maig de 2018, pel qual formula
consulta prèvia en relació al projecte de Decret del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg
del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana, d’acord amb la Llei 39/2015, d’01
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, i la Llei
2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació
ciutadana, tràmit que es realitza per considerar l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
part interessada en el procediment, i en el mateix s’indica,
“El vial d’accés a Benifairó de la Valldigna entre la CV-50 i el PK 0+760, passarà
de camí de domini públic municipal 6020 a carretera de Diputació de València, com a
carretera CV-602”.

Com resulta que aquesta indicació es la que sempre ha demanat l’Ajuntament a la
Generalitat cada vegada que s’ha modificat el Catàleg del Sistema Viari valencià, i es la
situació jurídica que interessa al interessos generals municipals, o siga que la CV-602 siga
de titularitat de la Diputació de València, resulta que l’Ajuntament va quedar tranquil i no
va formular cap tipus d’al·legació, ja que, tornem a dir, és el que interessa a Benifairó de la
Valldigna, que la CV-602 siga de titularitat de la Diputació de València.
Ara, davant el fet que el Catàleg aprovat per Decret 46/2019, de 22 de març, del
Consell, en absolut guarda relació amb la proposta del tràmit de consulta prèvia, resulta
que aquest Ajuntament es troba amb una indefensió al no haver formulat al·legacions a allò
que desconeixia, tenint que suportar una responsabilitat administrativa, tant a nivell tècnic
com econòmic, per a la qual no esta preparat.
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Es menester recordar l'informe emés per l'Àrea de Carreteres de la Diputació de
València segons expedient informatiu 76/08, respecte de les nostres al·legacions al II
Catàleg del Sistema Viari Valencià, en relació a la carretera CV-602.
Ser l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna titular de la CV-602, li implicarà una
tremenda despesa en seguretat vial i manteniment i conservació de la mateixa, tot i que este
Ajuntament no compta amb recursos ordinaris suficients per a prestar els serveis públics
que la vigent legislació de Règim Local l'obliga.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Manifestar la més rotunda disconformitat amb el Decret 46/2019, de 22 de
març, del Consell, d’aprovació del Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana,
pel qual es fa transferència a l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna de tram de la CV602 d’accés a Benifairó de la Valldigna des del punt PK 0+760 cap al centre urbà, d’una
llargària de 479 metres, essent el cedent la Diputació de València, a l'efecte es formulen les
següents al·legacions:
a) L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna no ha tingut opció de formular
al·legacions al que s’ha aprovat per Decret 46/2019, al creure que anava a aprovar-se el
Catàleg conforme a la indicació manifestada en el tràmit de consulta prèvia, que es el que
vol l’Ajuntament,
“El vial d’accés a Benifairó de la Valldigna entre la CV-50 i el PK 0+760, passarà
de camí de domini públic municipal 6020 a carretera de Diputació de València, com a
carretera CV-602”.

b) Segons la documentació arxivada a les oficines municipals de l'Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna, la titularitat de la carretera CV-602, de sempre ha sigut la
Diputació de València, com pot una altra administració disposar d'un bé del qual no es
titular.
c) El traçat de la CV-602 creua a través d’un pont el Barranc de Malet, les pilastres
del mateix estan greument danyades pel transcurs del temps i per les diferents plujes
torrencials, de tindre que fer-se càrrec de la CV-602 com vol la Generalitat, l'Ajuntament
de Benifairó de la Valldigna tindria de hui per a demà una tremenda despesa que no podria
afrontar.

Segon.- Demanar al Consell, que previ els tràmits que estime adients, modifique o
corregeix-ca l’errada patida, del Decret 46/2019, de 22 de març, del Consell, d’aprovació
del Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana, procediment pel qual la CV602 siga de titularitat de la Diputació de València.
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d) Remarcar que ser l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna titular de la CV-602,
li reportaria un increment de despeses en seguretat vial i, manteniment i conservació de la
mateixa, per a les quals els recursos ordinaris no podrien fer front.

Cas que per motivacions que ara es desconeixen, la titularitat haja de ser de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, es demana siga corregida o reparada de manera
escaient la precarietat de l'obra de fàbrica del pont a l'altura del Barranc de Malet, ja que
les pilastres de dit pont estan greument danyades pel pas del temps i per les diferents plujes
torrencials, també la CV-602 haurà d'estar perfectament senyalitzada tant verticalment com
horitzontalment, amb les senyals obligatòries i informatives de trànsit, sobretot per motius
de seguretat vial.
Tercer.- Demanar la Diputació de València que realitze els tràmits escaients davant
la Generalitat per a que la CV-602 continue i siga de titularitat provincial, de la Diputació
de València.
Cas contrari es tractaria d'imposar una càrrega econòmica tremenda a l'Ajuntament
de Benifairó de la Valldigna, que sense capacitat econòmica suficient, hauria de fer-se
càrrec de dita carretera, del seu manteniment i conservació i de la respectiva seguretat vial.

4) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA,
DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL PRIMER
TRIMESTRE DE 2019:
Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 17 d’abril de
2019, en virtut del que regula la vigent Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF), corresponent al Primer Trimestre de 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 PRIMER TRIMESTRE.
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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 31 de març, 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 PRIMER 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 complit amb la seua obligació de remissió de subministrament de la
informació trimestral corresponent al PRIMER trimestre de 2019, dins del termini i la
forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en
la “Oficina Virtual de les entitats locals”, consta en l'expedient el justificant de la remissió.
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació haja
de donar-se compte al Ple de la Corporació Municipal, no obstant açò en la informació del
2n trimestre de 2013, el formulari F.3.5 “Comunicació de dades i firma d'informe
d'Avaluació compliment d'objectius Llei Orgànica 2/2012”, de la web i de la Guia
realitzada pel Ministeri, expressament deia que de l'informe d'avaluació ha de tindre
coneixement el Ple de la Corporació. No obstant això, la dita observació no es fa constar
ni en la Guia ni en el formulari citat per a este trimestre.
Per allò que s'ha exposat, es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es
done compte al Ple de la Corporació Municipal si es considera oportú, amb els formularis
remesos.
La informació subministrada per a complir a l'obligació de remissió, és la que s'ha
materialitzat en els formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d'Estudis i
Finançament d'entitats locals, omplits a través de l'Oficina Virtual abans citada.

CONCLUSIÓ DE L'INFORME,
Amb les dades d'execució pressupostària existents a 31 de març 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

583.848,12 €

- De pressupost corrent

264.245,78 €

- De pressupostos tancats

122.357,72 €

- De No pressupostaria
- Ingressos pendent d’aplicació

54.999,65 €
142.244,97 €

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

196.044,53 €

506.385,80 €
248.730.52 €
89.245,12 €
168.410,16 €
31-03-2019

Segon.- El nivell del deute viu queda fixat en 437.531,58 euros.

273.506,85 €

Per tot això, del present informe es trasllada a l'Alcaldia, i si ho estima oportú,
done compte a la Corporació Municipal per al seu coneixement i efectes oportuns.”
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
a) Quedar assabentada de l’informe ací transcrit, relatiu a les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), conforme ho regula
l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, corresponent a l’estat d’execució del Pressupost
Municipal de 2019, corresponent al Primer Trimestre.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
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5) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS,
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 16 d’abril de
2019, en virtut del que 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 Primer trimestre/2019, 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 i Administracions Públiques, i que resulta ser el següent,
“INFORME DE SECRETARI-INTERVENCIÓ
CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP)
PRIMER 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 PRIMER 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 supere 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 garanteixca el compliment del termini màxim
que fixa la normativa sobre morositat. Les administracions públiques han de vetllar per
l'adequació del seu ritme d'assumpció de compromisos de despesa a l'execució del pla de
tresoreria.
Quan el període mitjà de pagament d'una administració pública, d'acord amb les
dades publicades, supere el termini màxim previst a la normativa sobre morositat,
l'Administració ha d'incloure, en l'actualització del seu pla de tresoreria immediatament
posterior a l'esmentada publicació, com part d'aquest pla el següent:
A) L'import dels recursos que dedicarà mensualment al pagament a proveïdors per
poder reduir el seu període mitjà de pagament fins el termini màxim que fixa la normativa
sobre morositat.
B) El compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses,
increment d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li
permeta generar la tresoreria necessària per a la reducció del seu període mitjà de
pagament a proveïdors fins al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
L'article 18.5 LOEPSF disposa que l'òrgan interventor de la corporació local
realitzarà el seguiment del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors.
Si aplicades les mesures anteriors persisteix la superació en més de 30 dies el
termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat es podrà procedir per
l'òrgan competent de l'Administració General de l'Estat, prèvia comunicació de la
Comunitat Autònoma en el cas que aquesta ostente la tutela financera de la corporació
local, a la retenció de recursos derivats de la participació en tributs de l'Estat per a satisfer
les obligacions pendents de pagament que les corporacions locals tinguen amb els seus

proveïdors. Per a això, es demanarà de la corporació local la informació necessària per a
quantificar i determinar la part del deute comercial que pagarà amb càrrec als esmentats
recursos.
SEGON.- Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i és aplicable a totes les entitats locals.
TERCER.- Per al càlcul del període mitjà de pagament, el Reial Decret 635/2014,
estableix les següents condicions:

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6TGO2KNE5Y56E5RT4AIQP6A4 - Página 10 de 19

(1/2) 05/06/2019 12:54:43
SALVADOR CASANOVA FERRER

(2/2) 05/06/2019 12:55:33
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

OPERACIONS SELECCIONADES:
- Totes les factures expedides des de l’01 de gener de 2014, que estiguen
registrades en el registre de factures de l'entitat local.
- Les certificacions d'obres aprovades a partir de l’01 de gener de 2014.
OPERACIONS EXCLOSES:
- Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguen la consideració
d'Administració Públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional.
- Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels pagaments a
proveïdors.
- Les propostes de pagament que hagen estat objecte de retenció com a
conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.
QUART.- La norma distingeix entre un PMP global i un PMP de cada entitat.
1r. Cal entendre que el PMP global, es tracta d'un PMP consolidat de totes les
entitats que formen el perímetre de consolidació de l'entitat local corresponent en
termes de comptabilitat nacional que estiguen classificades com Administracions
Públiques.
Així, en el cas de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, respecte al PMP global
de l'entitat local, es el mateix que el de l’entitat, ja que l’Ajuntament no te cap entitat
depenent.

S'entendrà per import de les operacions de l'entitat l'import total de pagaments
realitzats i de pagaments pendents.
S'entén per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des dels
trenta dies posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu, segons
conste en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data
d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons corresponga, fins a la data de
pagament material per part de l'Administració.
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S'entén per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals
transcorreguts des dels trenta posteriors a la data d'anotació de la factura en el registre
administratiu, segons conste en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o
des de la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons corresponga, fins a
l'últim dia del període a què es refereixen les dades publicades.
Per al cas de les corporacions locals no incloses en l'àmbit subjectiu definit en els
articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la referència al mes prevista en aquest
article s'entén feta al trimestre de l'any natural.
CINQUÈ.- De conformitat amb el que disposa l'article 6.2 del Reial Decret
635/2014, les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques i publicar periòdicament, d'acord amb el que es preveja en l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la
següent informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit,
corresponent a cada trimestre anterior:
- A) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie
històrica.
- B) El període mitjà de pagament trimestral de cada entitat i la seua sèrie
històrica.
- C) La ràtio trimestral, d'operacions pagades de cada entitat i la seua sèrie
històrica.
- D) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la
seua sèrie històrica.

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

Primer

23’32

96.403,86

8’02

13.077,44

21’49

2018

Quart

38’93

136.889,98

1’16

42.547,07

29’97

2018

Tercer

31,68

112.559,48

41,08

51.202,40

34,62

2018

Segon

33’06

76.526,86

24’85

76.318,08

28’96

2018

Primer

29’63

166.256,16

(2’46)

57.917,80

21’34

2017

Quart

37’38

241.430,37

(17’47)

149.271,31

16’42

2017

Tercer

27’66

121.822,31

19’95

132.833,35

23’64

2017

Segon

(3’74)

156.920,22

4’36

94.472,31

(0’70)

2017

Primer

11’48

157.956,94

(10’33)

41.823,46

6’91

2016

Quart

17’18

125.525,86

(20’42)

137.172,01

(2,45)

2016

Tercer

11’63

163.426,77

(13’58)

63.720,63

4’56
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2016

Segon

18’16

179.331,35

5’28

65.293,30

14’72

2016

Primer

81,86

252.460,10

36’24

57.256,38

73’43

2015

Quart

55,62

263.204,24

47,47

214.698,39

51’96

2015

Tercer

25’26

162.671,21

37’93

266.815,76

33’13

2015

Segon

35’69

333.906,30

15’07

140.978,80

29’57

2015

Primer

28’91

84.606,44

2’10

232.792,07

9’25

2014

Quart

20’49

183.513,88

19’92

33.591,48

20,40

2014

Tercer

11’04

113.158,38

11’29

43.701,69

11,11

2014

Segon

(3’28)

98.701,21

(4’76)

48.221,44

(3,77)

2014

Primer

18’92

13.311,74

(9’44)

15.165,85

3,82

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

TRIMESTRAL GLOBAL

Exercici

Trimestre

Període Mitjà de Pagament Global
*

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
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2017

Segon

(0’70) dies

2017

Primer

6’91 dies

2016

Quart

(2,45) dies

2016

Tercer

4’56 dies

2016

Segon

14’72 dies

2016

Primer

73’43 dies

2015

Quart

51’96 dies

2015

Tercer

33’13 dies

2015

Segon

29’57 dies

2015

Primer

9’25 dies

2014

Quart

20’40 dies

2014

Tercer

11’11 dies

2014

Segon

(3’77) dies

2014

Primer

3’82 dies

* Quan la dada es reflectix entre parentèsi, es referix a un import negatiu, representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en
el pagament per part de l’entitat en relació al període previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o
bé que les operacions pendents de pagament de l’Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a l´esmentat període
màxim.

SETÈ.- Conclusió
1r. La informació obtinguda s'ha de trametre al Ministeri d'Hisenda.
2n. La informació obtinguda s'ha de publicar al portal web de l'entitat local.

3r. Segons el que s'ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat
municipal, l'entitat local SI 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 Primer Trimestre de 2019.
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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.
6 RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE
LA CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS, TAMBÉ DE L’EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST 2019 CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE:
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’abril de 2018
fins el dia 30 d’abril de 2018, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 03-04-19, determina llocs on col·locar cartells i on fer mítings electorals, amb
motiu d’eleccions Locals i Europees, a celebrar el 26 de maig de 2019.
De 03-04-19, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 09 d’abril de
2019.
De 18-04-19, convocatòria sessió Comissió Especial de Comptes per a dictaminar
compte general pressupost de 2018.

De 18-04-19, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 28 d’abril de
2019.
De 30-04-19, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 07 de maig de 2019.
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- PERSONAL,
De 15-04-19, reconeix i aprova el desè trienni a l’empleada municipal, Elisa
Ferrando Vercher.
De 30-04-19, declara la caducitat de la borsa de treball temporal pel lloc d’auxiliar
administratiu al Consultori Local de Salut.
- CONTRACTACIÓ,
De 08-04-19, contracta la prestació de serveis d’assessorament tècnic en matèria
agrícola i mediambiental, per a l’any 2019, a Juan Brines Solanes, pel preu cert de
2.800,00 euros IVA no inclòs
De 08-04-19, contracta la prestació de serveis d’assessorament tècnic en matèria
d’urbanisme i obres públiques, per a l’any 2019, a Pablo Aldeguer Muñoz, pel preu
cert de 6.000,00 euros IVA no inclòs
De 08-04-19, contracta la prestació de serveis d’assessorament tècnic en matèria
d’obres i activitats, per a l’any 2019, a Jose Fco. Armengol Sala, pel preu cert de
5.700,00 euros IVA no inclòs
De 08-04-19, contracta la prestació de serveis d’assessorament tècnic en matèria de
Construcciones i instal·lacions, per a l’any 2019, a Domingo Ripoll Miñana, pel
preu cert de 5.769,50 euros IVA no inclòs
De 08-04-19, contracta la prestació de servei de redacció del projecte tècnic per a
les obres “Reforma interior de l’Escola Infantil Municipal”, a l’arquitecte Pablo
Aldeguer Muñoz, pel preu cert de 2.059,66 euros IVA inclòs
De 15-04-19, contracta el subministrament de marquesina per a parada autobús, a
Representaciones Martin Mena, S.L., pel preu cert de 5.196,95 euros IVA inclòs
De 15-04-19, contracta el subministrament de fotocopiadora per a oficines
municipals, a Sistemes d’Oficina 1980, S.L., pel preu cert de 4.508,46 euros IVA
inclòs
De 30-04-19, contracta la prestació de serveis de desratització, desinsectació i
desinfecció de locals públics municipals i xarxa clavegueram, per a l’any 2019, a
SERVIPLAG-SAI, S.L., pel preu cert de 1.155,00 euros IVA no inclòs.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 01-04-19, sol·licita ajuda a Diputació de València per a l’adquisició de vehicle
elèctric.
De 03-04-19, atorga renovació targeta estacionament per a vehicles que use Juan
Jose Ferrando Serra, amb mobilitat reduïda.

De 04-04-19, sol·licita al SEPE ajuda per a pal·liar atur agrícola, estiu 2019,
realitzant “Condicionament de Camins Rurals”.
De 08-04-19, sol·licita ajuda a Diputació de València del programa IFS Espais
Educatius 2018, per a fer obres de Reforma interior de l’Escola Infantil Municipal.
De 23-04-19, atorga renovació targeta estacionament per a vehicles que use
Caridad Blaya Gimeno, amb mobilitat reduïda.
De 23-04-19, atorga targeta estacionament per a vehicles que use Rosa Victoria
Palomares, amb mobilitat reduïda.
De 24-04-19, designa lletrada per a un procediment judicial.
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- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 30-04-19, a Daniel Pérez Verdú, reformes en C/ Mariano Benlliure, 23.
- INTERVENCIÓ,
De 16-04-19, aprova factura del subministrament de marquesina per a parada
autobús, presentada per Representaciones Martin Mena, S.L., per import total de
5.196,95 euros
De 15-04-19, aprova factura del subministrament de fotocopiadora per a oficines
municipals, presentada per Sistemes d’Oficina 1980, S.L., per import total de
4.508,46 euros.
De 26-04-19, posa a informació pública el compte general del pressupost de l’any
2018.
- TRESORERIA,
De 01-04-19, liquidació per un any ocupació via publica a CAJAMAR per activitat
bancaria no sedentària.
De 01-04-19, liquidació per l’any 2016 ocupació via publica a BANKIA per
activitat bancaria no sedentària.
De 01-04-19, liquidació per l’any 2017 ocupació via publica a BANKIA per
activitat bancaria no sedentària.
De 01-04-19, liquidació per l’any 2018 ocupació via publica a BANKIA per
activitat bancaria no sedentària.
De 01-04-19, liquidació per l’any 2019 ocupació via publica a BANKIA per
activitat bancaria no sedentària.
De 02-04-19, liquidació per l’any 2019 reserva via publica complementaria a gual
193, en carrer La Pau, 3, per a Frutas Bollo, SA.
De 02-04-19, liquidació per l’any 2019 reserva via publica complementaria a gual
98, en carrer Ricardo Romero, 55, per a SAT Versol, 108 CV.
De 02-04-19, liquidació per l’any 2019 reserva via publica carrega i descarrega, en
carrer Redessan, s/n, per a Simat Agricola, S.L.

De 02-04-19, liquidació per l’any 2019 reserva via publica carrega i descarrega, en
carrer Ricardo Romero, 34, per a Supermercado Gonzalo, S.L.
De 08-04-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle V84210VE, de Agricola
Maseta, S.L., per disposar de cartilla agrícola
De 08-04-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle E3500BFJ, de Agricola
Maseta, S.L., per disposar de cartilla agrícola
De 08-04-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle V82534VE, de Agricola
Maseta, S.L., per disposar de cartilla agrícola
De 08-04-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle V81196VE, de Agricola
Maseta, S.L., per disposar de cartilla agrícola
De 15-04-19, aprova liquidació primer trimestre 2019 a Orange Espagne, SAU,
taxa d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5%
dels ingressos bruts.
De 18-04-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle 5944 KPW, de Ma. Llanos
Ramos Molina, per diversitat funcional.
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B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2018, han tingut entrada 349 escrits, i eixida 553 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 primer 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
PRIMER Trimestre-2019
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................
- Drets reconeguts...................................................
- Recaptació neta...................................................
Ingressos pendent d’aplicació al pressupost .............
ESTAT DE DESPESES.- Consignacions definitives.....................................
- Obligacions reconegudes......................................
- Pagaments realitzats..........................................

2.446.000,00 €
488.828,46 €.
264.245,78 €.
142.244,97 €
2.446.000,00 €.
275.257,58 €.
248.730,52 €.

MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA:
-Existències a 01-01-19 ............................................
-Ingressos durant el trimestre...................................
-Pagaments durant el trimestre.................................
-Existències a 31-03-19 ...............................................

196.044,53 €.
675.560,34 €.
598.098,02 €.
273.506,85 €.

I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
7) PRECS I PREGUNTES:
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Tot seguit, pels regidors i regidores, no es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o
als Regidors amb delegació.
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 04 de juny de
2019. I s'estén en deneu pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números OM8802830
(anvers) a OM8802839 (anvers), la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb
l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,
Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,
Salvador Casanova Ferrer

