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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a set de novembre de 2016, 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 02 de novembre de 
2016,  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  ORDINÀRIA DE 03  D’OCTUBRE DE 2016: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 03 d’octubre de 
2016, 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 URGENT DE 05  D’OCTUBRE DE 2016: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària urgent del dia 05 
d’octubre de 2016, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la 
seua transcripció al llibre d'actes corresponent. 

 
 

3) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
RELATIU AL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2016: 

 
 Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 18 d’octubre 
de 2016,  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 Tercer trimestre/2016, 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) 

TERCER TRIMESTRE 2016 

 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/2016, s’emet el següent INFORME, 
 
 



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

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

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

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

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

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

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

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

Si aplicades les mesures anteriors persisteix la superació en més de 30 dies el 
termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat es podrà procedir per 
l'òrgan competent de l'Administració General de l'Estat, prèvia comunicació de la 
Comunitat Autònoma en el cas que aquesta ostente la tutela financera de la corporació 
local, a la retenció de recursos derivats de la participació en tributs de l'Estat per a satisfer 



les obligacions pendents de pagament que les corporacions locals tinguen amb els seus 
proveïdors. Per a això, es demanarà de la corporació local la informació necessària per a 
quantificar i determinar la part del deute comercial que pagarà amb càrrec als esmentats 
recursos. 
 

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

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

OPERACIONS SELECCIONADES: 
- Totes les factures expedides des de l’01 de gener de  2014, que estiguen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realitzats i de pagaments pendents. 
 



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

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

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



 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEIDORS 

AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA  
 

Exercici Trimestre Ràtio 

Operacions 

Pagades 

 

 

 

Dies 

Import  

Operacions 

Pagades 

 

 

 

Euros 

Ràtio 

operacions 

pendents de 

pagament 

 

 

Dies 

Import 

operacions 

pendents de 

pagament 

 

 

Euros 

Període de 

Pagament  

Trimestral  

* 

 

 

Dies 

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

2016 Segon  18’16 179.331,35 5’28 65.293,30 14’72 
 

2016 Primer  81,86 252.460,10 36’24 57.256,38 73’43 
 

2015 Quart 55,62 263.204,24 47,47 214.698,39 51’96 
 

2015 Tercer 25’26 162.671,21 37’93 266.815,76 33’13 
 

2015 Segon 35’69 333.906,30 15’07 140.978,80 29’57 
 

2015 Primer 28’91 84.606,44 2’10 232.792,07 9’25 
 

2014 Quart 20’49  183.513,88 19’92  33.591,48 20,40  
 

2014 Tercer 11’04  113.158,38 11’29  43.701,69 11,11  
 

2014 Segon (3’28)  98.701,21 (4’76)  48.221,44 (3,77)  
 

2014 Primer 18’92  13.311,74 (9’44)  15.165,85 3,82  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS         TRIMESTRAL GLOBAL 

 

Exercici Trimestre 
Període Mitjà de Pagament  Global 

* 

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. 

 
 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 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 Tercer Trimestre de 2016. 
 
 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. 
 
 
 4) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ, 
RELATIU A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016, CORRESPONENT AL 
TERCER TRIMESTRE:  
 

Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 18 d’octubre 
de 2016,  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 Segon Trimestre de 2016, 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 2016, 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 2016, 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 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 
TERCER trimestre de l'exercici 2016, i en el seu cas determinar si no es compleixen alguns 
dels objectius de l’estabilitat pressupostaria. Així tenim el següent, 

 
INFORME: 

La comunicació de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació 
corresponen a la Intervenció Municipal i bàsicament consisteix en la següent informació: 

- Calendari i pressupost de Tresoreria. 

- Previsió mensual d’ingressos. Calendari de necessitats 

- Informació que permeta relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la 
capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes 
(ajustaments SEC). 

- Saldo del deute viu, i venciments mensuals del deute a llarg i curt termini. 

 - Perfil del venciment del deute en un període de deu anys. 

 De conformitat amb allò que s'ha regulat en l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i el desenvolupament 
de la mateixa realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
esmentada, i en concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, la Intervenció 
Municipal ha complit amb la seua obligació de remissió de subministrament de la 
informació trimestral corresponent al TERCER trimestre de 2016, 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 en els formularis 
remesos al Ministeri, perquè es done compte al Ple de la Corporació Municipal si es 
considera oportú. 

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

  Conclusió de l'informe  

 Amb les dades d'execució pressupostària existents a 30 de setembre de 2016, 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  01-01-2016 136.291,40 € 

Recaptació liquida   1.607,346,03 € 

- De pressupost corrent 440.794,46 €  

- De pressupostos tancats 243.980,92 €  

- De No pressupostaria 243.310,08 €  

- Ingressos pendent d’aplicació 568.013,85 €  



Pagaments Líquids  1.693.541,41 € 

- De pressupost corrent 1.155.648,61 €  

- De pressupostos tancats 127.801,22 €  

- De no pressupostaria 410.091,58 €  

Existència en caixa a  30-09-2016 61.431,12 € 

Segon.- El nivell del deute viu queda fixat en 1.056.154,69 euros. 

  Per tot això, el present informe es trasllada a l'Alcaldia, i si ho estima oportú, 
done compte a la Corporació Municipal per al seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu a les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), conforme ho regula 
l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, corresponent a l’estat d’execució del Pressupost 
Municipal de 2016, corresponent al Tercer Trimestre. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes 
oportuns. 
 
 

5) RETRE COMPTE, ACCEPTANT ELS CÀLCULS REALITZATS, DELS 
COSTOS EFECTIUS DELS SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT, 
CORRESPONENT A  L’EXERCICI DE 2015: 

 
Es ret compte de l’informe emès per Secretaria-Intervenció, amb data 26 d’octubre 

de 2016,  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 i 
Administracions Públiques, i que resulta ser el següent, 

 



“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ RELATIU AL CÀLCUL DEL COST 
EFECTIU DELS SERVEIS MUNICIPALS DURANT L’EXERCICI DE 2015. 

 
EL SECRETARI-INTERVENTOR de l’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA, que subscriu,  
 

Atés el Decret de l'Alcaldia de data 11 d’octubre de 2016,  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 2015. 
 

Atés la informació obtinguda del programa de comptabilitat municipal, relativa a 
l’execució del pressupost municipal de l’any 2015, a l’objecte es formalitzar el càlcul del 
cost efectiu dels serveis municipals d’aquest Ajuntament en  l'exercici de 2015. En 
compliment de les funcions que li són pròpies, emet el següent, 
 
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: 
 



 
 
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 
2015, havent obtingut el següent estudi quantificat del cost efectiu. 
 
 
 



PROGRAMA SERVEI 
COST EFECTIU DEL 

SERVEI 

165 ENLLUMENAT PÚBLIC 61.877,86 

164 CEMENTERI 52,53 

1621 RECOLLIDA DE RESIDUS 92.878,99 

163 NETEJA VIARIA 19.209,36 

161 SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI DE AGUA POTABLE 224.144,46 

160 CLAVEGUERAM 7.851,48 

1531/150P ACCÉS AL NUCLI DE POBLACIÓ 8.216,82 

1532/150P PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES 132.923,34 

171/170P PARC PÚBLIC 64.730,44 

3321/330P BIBLIOTECA PUBLICA 4.085,19 

342/340P INSTAL·LACIONS ESPORTIVES D’US PÚBLIC 185.104,95 

151/150P 
URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ EXECUCIÓ I 

DISCIPLINA URBANÍSTICA  
133.507,74 

160 EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE AIGÜES RESIDUALS 6.748,96 

45 
INFRAESTRUCTURA VIARIA I  ALTRES EQUIPAMENTS 

DE TITULARITAT DE LA ENTITAT LOCAL (Camins 
Rurals) 

30.606,19 

132/130P POLICIA LOCAL  289.420,04 

4313/430P COMERÇ NO SEDENTARI 9.649,39 

164 ACTIVITATS FUNERÀRIES  10,00 

341/340P PROMOCIÓ DE L’ESPORT 467.212,02 

334/330P PROMOCIÓ DE LA CULTURA 85.371,60 

333/330P EQUIPAMENTS CULTURALS 14.692,22 

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 

26.301,07 

 
 



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 2015. 
 
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 propose 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 2015. 
  

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 2015, 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 2015, a 
l'Administració de l'Estat. 
 
 c) Retre certificació d’aquesta informació, a la Generalitat i a la Diputació de 
València, als efectes oportuns. 
 



 6) MOCIÓ DE LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA:  
 

Es ret compte de la moció presentada per la Regidora de Benestar Social d’aquest 
Ajuntament, relativa a la violència masclista,  que literalment diu: 
 
“Carmen Casanova Plana, Regidora d'Igualtat i Benestar Social de l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna  en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent 
ús de les atribucions que li conferix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al 
Ple de la Corporació de  Benifairó de la Valldigna, la MOCIÓ següent amb motiu de la 
Violència de Gènere. 
 

Moció contra la violència masclista 
 

El dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la 
Violència envers les dones, pel rebuig i condemna de tots aquells actes de violència 
masclista, i a favor de la lluita per a l'erradicació de totes aquelles causes que l'originen. 
 

Amb motiu d'aquest dia i el seu inequívoc missatge, els representants de 
polítiques d'igualtat dels 14 pobles que integren el partit judicial de Sueca (Albalat de la 
Ribera, Benicull, Benifairó, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà, Riola, 
Sollana, Simat, Sueca i Tavernes) han redactat un manifest en el qual conviden a tota la 
societat a sumar esforços per construir un espai i una realitat lliure de violència masclista, 
la qual representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat 
efectiva entre dones i homes; i que tot seguit reproduïm: 
 

«Avui,  tornem a trobar-nos per a manifestar, una vegada més, el nostre 
rebuig més enèrgic a la violència masclista. En la lluita contra aquesta tots els esforços 
semblen minsos. És amb la resolució d'eradicar-la, més enllà del color polític, que els 
Ajuntaments del partit judicial de Sueca ens hem unit,  som ben conscients que la 
violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta com demostren les xifres de 
dones assassinades  i les denúncies per violència masclista (més de 4500 dones han 
denunciat al partit judicial des que entrà en vigor la llei integral contra la V.G. el 29 de juny 
2005) 

 
Malauradament la violència masclista és l'expressió més greu i 

devastadora d' una cultura que destrueix vides i impedeix el desenvolupament dels drets, 
la igualtat d'oportunitats i les llibertats de les dones. Una cultura que imposa un model de 
masculinitat que, encara avui, és valorat  per una bona part de la societat com a superior, 
un model que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre 
les dones com a quelcom justificable. 

 



 
És per això que considerem prioritari treballar per construir una societat  

que, d'una vegada per totes,  eradique el sistema patriarcal en el qual vivim i 
s'aconsegueixca la igualtat efectiva  homes-dones. 

 
Aquest es el compromís que avui volem manifestar amb la voluntat de 

sumar esforços i crear sinergies de treball en comú que ens permeten construir 
conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència masclista 
que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat 
efectiva entre homes i dones. 

 
Les institucions hem de ser un reflex fidel de l'alternativa que representem i 

de la responsabilitat que tenim per a la total eradicació de la violència de gènere.» 
 

Per tot això , els grups municipals aprovem el següents acords. 
 

1.-   Subscriure i adherir-se a l'esmentat manifest. 
2.-  Dedicar un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per la 

violència masclista i expressar les condolences a les seues famílies i amistats. 
3.- Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista, 

enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes. 
4.- Donar suport al grup de recent creació integrat pels representants de les 

polítiques d'inclusió i igualtat dels 14 Ajuntaments del partit judicial de Sueca. 
5.- Enviar aquest acord perquè tinguen constància i del seu seguiment a: 

• l'Àrea d'igualtat de la Diputació de València,  
• la Conselleria d'igualtat i polítiques inclusives. 
• la Delegació de Govern per a la Violència de Gènere.  
 

Benifairó de la Valldigna, 20 d'octubre de 2016” 
 
 

Tot seguit la Regidora de Benestar Social, demana la Corporació Municipal adopte 
acord positiu aprovant aquesta moció, tractant-se de l’assumpte de que tracta. 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
Ratificar i acceptar la Moció presentada per la Regidora de Benestar Social 

d’aquest Ajuntament, contra la violència masclista, , ací transcrita, i reiterar els acords que 
la mateixa conté. 

 
 
 



 7) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PP, EN SUPORT DE LA GUARDIA 
CIVIL:  
 

Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal PP en suport de la 
Guardia Civil,  que literalment diu: 
 
“JOSE LUIS FERRANDO MARTI, regidor del Grup Popular en l'Ajuntament de Benifairó 
de la Valldigna, a l'empara del que disposa l'article 97.3 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta per a la seua inclusió i 
debat del Ple Ordinari, la següent 
  
MOCIÓ EN SUPORT DE LA GUÀRDIA CIVIL 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El passat 12 d'octubre celebrem amb orgull, en tot Espanya, el dia de la Guàrdia Civil; 
este és un Cos de Seguretat Pública  I àmbit nacional que forma part de les Forces i 
Cossos de Seguretat de l'Estat. 

Depén del Ministeri de l'Interior quant a servicis, retribucions, destins i mitjans, I 
del Ministeri de Defensa quant a ascensos i missions de caràcter militar. 

A més, Atén les necessitats del Ministeri d'Hisenda Relatives a Resguard Fiscal de 
l'Estat, i vetla pel compliment de les normes i reglaments relacionats amb els diferents 
òrgans de l'Administració central, l'autonòmica i la Local. 

És rellevant Assenyalar la relació amb El Ministeri de Justícia (jutges, tribunals i 
Ministeri Fiscal) en la Labor de policia judicial, amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí En les funcions pròpies de protecció de la naturalesa, així com la relació 
entre l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil i l'organisme autònom Direcció General de 
Trànsit. 

La Missió principal De la Guàrdia Civil és garantir la protecció dels ciutadans 
enfront dels actes delictius que puguen amenaçar-los, assegurar el compliment de les 
lleis portant davant de la justícia a tot el que les incomplisca, defendre el lliure exercici 
dels drets i les llibertats i preservar la seguretat ciutadana. 

Així mateix, és missió de la Benemèrita l’atenció i auxili als ciutadans per mitjà de 
la col·laboració amb els servicis de Protecció Civil, la vigilància del trànsit, protecció de la 
naturalesa, rescat i ajuda en muntanya i mar territorial i, en resum, qualsevol actuació que 
porte al socors, ajuda i protecció del ciutadà. 

Desplegats en tot el territori nacional, amb més de 2000 instal·lacions i un nombre 
d'efectius que supera els 80.000; és este potencial humà, les dones i hòmens que 
componen l'Institut Armat, el que fa possible el compliment de la tasca encomanada. 

 



Fa uns dies assistim a una agressió totalment injustificada a dos membres d'esta 
institució en Alsasua (Navarra), una agressió per part dels partidaris dels terroristes d'una 
manera covard i pròpia de bandes criminals organitzades.  

Cal recordar que un dels guàrdies civils agredits va participar en el rescat i atenció 
als membres de diverses famílies de presos de la banda terrorista ETA atrapats en la neu 
degut a un fort temporal de fred i neu ocorregut temps arrere.  

Este fet ens dóna una idea de l'abús que impera en la ment d'aquells que pensen 
que estem vivint en una guerra i que la guàrdia civil, lluny de ser un cos de seguretat de 
l'estat que únicament vetla per la seguretat en tot el territori espanyol, és un enemic a 
batre. 

Més paradoxal resulta encara veure com des de partits polítics implantats a nivell 
nacional no es reaccione amb contundència davant d'estes agressions i únicament siguen 
capaços, en veu baixa, d'emetre un simple comunicat “lamentant la violència” sense 
posar nom i cognoms als responsables d'esta acció tan covard.  

 Des del grup popular considerem que la guàrdia civil és un pilar essencial per al 
bon funcionament del nostre estat de dret que complix amb la seua comesa d'una forma 
eficaç i amb una professionalitat fóra de tot dubte. 

Per tot quant antecedix, sol·licite l'adopció dels següents 

ACORDS 

  
1.- Manifestar el nostre més absolut rebuig i condemna per la brutal agressió patida per 
dos membres de la Guàrdia Civil i les seues parelles. 

2.- Mostrar el nostre suport i solidaritat a la Guàrdia Civil davant d'estos injustificats casos 
de violència. 

3.- Remetre esta moció a la Direcció General de la Guàrdia Civil. 

En Benifairó de la Valldigna,  a 25 d'octubre del 2016” 

Tot seguit el regidor del grup municipal PP, Sr. Jose Luis Ferrando Martí, explica 
els motius de la moció i la defensa, al temps demana la Corporació Municipal adopte acord  
tal  i  com queda reflectit a la moció. 
 
 Seguidament, pel Sr. Alcalde, com a portaveu del Grup Municipal Compromís, 
manifesta que el seu Grup està contra qualsevol violència, la postura és la no violència, fa 
mencions a accions històriques contra la violència, així com la desobediència civil sempre 
que vinga de grans col·lectius, també fa mencions d’aquest tipus amb el pacifisme. Però 
perquè un suport a la Guardia Civil per un fet concret, que tot i ser deneslable, on hi ha 
altres fets de violència, com ara agressions a mestres o sanitaris, no tramitem també 
mocions de suport.  



 El nostre Grup Compromís anava a abstenir-se, però dona la casualitat que ahir en 
l’ABC aparegue una noticia per la qual es venia a dir “El Guardia Civil que no agredeix, 
no treballa”, per tant,  per açò som incapaços ni siquiera abstenir-se, el que votarem serà en 
contra de la moció.  
 Per altra banda, la moció sols parla de la guàrdia civil, i les altres forces de 
seguretat de l’Estat, segur que també son objecte d’actes concrets de violència. 
 
 El portaveu del Grup Municipal PP, manifesta que li pareix molt be tot el que s’ha 
manifestat per Compromís, però ara del que s’esta parlant es d’un acte violent contra la 
guàrdia civil.   
 
 A continuació, pel portaveu del Grup Municipal PSOE, Sr. Domenec Estruch 
LLorca, es manifesta que el que relata la moció és un acte de violencia, que a més 
d’atemptar contra la guàrdia civil, atempta també a civils, el nostre Grup votarà a favor. 
 
 Passa l’assumpte a votació, la qual dona el seguent resultat: Vots a favor, dos dels 
regidors del Grup PSOE i dos dels regidors del Grup PP; vots en contra, tres dels regidors 
del Grup Comrpomís. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de quatre vots a favor i tres en contra, acorda: 
 
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal PP en suport de la 

Guardia Civil, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 
 
 

 8) MOCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DAVANT L’ACORD 
D’ASSOCIACIÓ ECONÒMICA ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS DE 
L’ÀFRICA MERIDIONAL:  
 
 Es ret compte de la moció formalitzada pels quatre grups municipals, relativa a 
l'acord d'associació econòmica entre la Unió Europea i els Estats de l'AAE de la SADC,  
que literalment diu: 

“MOCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ 
DE LA VALLDIGNA DAVANT L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA ENTRE LA 
UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS DE L'AAE DE LA SADC. 

ELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS PER BENIFAIRÓ, PSOE, PP I EUPV:AC 
AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA. Carmen 
Casanova Plana, Domènec Estruch Llorca, José Luís Ferrando Martí i Rosanna Peris Peris, 
en nom i representació respectivament dels grups municipals assenyalats de l’Ajuntament 



de Benifairó de la Valldigna compareixen i presenten a consideració del Plenari, per al seu 
debat i aprovació, la següent Moció: 

EXPOSICIÓ DELS MOTIUS 

El nou acord d'Associació Econòmica entre la Unió Europea i els Estats de l'AAE de la 
SADC, i bàsicament pel que fa a les relacions comercials amb Sud-Àfrica, aprovat pel 
Parlament Europeu el passat dia 14 de setembre, posa en perill el futur dels productors de 
cítrics valencians. 

Fins este any el període d'importació de cítrics procedents de Sud-àfrica finalitzava el 15 
d'octubre, però el nou Acord d'Associació Econòmica entre la Unió Europea i els Estats de 
l'Àfrica Meridional amplia el mateix fins al 30 de novembre amb una progressiva 
disminució anual dels preus d'entrada fins a la seua total desaparició en 2025. Segons el 
parer d’aquesta Corporació Municipal, l'ampliació d'este període d'importació suposa la 
possibilitat d'entrada d'alts volums de cítrics en els últims dies d'estes noves dates, de 
manera que provoquen la presència de taronges sud-africanes en els mercats fins més enllà 
de Nadal, amb clara afecció directa a les produccions valencianes, afectant directament a 
les produccions de la varietat navelina i indirectament a la resta de mandarines de mitjana 
estació. La possibilitat d'entrada de taronges procedents de Sud-Àfrica durant un mes i mig 
més és una eina evident de pressió dels preus a la baixa en origen i, per tant, pertorbadora 
del mercat. 

Però a part de l'amenaça econòmica està la fitosanitària, ja que cal no oblidar que a Sud-
Àfrica està present la temuda plaga de la "taca negra" dels cítrics (Citrus black spot), sense 
presència afortunadament en la citricultura europeai per tant en la valenciana, causada per 
un fong que la converteix en la principal malaltia fúngica dels cítrics a escala mundial. 
Durant 2015 es van detectar a la Unió Europea 45 enviaments de cítrics procedents de Sud-
Àfrica amb presència  d'agents nocius, 16 dels quals eren del vector que provoca esta 
malaltia. 

Amb l'objectiu de modificar este acord i que no siga lesiu per als productors valencians de 
cítrics és important conèixer la situació i adoptar les mesures oportunes per evitar 
perjudicar els nostres productors. 

Per això des d’aquesta Corporació Municipal, proposem una Moció per dur a terme la 
signatura d'un protocol de relacions comercials entre la Unió Europea amb Sud-Àfrica que 
contemple almenys cinc punts que salvaguarden este cultiu en l'àmbit valencià. 

PROPOSTA d’ACORS 



L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna insta al Consell de la Generalitat Valenciana 
per a què inste al Govern de l’Estat i que este al seu torn inste a la Comissió Europeaa 
establir un protocol comercial en matèria de cítrics entre la Unió Europea i Sud-Àfrica que 
contemple, almenys, els següents punts: 

1. Establiment de contingents d'importació "regressius" en els quals les majors quantitats  
d'importació s'establisquen els mesos de juny a setembre i a partir del mes d'octubre vagen 
descendint progressivament els volums de cítrics importats a nivells que no pertorben el 
mercat comunitari quan entren en comercialització les varietats valencianes. 

2. Establiment d'un únic port d'entrada de cítrics procedents de Sud-Àfrica a la Unió 
Europea i, preferiblement, al port de València o Castelló per la seua proximitat als punts de 
reexportació als mercats comunitaris. 

3. Implantació en este port d'inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i malalties de 
quarantena com el citrus black espot o “taca negra” dels cítrics i que inspeccionaran 
detingudament cada enviament procedent de Sud-Àfrica i elevant el nombre aleatori de 
mostres dels cítrics. S'incrementarà, a la vegada, les exigències en els següents controls: 

• Documental: determinar rigorosament que els enviaments estan acompanyats dels 
certificats o marques exigits en la normativa.  

• D'identitat: determinar exhaustivament que els enviaments consistix en o contenen 
els vegetals o productes vegetals declarats en els documents exigits. 

• Fitosanitari: determinar que els enviaments (inclosos els envasos i els embalatges 
de fusta) complixen els requisits fitosanitaris. 

4. Establiment d'inspectors fitosanitaris europeus, a càrrec del sector sud-africà, en els 
ports d'origen per evitar el màxim l’eixida d'enviaments amb presència de la malaltia.  

5. Revisar i millorar, en la mesura del possible, el protocol de transport de cítrics, 
especialment pel que fa a temperatures dels contenidors. 

Comunicar el resultat de la resolució de l’Ajuntament en Ple, al Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural. 

Benifairó de la Valldigna 28 d’octubre de 2016” 
 



Tot seguit l’Alcalde, agraeix a tots els Grups Municipals el consens a l’hora de 
formalitzar aquesta Moció, per tant ara es el moment d’adoptar l’acord per part de la 
Corporació Municipal. 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
Ratificar i acceptar la Moció formalitzada pels quatre grups municipals, relativa a 

l'acord d'associació econòmica entre la Unió Europea i els Estats de l'AAE de la SADC, ací 
transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 
 
 

ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA. 
 

A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de l'Alcaldia i,  
precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, davant la circumstància que per la Diputació de València 
s’ha concedit ajuda del programa Inversions Financerament Sostenibles 2016, i que les 
obres a realitzar han d’estar finalitzades abans del dia 31 de desembre de 2016, resulta que 
per a poder contractar les obres a realitzar cal disposar de crèdit suficient en el pressupost 
municipal, i com resulta que no hi ha, es menester tramitar una modificació de crèdits. 
Com que l’expedient de modificació de crèdits núm. 02 del pressupost de 2016 està 
formalitat, es demana la Corporació Municipal adopte resolució pertinent , si es el cas, en 
aquesta mateixa sessió. 
 
 En conseqüència, per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del Dia,  
l’assumpte mencionat, i així que la Corporació Municipal adopte resolució al respecte i 
prenga els acords oportuns. 
 
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta 
legal preceptiva, acorda incloure en l'Ordre del Dia l’assumpte esmentat, passant tot seguit 
a debatre'l. 
 

9) APROVAR INICIALMENT EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST  MUNICIPAL DE  2016: 
 

Es ret compte de l'expedient Núm. 02 de modificacions de crèdits, en el qual es 
proposa la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el Pressupost 
General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2016. 
 

Atés  que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen 
cobrir amb els  crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, no permeten que la seua 
realització es puga demorar a exercicis futurs. 



 
Atés  que la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits són perquè 

no hi ha aplicació pressupostaria o es insuficient l’existent per poder comptabilitzar les 
despeses que s’han de cobrir en l’exercici de 2016. 
 

Atés que s’ha tingut en compte el que regula l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

 
Atés que la totalitat dels augments de crèdits en despeses es financen amb els 

recursos previstos en l'article 177.4 del Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i article 36 i del 43 a 46 

del Reial Decret 500/l990, de 20 d'abril, que el reglamenta en matèria pressupostària, 
concretament amb la reducció de crèdit no compromès d'altres aplicacions de despeses, i 
per compromisos firmes d’aportació de persones jurídiques per finançar, juntament amb 
l’Ajuntament, despeses que, per la seua naturalesa, estiguen compresos en els fins o 
objectius dels mateixos. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unaimitat acorda: 
 

Primer.- Declarar la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors  la realització 
de les despeses  específiques i determinades que motiven els suplements de crèdit  o crèdits 
extraordinaris als que es refereix aquest  expedient. I comprometre’s a no executar les 
mateixes fins que l’Ajuntament dispose de la corresponent documentació que justifique 
definitivament la concessió de l’ajuda, respecte de les despeses que van a ser finançades 
amb ingressos finalistes. 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes 

següents: 
 
1) Concedir  crèdits extraordinaris en l’estat de despeses creant les aplicacions 

pressupostaries que s’indiquen: 
- Aplicació i denominació pressupostària                                           Import        
632.933  Gestió del Patrimoni. Reformes en  
               Escoles i Piscina municipals                                              78.000,00 € 

a) Total  crèdits extraordinaris                                              78.000,00 €      
 
  2) Concedir suplements de  crèdits en l’estat de despeses en les aplicacions 
pressupostaries, la relació de  les quals a continuació és detalla: 

 
- Aplicació i denominació pressupostària                                           Import        
210.161  Aigua potable,  M.C.R.                                                         8.000,00 € 



210.171  Parcs i Jardins, M.C.R.                                                         2.000,00 € 
212.323  Escola Infantil, M.C.R.                                                         3.600,00 € 
212.342  Poliesportiu, M.C.R.                                                             1.900,00 € 
213.1621  Contenidors residus urbans, M.C.R.                                   1.000,00 € 
221.161  Aigua potable, subministraments,                                      10.000,00 € 
221.333  Locals culturals, subministraments                                      2.000,00 € 
226.337  Acció social, despeses diverses                                            4.000,00 € 
226.338  festes patronals i populars                                                    7.000,00 € 
226.341  Promoció esportiva, despeses diverses                                1.500,00 € 
226.920  Protocol, representació                                                            500,00 € 
227.1621  Recollida residus sòlids,                                                     3.000,00 € 
227.311  Protecció salut pública                                                         3.000,00 € 
227.341  Servei socorristes piscina                                                     1.500,00 € 
227.920  Estudis, informes i treballs tècnics                                      8.000,00 € 

b) Total  suplements de crèdits                                             57.000,00 €      
 

Total  modificació de crèdits (a+b)            135.000,00 € 
 
3) Finançar les modificacions de crèdits expressades en els punts 1 i 2 anteriors 

amb càrrec a ingressos de naturalesa no tributària de l’estat d’ingressos i de la minoració 
del crèdit disponible en l’estat de despeses que a continuació s’indiquen,  

 
a) Ingressos de naturalesa no tributària:  
Concepte i denominació pressupostària                                             Import         
398  Indemnització d’assegurances                                                      6.000,00 € 
461  Ajuda de Diputació, programa cultura i festes,                            8.600,00 € 
480  Aportacions de famílies i altres institucions sense ànim de lucre      800,00 € 
761  Ajuda de Diputació, programa equipament cultural                         1.100,00 € 
761  Ajuda de Diputació, programa IFS                                                  72.000,00 € 

                a) Total  ingressos de naturalesa no tributària                                    88.500,00 € 
 
b) Minoracions d’aplicacions.- Per considerar que a data 
 d’ara no van a realitzar-se les despeses previstes en elles. 
- Aplicació i denominació pressupostària                                                  Import     
210.454   Camins rurals, M.C.R.                                                             2.000,00 € 
224.920   Admin. General, assegurances                                                2.500,00 € 
250.932   Servei recaptació de tributs                                                    7.000,00 € 
480.320   A famílies i entitats educatives                                              2.000,00 € 
611.454   Millores en camins rurals                                                     33.000,00 € 

b) Total  minoració de crèdits                                                   46.500,00 € 
        



              Total  finançament modificació de crèdits (a+b)                      135.000,00 € 
 
Tercer.- Exposar al públic aquesta modificació de crèdits inicialment aprovada, al 

Tauler d'Anuncis i pagina WEB de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per 
termini de quinze dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació en aquest, 
posant-se a disposició del públic la corresponent documentació; durant aquest termini, els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant l'Ajuntament en Ple. 
 

Quart.- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació del Pressupost 
General per a l'exercici de 2016, si durant l'indicat període d’informació pública no es 
presenten reclamacions, constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde. 
 

 
10) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA 

CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÈS, TAMBÉ DE L’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL, TERCER TRIMESTRE DE 2016: 
 
 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 
2016  fins el dia 31 d’octubre de  2016, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, 
De 04-10-16, convocatòria sessió extraordinària urgent a celebrar  el dia 05 
d’octubre de 2016. 
 
- PERSONAL,  
De 19-10-16, nomena funcionari interí, com agent de la Policia Local, al Sr. Pau 
Badenes Mahiques. 
 
- BENS,  
De 06-10-16, autoritza a mercantil “Ferrando Blasco, S.L.”, usar “Sala 
d’Exposicions” dia 10 d’octubre de 2016, per a activitat de formació. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 11-10-16, encarrega la redacció de memòries valorades bàsiques de les obres a 
incloure en el programa provincial IFS-2016. 
De 18-10-16, inici devolució de fiança definitiva per les obres “Millores en 
Consultori Local de Salut”. 



 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 17-10-16, a Diego Alberola Verdú, rasa soterrània per a instal·lació xarxa 
elèctrica de Mitjà Tensió, C/ Collidors, 14. 
De 24-10-16, a Eleuterio Ferrando Cuñat, vivenda unifamiliar aïllada, parcel·la 36 
del polígon 03. 
De 31-10-16, a Juana Peris Losa, reformes en vivenda, C/  Reis catòlics, 15 
De 31-10-16, a Oscar Llacer Caravaca, reformes en vivenda, C/  Sant Francesc, 33 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 20-10-16, sol·licita subvenció del programa IFS-2016 de la Diputació de 
València per a realitzar les obres “Reformes en Escoles Municipals”. 
De 21-10-16, sol·licita subvenció del programa IFS-2016 de la Diputació de 
València per a realitzar les obres “Reformes en Piscina Municipal”. 
De 26-10-16, inici expedient sancionador per una infracció lleu del Reglament 
General de Circulació, al presumpte responsable Enrique Gonzalez Estruch. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 03-10-16, aprova tercera relació pagament ajuda de la Xarxa Llibres, fase I. 
De 04-10-16, aprova dos relacions de pagament ajudes de la Xarxa Llibres, fase II. 
De 11-10-16, inici elaboració dels càlculs necessaris per a obtindré el Cost Efectiu 
dels Serveis durant 2015, que presta l’Ajuntament. 
 
- TRESORERIA,  
De 19-10-16, aprova liquidació 3r trimestre 2016 a Orange Espagne, S.A.U., taxa 
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels 
ingressos bruts. 
De 27-10-16, aprova liquidació 3r trimestre 2016 a Endesa Energia, S.A.U., 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  01-01-2016,  han tingut entrada  1037 escrits,  i  eixida  1076 escrits. 

 
 C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del 
pressupost de l'any 2016, 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: 

 
 
 



TERCER Trimestre-2016 
 
ESTAT  D'INGRESSOS.- 
- Previsions definitives............................................      1.833.620,00  €. 
- Drets reconeguts...................................................       1.182.348,90  €. 
-  Recaptació neta...................................................           440.794,46  €. 
 
ESTAT  DE DESPESES.- 
- Consignacions totals ............................................       1.833.620,00  €. 
- Obligacions reconegudes.....................................        1.049.133,70  €. 
-  Pagaments realitzats......................................             1.045.553,42  €. 
 
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA: 
-Existències a 01-07-16............................................          64.899,52  €. 
-Ingressos durant el trimestre....................................       493.353,39  € 
-Pagaments durant el trimestre..................................       526.187,96  €. 
-Existències a 30-09-16.............................................          32.064,95  €. 
 

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

11)  PRECS I PREGUNTES: 
  

Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 
Regidors amb delegació. 
 

El Sr. Jose Luis Ferrando Martí, portaveu del Grup Municipal PP, formula els 
següents precs o preguntes: 
 - De la informació rebuda, pareix ser que tenim una xiqueta, veïna de Benifairó de 
la Valldigna, que pateix malaltia reumàtica que li impedeix acudir a les classes lectives de 
l’escola i ha demanat un/a mestre/a que l’atenga personalment, de la qual cosa encara no 
gaudeix, per açò demana o prega a l’Equip de Govern busque una solució a aquest 
problema cas que la Conselleria d’Educació no done el suport escaient. 
 L’Alcalde, manifesta que pareix ser que la solució esta demanada a la Conselleria 
d’Educació, el que cal es esperar a que conteste, de totes maneres primer ha de ser l’Escola 
que done la solució, després, cas de ser insuficient, des de l’Ajuntament farem el que 
podrem. 
 



El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del Grup Municipal PP, formula els 
següents precs o preguntes: 
 - Prega que de una vegada es reparen els focus del camp de futbol. 

L’Alcalde, explica que no estan reparats degut a un problema d’accés als mateixos, 
no es tracta de falta de voluntat de reparar-los, de totes maneres estem mirant trobar una 
solució. 

 
 - Prega que es pose control en la neteja dels vestuaris, es col·loquen correctament 
les xarxes de les pistes de tennis i les porteries de futbol necessiten un repàs de tornilleria. 

L’Alcalde, manifesta que ha pres nota d’aquestes deficiències en el poliesportiu, i 
es donaran les instruccions escaients per tal de corregir-les,  però de totes maneres no es 
menester esperar a un plenari per a comunicar aquestes coses, tranquil·lament es poden 
comunicar en qualsevol moment a l’Ajuntament. 

 
El Sr. Domènec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE, formula els 

següents precs o preguntes: 
 - Prega que els pins que molesten en l’accés a la Redonda siguen retirats o 
degudament esporgats. 
 L’Alcalde, manifesta que donarà les instruccions oportunes al Cap d’Operaris de 
serveis múltiples per a que ho tinga en compte.   
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 20:50 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 22 de 
desembre de 2016.   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,                                                                         El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
         Josep Antoni  Alberola Verdú                                          Salvador  Casanova Ferrer 
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