MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 07 DE NOVEMBRE DE 2017.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. RAUL SERRA PLANA
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SR. FRANCESC BATALLER FONS, electe

S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a set de novembre de 2017, essent les vint hores, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú,
assistits pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en
primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament
convocats per avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 31 d’octubre de 2017,
per a celebrar sessió ordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,
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ORDRE DEL DIA
1) PRESA DE POSSESSIÓ DE NOU REGIDOR:
Es ret compte que ha estat expedida per la Junta Electoral Central a favor del Sr.
Francesc Bataller Fons, la credencial de regidor per a formar part d'esta Corporació
Municipal, en substitució per renúncia de la Sra. Rosanna Peris Peris, per estar inclòs en la
candidatura presentada per Esquerra Unida del País Valencià: Acord Ciutadà, a les
eleccions locals de 24 de maig de 2015.
El Sr. Francesc Bataller Fons, prèviament citat a l'efecte, compareix davant de
l'Ajuntament en Ple, a l'objecte de prendre possessió del càrrec de Regidor per al qual ha
estat designat. Acreditada la seua personalitat, pel Sr. Secretari es manifesta que l'indicat
regidor electe ha presentat la corresponent declaració d'interessos que regula l’article 75 de
la Llei de Bases de Règim Local, així com l’article 131 de la Llei 8/2010 de Règim Local
de la Comunitat Valenciana.
Tot seguit, i d'acord amb l'article 108.6 de la Llei Orgànica de Règim Electoral
General, sota la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, el regidor Sr.
Francesc Bataller Fons formula, per imperatiu legal, promesa d'acatament a la Constitució,
prenent possessió del seu càrrec.
2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 02 D’OCTUBRE DE 2017:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 02 d’octubre de
2017, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
3) RETRE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL
GRUP MUNICIPAL EUPV:AC:
Es ret compte de l’escrit presentat en Secretaria General, signat per l’únic regidor
de la formació política EUPV:AC, arran del nomenament de regidor electe del Sr. Francesc
Bataller Fons, davant la renuncia formulada per la Sra. Rosanna Peris Peris, amb la
finalitat de comunicar la modificació del respectiu grup polític.

Atés l'apartat 3 de l'article 73 de la vigent Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local, l’article 134 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, i els articles 23 a 29 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Municipals.
La Corporació Municipal, constituïda en Ajuntament en Ple, queda assabentada de
la modificació de la constitució del següent grup polític de l'Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, els seus regidors integrants i el respectiu portaveu:
- GRUP Esquerra Unida del País Valencià: Acord Ciutadà (EUPV:AC). Regidors:
Sr. Francesc Bataller Fons, essent Portaveu el mateix Sr. Francesc Bataller Fons.
4) APROVAR MODIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES:
Es ret compte de la proposta del Sr. Alcalde-President, per la qual, atés la
credencial de Regidor d’este Ajuntament a favor del Sr. Francesc Bataller Fons, tramesa
per la Junta Electoral Central, en substitució de la regidora Sra. Rosanna Peris Peris, que va
renunciar formalment al mencionat càrrec, formula modificació de la Comissió Especial de
Comptes.
Atés l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l’article 119 de la Llei 8/2010 de
23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i els articles 123 i següents del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Municipals.
Josep Antoni Alberola Verdú, Alcalde-President de l’Ajuntament de Benifairó de
la Valldigna, proposa els Portaveus de cada Grup polític municipal, que la composició de
la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament quede conformada com s’hi indica,
Pel Grup COMPROMÍS, la Sra. Carmen Casanova Plana
Pel Grup PSOE, el Sr. Domènec Estruch Llorca
Pel Grup PP, el Sr. José Luis Ferrando Martí.
Pel Grup EUPV, la Sr. Francesc Bataller Fons
President, l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú
El seu funcionament serà l'indicat en la legislació de Règim Local, és a dir
l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de cada exercici pressupostari; el règim de
les decisions que no es produïsquen per unanimitat, serà per votació ponderada o
proporcional en funció del nombre de regidors que, de cada Grup polític, integren la
Corporació Municipal, excepte el del representant de COMPROMÍS, que el seu vot
equivaldrà a dos.

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Nomenar membres de la Comissió Especial de Comptes als següents regidors:
Pel Grup COMPROMÍS, la Sra. Carmen Casanova Plana
Pel Grup PSOE, el Sr. Domènec Estruch Llorca
Pel Grup PP, el Sr. José Luis Ferrando Martí.
Pel Grup EUPV, la Sr. Francesc Bataller Fons
President, l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú
b) El seu funcionament serà l'indicat en la legislació de Règim Local, és a dir
l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de cada exercici pressupostari; el règim de
les decisions que no es produïsquen per unanimitat, serà per votació ponderada o
proporcional en funció del nombre de regidors que, de cada Grup polític, integren la
Corporació Municipal, excepte el del representant de COMPROMÍS, que el seu vot
equivaldrà a dos.
5) MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT
ORDINÀRIES DE L'AJUNTAMENT EN PLE:

DE

LES

SESSIONS

Es ret compte de la proposta del Sr. Alcalde-President, per la qual, atés que varis
Regidors de l’actual Corporació Municipal, per motius laborals i/o professionals, tenen
prou difícil assistir a les sessions ordinàries fins ara determinades a realitzar el primer
dilluns de cada mes, formula modificació de l’actual periodicitat de les sessions ordinàries.
Atés l'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, l'article
47.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, l’article 113 de la Llei 8/2010 de
23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i l'article 78 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
Josep Antoni Alberola Verdú, Alcalde-President de l’Ajuntament de Benifairó de
la Valldigna, proposa la Corporació Municipal modificar la periodicitat de les sessions
ordinàries a celebrar per l'Ajuntament en Ple i tindran lloc com s’hi indica,
- Periodicitat: Cada mes, excepte els mesos de juliol, agost i desembre de cada any
natural.
- Dia del mes: El primer dimarts hàbil de cada mes abans mencionat, excepte en
gener que tindrà lloc el segon dimarts hàbil. Cas que el dia corresponent a la sessió forà
festiu, es convocarà la sessió pel segon dimarts hàbil.

- Hora de la sessió: A discreció de l'Alcaldia serà la fixació de l'hora, que no
obstant açò oscil·larà entre les deneu i les vint hores.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Fixar, que les sessions ordinàries se celebren una cada mes, excepte els mesos de
juliol, agost i desembre de cada any natural, que tindran lloc el primer dimarts de cada
mes, deixant a discreció de l'Alcaldia la fixació de l'hora, que no obstant açò oscil·larà
entre les deneu i les vint hores.
6) APROVAR, PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A RESOLDRE
L’ADJUDICACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR
INDUSTRIAL “A” A L’AGRUPACIÓ D’INTERÈS URBANÍSTIC “INDUSTRIAL
BENIFAIRÓ”.
En data 30 d’octubre de 2017 per l’Alcaldia es formula proposta la Corporació
Municipal, per a resoldre l’adjudicació del programa d’actuació integrada del Sector
Urbanitzable Industrial “A” a l’Agrupació d’Interès Urbanístic “Industrial Benifairó”, que
literalment diu:
“Atés que en sessió de data 17 de juliol de 2006, per l'Ajuntament en Ple es va
acordar el desenvolupament per GESTIÓ INDIRECTA del Sector "A" de sòl urbanitzable
industrial (I-A) previst en el PGOU, i es va procedir a l'aprovació de les corresponents
Bases Particulars reguladores del concurs per a l'adjudicació del Programa i selecció
d'urbanitzador, en virtut de la competència atribuïda per la Llei 16/2005 Urbanística
Valenciana (LUV).
Atés que durant el termini de convocatòria pública del concurs, en temps i
forma, l'Agrupació d'Interès Urbanístic "Industrial Benifairó" presenta per Registre
d'entrada a l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, la documentació exigida en
l'article 133 de la LUV.
Atés que de conformitat amb la LUV es van emetre els preceptius informes tant
de l'Alternativa tècnica com de la proposició juridicoeconòmica presentada per
l'Agrupació d'interès urbanístic "Industrial Benifairó”, aspirant a urbanitzador del
Sector I-A, havent estat emesos en sentit favorable.
Atés que amb el recolzament del contingut dels esmentats informes tècnicjurídics, l'Ajuntament en Ple de Benifairó de la Valldigna en sessió de data 2 d'octubre
de 2007, respecte d’este PAI entre altres, va acordar,

"Aprovar definitivament el Programa d'Actuació integrada del Sector "A" de sòl
urbanitzable industrial del vigent PGOU de Benifairó de la Valldigna, decidint
com a modalitat de gestió la GESTIÓ INDIRECTA, delegant la condició d'agent
urbanitzador a favor de la iniciativa empresarial que s'expressarà.
Adjudicar la condició d'urbanitzador per al desplegament i execució del PAI
mencionat a l'AIU Industrial Benifairó, amb un Preu de rematada de
5.739.680,49 €, (IVA inclòs) pel total de les càrregues d'urbanització, un
termini d'execució de la urbanització de 23 mesos, a comptar dels tres mesos
següents a la notificació a l'urbanitzador de l'acordar d’aprovació definitiva del
projecte de la reparcel·lació; i almenys simultàniament l'execució de les obres
d'edificació és farà en un 30%.
Requerir a l'urbanitzador perquè en el termini de 15 dies comptadors des del
dia de la notificació d'aquest, presente aval bancari per valor de 496.819,73 €,
equivalent al 10% de les càrregues d' urbanització, IVA no inclòs.
Notificar este acord als titulars cadastrals i interessats en el procediment
administratiu, així com a l'urbanitzador, a qui es citará oportunament per a
formalitzar el contracte per al desenvolupament i l'execució del programa
d'actuació integrada esmentat“.
Atés que l'esmentat acord plenari de 2 d'octubre de 2007 va ser degudament
notificat a l'AIU "Industrial Benifairó" en data 13/3/2008, sense que per la seua part
s'haja procedit a presentar, a data d’ara, el corresponent aval bancari en concepte de
garantia definitiva del Programa, en els termes que preveu la base V de les bases
generals, en conseqüència tampoc s’ha firmar el respectiu contracte.
Davant d’aquestes circumstancies, en data 12 de gener de 2012, per
l’assessoria jurídica de l’Ajuntament prestada en virtut de contracte de prestació de
serveis, emet informe jurídic en el que s’analitzen els antecedents de fet que
concorren en el present expedient, situació administrativa a la qual és d’aplicació la
normativa següent,
- Segons el que preveu l'art. 54 del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (TRLCAP), es pot acordar la resolució de la relació
contractual i l'arxiu de l'expedient de programació per GESTIÓ INDIRECTA, del
Sector I-A. A l’efecte, quan per causes imputables al contractista no pogués
formalitzar-se el contracte dins el termini indicat per l'Administració, es pot
acordar la resolució, sent tràmit necessari l'audiència a l’interessat.
- En aplicació del referit article, l'Ajuntament pot acordar la confiscació de la
garantia provisional, així com reclamar indemnització per danys i perjudicis.

- Segons es preveu a la Base XIX de les Bases Generals per a la gestió
indirecta de programes d’actuació integrada en Benifairó de la Valldigna,
aprovades definitivament per Decret de l'Alcaldia de data 5 de juny de 2006,
també es d’aplicació el règim de penalitzacions establert per haver incorregut
en dues faltes molt greus com són:
de

No ingressar la garantia definitiva en termini.
No subscriure en termini el contracte administratiu.
La inactivitat injustificada de l'urbanitzador durant un període
sis mesos consecutius o nou alterns.

Concretament, i en quan al tràmit d’audiència al que fa referència l’article 54
del TRLCAP, atés el que regula la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les Administracions
públiques i del Procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), que al seu article 84.2
determina que “els interessats en un termini no inferior a deu dies ni superior a
quinze, podran al·legar y presentar els documents o justificacions que estimen
pertinents”.
Pel que fa a la confiscació de la garantia provisional dipositada per l'AIU
"Industrial Benifairó" que és de 80.000 €, al menys es pot confiscar l’import de
8.480,76 €, en concepte de les despeses efectivament ocasionades a l'Ajuntament,
amb motiu de la tramitació de l’expedient de raó, o siga pels informes tècnic-jurídics
preceptius per a l'anàlisi i valoració de la proposta de programació presentada per
l'AIU, així com les despeses de publicacions i notificacions ocasionades.
Per altra banda, atés que s'ha produït un greu incompliment de les obligacions
establertes per a l'agent urbanitzador a través de les Bases generals i particulars que
regulen el present procés de programació, també resulta d'aplicació el règim de
penalitzacions establert a través de la Base XIX de les Bases Generals aprovades
definitivament pel Decret de l'Alcaldia de data 5 de juny de 2006.
Acollint-se a l’informe emès en data 12 de gener de 2012, per l’assessoria
jurídica de l’Ajuntament, per l’Alcaldia es va dictar Decret proposant la Corporació
Municipal la resolució contractual i arxiu de l’expedient. Decret que no va ser sotmès
en cap moment a la Corporació Municipal, però si va ser notificat a l'AIU "Industrial
Benifairó", com a conseqüència d’esta notificació, per l'AIU "Industrial Benifairó", es
van presentar al·legacions en data 02 de març de 2012, bàsicament oposant-se al
contingut del Decret. Aquestes al·legacions no van ser resoltes per l’Ajuntament.
Recentment per Decret de l’Alcaldia de data 05 d’octubre de 2017, es declara la
caducitat de l’expedient de resolució contractual de l’expedient de programació
d’actuació integrada per GESTIÓ INDIRECTA del Sector “A” urbanitzable industrial del
PGOU de Benifairó de la Valldigna, iniciat en virtut de Decret de l’Alcaldia .................

de data 30 de gener de 2012, al no haver-se resolt les al·legacions presentades, ni
finalitzat dit expedient dins del termini de tres mesos segons estableixen els article 42
i 44 de la Llei 30/1992. I que en virtut de l’article 44, i amb els efectes de l’article 92,
de la Llei 30/1992, s’acorda l’arxiu de tot allò actuat, iniciat amb el Decret de l’Alcaldia
de data 30 de gener de 2012.
Per tot això, esta Alcaldia PROPOSA l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
acorde la resolució de la relació contractual i l’arxiu de l’expedient administratiu de
referència, en els termes de l’article 54.3 del TRLCAP, atorgant prèviament a
l’interessat un tràmit d’audiència de deu dies per a la presentació de les al·legacions o
documents que estime oportuns en defensa dels seus drets, essent els acords a
adoptar el següents,
Primer.- La Corporació Municipal acorda la resolució de la relació contractual i
l'arxiu de l'expedient de programació d’actuació integrada per GESTIÓ INDIRECTA del
Sector “A” urbanitzable industrial del PGOU de Benifairó de la Valldigna, en els termes
que preveu l'art. 54 del Reial Decret legislatiu 2/2000 pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.
Segon.- Tramitar la confiscació parcial de la garantia provisional, per import de
HUIT MIL QUATRE-CENTS HUITANTA EUROS i SETANTA-SIS CÈNTIMS (8.480,76 €),
en concepte de les despeses efectivament ocasionades a l'Ajuntament, amb motiu dels
informes tècnic-jurídics requerits per a l'anàlisi i valoració de la proposta de
programació presentada per l'AIU “Industrial Benifairó”, així com les despeses de
publicacions i notificacions ocasionats durant la tramitació de l'expedient, procedint a
la devolució de la quantia restant respecte a la garantia provisional.
Tercer.- Donar TRÀMIT D’AUDIÈNCIA per termini de 10 dies a l'AIU “Industrial
Benifairó, per a que en relació als anteriors apartats 1r) i 2n), puga formular
al·legacions i presentar els documents i justificacions que estime pertinents.
Quart.- Donar TRÀMIT D’AUDIÈNCIA per termini de 10 dies a Banc de València,
ara CaixaBank oficina en Tavernes de la Valldigna, com a Avalista de l’Agrupació
d’Interés Urbanístic “Industrial Benifairó”, per a que en relació al contingut d’esta
Resolució, puga formular al·legacions i presentar els documents i justificacions que
estime pertinents.
Quint.- Notificar el present acord a l’Agrupació d’Interés Urbanístic “Industrial
Benifairó” i a CaixaBank oficina en Tavernes de la Valldigna, per a coneixement i
efectes oportuns.”

Tot seguit, pel Sr. Francesc Bataller Fons, portaveu del Grup Municipal EUPV:AC,
manifesta, primer que res, fer un reconeixement a Rosanna Peris Peris pel treball que ha
desenvolupat per a Benifairó de la Valldigna en compliment del càrrec de Regidora que ha
ostentat.

Qui parla, espera poder dir el mateix quan finalitze el seu nomenament de regidor. Ara
respecte de l’assumpte que estem tractant, tot i recolzar als xicotets propietaris, vaig a
aprovar o recolzar la proposta de l’Alcaldia ací transcrita.
Seguidament, pel Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del Grup Municipal PP,
manifesta pels xicotets propietaris no veuen que faça falta dur endavant la gestió
urbanística d’aquest Sector, estan preocupats per les repercussions econòmiques que açò
comporta, a més a més consideren que no es moment de fer res en eixe Sector, tot i que hi
haurà alguna persona que si que voldrà, en conseqüència votaran en contra.
L’Alcalde indica al Sr. Ferrando Martí que, si ha parlat amb la directiva de la
Associació d’Interès Urbanístic, segurament han dit que no volen fer la gestió urbanística
que tenen adjudicada, però ara, no anem a fer gestió urbanística, el que l’Ajuntament va a
fer és resoldre allò que es va aprovar en el seu dia, ja fa deu anys, o siga que l’assumpte no
estiga bloquejat per l’Associació d’Interès Urbanístic davant el nul interès en complir amb
allò que la Llei els obliga.
A continuació, pel Sr. Domènec Estruch Llorca, portaveu del Grup Municipal
PSOE, manifesta que, com que es tracta d’una proposta per a desbloquejar la inactivitat de
l’Associació d’Interès Urbanístic, aquest grup municipal votarà a favor.
Finalment, per la Sra. Carmen Casanova Plana, portaveu del Grup Municipal
COMPROMÍS, manifesta que, com que es tracta d’una proposta per a desbloquejar la
inactivitat de l’Associació d’Interès Urbanístic, aquest grup municipal votarà a favor.
Finalitzades les intervencions els senyors Regidors, passa l’assumpte a votació, la
qual dona el resultat següent: Sis vots a favor, tres dels regidors del Grup COMPROMÍS,
dos dels regidors del Grup PSOE i un del regidor del Grup EUPV:AC; i dos en contra, dels
regidors del Grup PP.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i dos en contra, acorda:
Primer.- Aprovar la proposta de l’Alcaldia, ací transcrita, que en data 30 d’octubre
de 2017 formula la Corporació Municipal, per a resoldre l’adjudicació del programa
d’actuació integrada del Sector Urbanitzable Industrial “A” a l’Agrupació d’Interès
Urbanístic “Industrial Benifairó”, i en conseqüència s’acorda,

A) La resolució de la relació contractual i l'arxiu de l'expedient de programació
d’actuació integrada per GESTIÓ INDIRECTA del Sector “A” urbanitzable industrial del
PGOU de Benifairó de la Valldigna, en els termes que preveu l'art. 54 del Reial Decret
legislatiu 2/2000 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques.
B) Tramitar la confiscació parcial de la garantia provisional, per import de HUIT
MIL QUATRE-CENTS HUITANTA EUROS i SETANTA-SIS CÈNTIMS (8.480,76 €),
en concepte de les despeses efectivament ocasionades a l'Ajuntament, amb motiu dels
informes tècnic-jurídics requerits per a l'anàlisi i valoració de la proposta de programació
presentada per l'AIU “Industrial Benifairó”, així com les despeses de publicacions i
notificacions ocasionats durant la tramitació de l'expedient, procedint a la devolució de la
quantia restant respecte a la garantia provisional.
C) Donar TRÀMIT D’AUDIÈNCIA per termini de 10 dies a l'AIU “Industrial
Benifairó”, per a que en relació als anteriors apartats 1r) i 2n), puga formular al·legacions i
presentar els documents i justificacions que estime pertinents.
D) Donar TRÀMIT D’AUDIÈNCIA per termini de 10 dies a Banc de València, ara
CaixaBank oficina en Tavernes de la Valldigna, com a Avalista de l’Agrupació d’Interés
Urbanístic “Industrial Benifairó”, per a que en relació al contingut d’esta Resolució, puga
formular al·legacions i presentar els documents i justificacions que estime pertinents.
E) Notificar el present acord a l’Agrupació d’Interés Urbanístic “Industrial
Benifairó” i a CaixaBank oficina en Tavernes de la Valldigna, per a coneixement i efectes
oportuns.
Segon.- Requerir que en el termini de quinze dies naturals, comptador des de la
formalització del requeriment, pel Tècnic Assessor de l’Ajuntament en matèria
d’urbanisme en virtut de contracte de prestació de serveis i pel Secretari General de
l’Ajuntament siguen emesos respectius informes respecte de la proposta de resolució
contractual en aquest assumpte tractada.
7) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 19 d’octubre
de 2017, 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/2017, 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 2017
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/2017, 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

Import
Operacions
Pagades

Ràtio
operacions
pendents de
pagament

Import
operacions
pendents de
pagament

Període de
Pagament
Trimestral
*

Dies

Euros

Dies

Euros

Dies

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

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
*

2017

Tercer

23’64 dies

2017

Segon

(0’70) dies

2017

Primer

6’91 dies

2016

Quart

(2,45) dies

2016

Tercer

4’56 dies

2016

Segon

14’72 dies

2016

Primer

73’43 dies

2015

Quart

51’96 dies

2015

Tercer

33’13 dies

2015

Segon

29’57 dies

2015

Primer

9’25 dies

2014

Quart

20’40 dies

2014

Tercer

11’11 dies

2014

Segon

(3’77) dies

2014

Primer

3’82 dies

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

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 2017.

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.
8) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
RELATIU A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017, CORRESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 20 d’octubre
de 2017, 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 Tercer Trimestre de 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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

01-01-2017

Recaptació liquida

1.372.177,73 €

- De pressupost corrent

565.693,63 €

- De pressupostos tancats

188.514,22 €

- De No pressupostaria

187.118,19 €

- Ingressos pendent d’aplicació

430.851,69 €

Pagaments Líquids

1.352.821,20 €

- De pressupost corrent

918.283,93 €

- De pressupostos tancats

143.721,95 €

- De no pressupostaria

290.815,32 €

Existència en caixa a

69.116,74 €

30-09-2017

88.473,27 €

Segon.- El nivell del deute viu queda fixat en 668.101,05 euros.
Per tot això, del present informe es trasllada a l'Alcaldia, i si ho estima oportú, done
compte a la Corporació Municipal per al seu coneixement i efectes oportuns.”

I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu a les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), conforme ho regula
l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, corresponent a l’estat d’execució del Pressupost
Municipal de 2017, corresponent al Tercer Trimestre.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
9) RETRE COMPTE, ACCEPTANT ELS CÀLCULS REALITZATS, DELS
COSTOS EFECTIUS DELS SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT,
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016:
Es ret compte de l’informe emès per Secretaria-Intervenció, amb data 23 d’octubre de
2017, 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, respecte al càlcul del cost efectiu dels serveis municipals
durant l’exercici de 2016, i que resulta ser el següent,
“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ RELATIU AL CÀLCUL DEL COST
EFECTIU DELS SERVEIS MUNICIPALS DURANT L’EXERCICI DE 2016.
EL SECRETARI-INTERVENTOR de l’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA, que subscriu,
Atés el Decret de l'Alcaldia de data 02 d’octubre de 2017, 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 2016.
Atés la informació obtinguda del programa de comptabilitat municipal, relativa a
l’execució del pressupost municipal de l’any 2016, a l’objecte es formalitzar el càlcul del
cost efectiu dels serveis municipals d’aquest Ajuntament en l'exercici de 2016. En
compliment de les funcions que li són pròpies al funcionari que subscriu, 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
2016, havent obtingut el següent estudi quantificat del cost efectiu.
COST EFECTIU DEL
SERVEI

PROGRAMA

SERVEI

165

ENLLUMENAT PÚBLIC

164

CEMENTERI

1621

RECOLLIDA DE RESIDUS

50461,87

163

NETEJA VIARIA

28428,81

161

SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI DE AGUA
POTABLE

160

CLAVEGUERAM

1531/150P

ACCÉS AL NUCLI DE POBLACIÓ

39.045,17

1532/150P

PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES

38.958,94

171/170P

PARC PÚBLIC

27.715,04

48.803,96
415,88

141.823,47
405,85

3321/330P

BIBLIOTECA PUBLICA

2.381,44

342/340P

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES D’US PÚBLIC

19.726,43

151/150P

URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ EXECUCIÓ
I DISCIPLINA URBANÍSTICA

68.040,93

160

EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE AIGÜES
RESIDUALS

3.120,93

45

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

1.943,87

132/130P

POLICIA LOCAL

4313/430P

COMERÇ NO SEDENTARI

0,00

164

ACTIVITATS FUNERÀRIES

0,00

341/340P

PROMOCIÓ DE L’ESPORT

45.967,23

337/330P

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

13.695,05

334/330P

PROMOCIÓ DE LA CULTURA

180.213,85

333/330P

EQUIPAMENTS CULTURALS

10.466,25

323/324/320P

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

230.910,19

217.085,03

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 2016.
Per això, basant-se en la competència residual que estableix l'article 21.1.s) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l'òrgan competent per a la

seua aprovació/acceptació és el Sr. Alcalde, això sense perjuí que es puga donar compte al
Ple de la Corporació Municipal.
Quint. Finalment, de conformitat amb el que disposa l'article 4.1.b) de l'Orde
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, correspon a la Intervenció Municipal
la remissió de la informació econòmica financera corresponent a la Corporació Municipal.
Pel que, efectuat el càlcul corresponent, esta Intervenció Municipal procedirà a remetre al
Ministeri, a través de la plataforma web habilitada a este efecte, la dita informació en els
terminis assenyalats en la norma.
Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i proposa la
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient, en
concret que accepte el càlcul del cost efectiu dels serveis municipals en l’exercici de 2016.
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 2016, 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 2016, a
l'Administració de l'Estat.
c) Retre certificació d’aquesta informació, a la Generalitat i a la Diputació de
València, als efectes oportuns.
10) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, RELATIVA A
VIOLÈNCIA DE GÈNERE:
Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Compromís, relativa a
violència de gènere, que literalment diu:
“Carmen Casanova Plana portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS de l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna, a l'empara del que preveu l'article 116 de la Llei 8/2010 de la

Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat
amb el que diuen els articles 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals; presenta la següent proposta de resolució perquè s'inclogui en el ordre del
dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, als efectes del seu debat i
votació.
En el que portem de 2017, han estat assassinades 47 dones i 5 menors, i encara hi ha més
assassinats de dones en investigació. Els assassinats conformen la màxima representació
de les formes de violència masclista que continuen sotmetent a les dones en tots els
àmbits de la seua vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets
humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Aquestes violències tenen
el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema heteropatriarcal, present a totes les
estructures de la societat, que tolera la desigualtat i resta credibilitat i autoritat a les
dones, mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i
reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General de l'ONU
va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència
contra les Dones. Una data que ha de servir, no sòls per a la reflexió per part de tota la
societat, sinó també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions
polítiques i socials, per lluitar contra aquesta xacra.
Any rere any venim denunciant les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere,
fruit de les desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per
patir múltiples agressions, i que malgrat aquestes reiterades declaracions, lluny de
minvar, va augmentant amb xifres que necessiten molt més que una reflexió puntual i
una adhesió nominal quan s’apropa aquesta data.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, en aquest any hem de
celebrar el naixement primer del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere així com
del Pacte Estatal.
El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte
polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques
desenvolupades per la nostra Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir
una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar
el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues
filles i fills així com la sociabilització per tal que aquest tipus de violència siga concebut

com un conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable en les mesures per
poder desenvolupar i implementar els objectius consensuats per partits polítics, agents
econòmics i socials, associacions feministes, institucions públiques, universitats, poder
judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector.
El pacte estatal contempla 200 mesures amb 1000 milions d’euros per als primers cinc
anys. Una de les mesures més remarcable és la de creació de protocols en l’atenció
primària sanitària i en les urgències per tal que els metges puguen contribuir a detectar
possibles víctimes de violència en els primer abusos tal com ja es fa al País Valencià. Una
altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació en tots els nivells educatius del
foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes violentes, treballant
de forma especial amb menors, i donar formació específica al professorat.
Però, tal com hem dit, encara queda molt per fer a tots els nivells. Els Ajuntaments i les
Diputacions provincials en ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els
governs que han de donar una resposta més ràpida i eficaç a aquesta xacra social. En
aquest sentit, aquest Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la
violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.
És per tot això que presentem al ple les següents propostes:
1. Aquest Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones
assassinades per violència de gènere i expressa les seues condolences a les seues
famílies i amistats, al temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions
d'aquesta violència, redobla el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància
zero amb els maltractadors.
2. Aquest Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les
violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne
totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Per això, Insta al
govern d’Espanya a modificar la Llei de Règim Local per tal que els ajuntaments
recuperen les competències en promoció de la igualtat entre dones i homes i en
matèria de violència de gènere.
3. Així mateix, es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa,
tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les
desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat
subvencionadora, aquest Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en les

quals l'entitat organitzadora utilitze el cos de la dona de forma sexista com a reclam
publicitari.
4. Aquest Ajuntament es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte Valencià contra
la Violència de Gènere i Masclista i a difondre aquest entre la seua ciutadania per tal
d’aconseguir el major nombre possible d’adhesions a aquest document.
5. Es donarà tasllat d’aquests acords a les associacions del poble així com es farà difusió
en tots els mitjans municipals de comunicació.
Benifairó de la Valldigna 25 d’Octubre de 2017”
Tot seguit la Regidora de Benestar Social, Sra. Carmen Casanova Plana, i portaveu
del Grup Municipal Compromís, explica les motivacions de la Moció i demana la
Corporació Municipal adopte acord positiu aprovant aquesta moció, sobretot demana
l’adhesió al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal Compromís d’aquest
Ajuntament, contra la violència de gènere, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa
conté.
11) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE
LA CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS, TAMBÉ DE L’ESTAT
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017, CORRESPONENT AL TERCER
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’octubre de
2017 fins el dia 31 d’octubre de 2017, fent l'extracte següent,

- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 02-10-17, convocatòria elecció de Jutge de Pau titular de Benifairó de la
Valldigna.
De 31-10-17, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 07 de novembre de
2017.
- CONTRACTACIÓ,
De 02-10-17, contractar amb TURURAC, SL, el subministrament de material
d’informació turística sobre senderisme, pel preu cert de 2.219,67 euros.
De 02-10-17, aprova la primera i final certificació d’obra de “Reposició de voreres
en el casc urbà”.
De 03-10-17, aprova projecte d’obres de “Rehabilitació de l’envoltant de “Hospital
Romero””
De 05-10-17, aprova expedient de contractació de les obres de “Rehabilitació de
l’envoltant de “Hospital Romero””
De 06-10-17, licita les obres de “Rehabilitació de l’envoltant de “Hospital
Romero”” mitjançant contracte menor, convidant a tres empreses a presentar
ofertes.
De 25-10-17, adjudica contracte d’obres de “Rehabilitació de l’envoltant de
“Hospital Romero”” a Construccions i Reformes MOREMAVALL, CB, pel preu
cert de 54.774,30 euros.
De 26-10-17, aprova la primera i final certificació d’obra de les millores ofertades
al contracte de les obres “Reposició de voreres en casc urbà”.
De 26-10-17, aprova la primera i final certificació d’obra de les millores ofertades
al contracte de les obres “Reformes en la Plaça Pintor Sorolla”.
De 30-10-17, contracta amb BELLVERCHER, S.L., i dos més el lloguer de
3815,93m2 de parcel·la en zona industrial per a pàrquing de vehicles de tracció
mecànica, pel preu cert de 4.000,00 euros un any.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 02-10-17, a Ciro Salvador Borras Vercher, reformes, en C/ Camí tavernes, 27
De 02-10-17, a Marmoles Beniart, SL, reparacions, en C/ Teodoro Lorente, 17
De 04-10-17, accepta declaració responsable de Telefònica España, SAU, per a
instal·lar fibra òptica en el Municipi
De 20-10-17, a Antonio Serra Palomares, reformes en C/ Alfandec, 5.
De 20-10-17, a Maria Jose Artes Peiro, reformes, en C/ Colon, 5-baix
De 20-10-17, a Vicent Mores Vercher, reformes, en C/ Colon, 23.-2n-4a
De 20-10-17, a Jose Antonio Ferrando Gil, reformes en C/ Sant Antoni, 21
De 27-10-17, a Rosa Maria Fons Cunyat, reformes en C/ Sant Francesc, 23.
De 27-10-17, a Ferrando Blasco, SL, reformes, en Av. de la Valldigna, s/n

- URBANISME,
De 05-10-17, declara la caducitat de l’expedient iniciat en 2012 per a declarar la
resolució de la designació d’agent urbanitzador del Sector urbanitzable industrial
“A”.
De 24-10-17, informa respecte d’una construcció en C/ Sant Vicent, 15, a efectes
del Registre de la Propietat.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 27-10-17, inici procediment sancionador, segons legislació de protecció dels
animals de companyia, a Vicente Rogelio Ripoll Miñana
De 30-10-17, atorga llicència tinença de gos perillós a Salvador Ramon Olaso
Ripoll.
- INTERVENCIÓ,
De 02-10-17, inici càlcul del cost efectiu dels servies que presta l’Ajuntament,
corresponent a l’exercici de 2016.
De 16-10-17, aprova factura honoraris redacció projecte d’obres de “Reposició de
voreres en casc urbà”
De 17-10-17, eleva a definitiu l’acord que aprova la modificació de crèdits núm. 03
del pressupost de 2017.
- TRESORERIA,
De 17-10-17, aprova liquidació període tercer trimestre/2017 a Orange Espagne,
SAU, taxa d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema
de l’1’5% dels ingressos bruts.
De 17-10-17, aprova 69 liquidacions de l’impost sobre increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, corresponents a declaracions de 2016.
De 18-10-17, aprova liquidació període tercer trimestre/2017 a Cide HC Energia,
SA, taxa d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de
l’1’5% dels ingressos bruts.
De 18-10-17, aprova liquidació període tercer trimestre/2017 a EDP
comercialitzadora Ultimo Recurso, SA, 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 01-01-2017, han tingut entrada 903 escrits, i eixida 1243 escrits.
C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del
pressupost de l'any 2017, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix
corresponent al tercer trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix:

ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017
TERCER Trimestre-2017
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................ 1.754.170,00 €.
- Drets reconeguts................................................... 1.305.148,74 €.
- Recaptació neta................................................... 565.693,63 €.
ESTAT DE DESPESES.- Consignacions totals ............................................ 1.754.170,00 €.
- Obligacions reconegudes..................................... 1.013.883,99 €.
- Pagaments realitzats......................................
918.283,93 €.
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA:
-Existències a 01-07-17............................................
-Ingressos durant el trimestre....................................
-Pagaments durant el trimestre..................................
-Existències a 30-09-17.............................................

52.154,92
478.615,35
442.297,00
88.473,27

€.
€
€.
€.

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

12) RETRE COMPTE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR,
DEL SR. RAUL SERRA PLANA:
Es ret compte de l'escrit del Sr. Raul Serra Plana, de data 25 d’octubre de 2017, pel
qual manifesta que renúncia al càrrec de regidor de l'actual Corporació Municipal, per
motius personals.
A continuació es ret compte de l'escrit del Sr. Joan Carles Cors Mejias, de data 25
d’octubre de 2017, el qual, assabentat de la renúncia del Sr. Raul Serra Plana al càrrec de
regidor, com a candidat següent a ser nomenat regidor per la candidatura "Compromís per
Benifairó (COMPROMÍS)", manifesta la seua renúncia a ser nomenat regidor de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.

A continuació el Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, com a Alcalde, i en
representació de Compromís, agraeix al Sr. Serra Plana la llavor feta com a regidor en
benefici de Benifairó de la Valldigna.
Seguidament, el Sr. Domènec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE i
el Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup Municipal PP, manifesten que també ha
estat un plaer haver treballat junt al Sr. Serra Plana pels interessos de Benifairó de la
Valldigna.
Seguidament, atés que l'indicat càrrec el va obtindré, d'acord amb el resultat de les
Eleccions Locals de maig 2015, en presentar-se per la candidatura "Compromís per
Benifairó (COMPROMÍS)".
Comprovat que el Sr. Serra Plana ha formulat la respectiva declaració d’interessos i
de bens, amb motiu de cèsar del càrrec de regidor.
Atés la vigent normativa legal, tant l'electoral com la de règim local, en relació a les
renúncies dels membres de les Corporacions Locals.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Prendre nota de la renúncia al càrrec de regidor formulada pel Sr. Raul Serra
Plana, amb efectes del dia d’ahui.
b) Prendre nota de la renúncia a ser nomenat regidor d’esta Corporació Municipal,
del Sr. Joan Carles Cors Mejias, següent candidat en la llista de la candidatura
COMPROMÍS en les Eleccions Locals de maig 2015.
c) Declarar vacant el lloc de regidor, el qual correspon a la candidatura
"Compromís per Benifairó (COMPROMÍS)", presentada a les Eleccions Locals de maig
2015.
d) Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, perquè nomene regidor
d'aquesta Corporació Municipal, al següent candidat de COMPROMÍS, Sr. Manel Gomez
Ciscar amb DNI 73.776.777 E, d'acord amb l'ordre de col·locació en l'indicada
candidatura.
ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA.

A continuació i abans del punt de precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, davant la
necessitat d’ampliar la delegació en la Diputació de València la gestió recaptatòria en
executiva de les sancions administratives, en particular les de trànsit, ja que aquesta
matèria no forma part de l’actual conveni de gestió tributaria, sent necessari acord de
l’ajuntament; i davant la publicació en el DOGV del dia 26 d’octubre de 2017 del Decret
Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat per a la
construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la
Generalitat, que indica entre altres, per a iniciar el corresponent procediment, el respectiu
acord d’adhesió a aquest règim de cooperació. Per tant demana la Corporació Municipal
adopte resolució pertinent, si es el cas, en aquesta mateixa sessió,
- Delegació en la Diputació de València de facultats en matèria de gestió tributaria i
recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic, i
- Adhesió al procediment de cooperació amb la Generalitat per a la construcció,
ampliació, adequació, reforma i equipament del CEIP “Jaume II el Just” de Benifairó de la
Valldigna.
En conseqüència, per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del Dia,
els dos assumptes mencionats, 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 els dos assumptes esmentats, passant
tot seguit a debatre'ls.
13) DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE FACULTATS
EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTARIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS
PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC:
Es ret compte que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix a les entitats locals
determinades facultats de gestió tributària així com les de recaptació de tributs i demés
ingressos de dret públic.
La complexitat que la realització d'aquestes matèries comporta, i així mateix la seua
rellevància dins del més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsellen la utilització de
fórmules que permetin un eficaç i adequat exercici de les facultats esmentades, dins dels
sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa local aplicable.

En l'actualitat l'Ajuntament té delegades en la Diputació de València les funcions
tributàries de la recaptació voluntària i executiva d'impostos, taxes i preus públics que a
continuació s’indiquen amb “X”,
CONCEPTE

GESTIÓ

RECAPTACIÓ
VOLUNTARIA

RECAPTACIÓ
EXECUTIVA

IBI

X

X

IAE

X

X

IVTM

X

X

IIVTNU (Plusvalua)

X

ICIO

X

Taxa de recollida de basura

X

X

Taxa de guals permanents

X

X

Taxa de mercats

X

Taxa de subministrament
d’aigua

X

X

Taxa de clavegueram

X

X

Taxa per ocupació de la via
pública
Taxa de l’1,5% empresas
explotadores de serveis, i
subministraments

X

X

Altres taxes i preus públics:
(*)

X

1) Taxes urbanistiques

X

2) Taxa Escola Infantil

X

Quotes d’urbanizació

X

Altres ingressos de dret
públic

X

INSPECCIÓ

X

Considerant convenient l'ampliació de la delegació d'aquestes funcions en la
Diputació de València en matèria de recaptació en executiva de les SANCIONS
ADMINISTRATIVES, en particular les de TRÀNSIT, i sent conforme a dret la dita
delegació en virtut del que estableix l'article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en
l'article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Atés l’informe del Secretari General de l’Ajuntament.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
Primer. Ampliar la delegació en la Diputació de València, a les facultats que
aquesta entitat local té atribuïdes en les SANCIONS ADMINISTRATIVES, en particular
les de TRÀNSIT, a l'empara del que preveu l'article 106.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de
les Bases de Règim Local i l'article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Segon. Acceptar les Bases reguladores dels serveis tributaris i altres ingressos de
Dret públic prestats per la Diputació de València als ajuntaments i altres ens públics
aprovades pel Ple de la Corporació, i on consta l'abast, límits, contingut i condicions de la
delegació a la qual es refereix el present acord, publicades al Butlletí Oficial de la
Província núm. 173, de data 07 de novembre de 2017.
Tercer. Prendre coneixement, que la present delegació entrarà en vigor, una vegada
acceptada pel Ple de la Diputació de València, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de València. Que la vigència de la delegació s'estendrà fins a la comunicació
acordada pel Ple de l'Ajuntament d'extingir, totalment o parcialment, la delegació
efectuada. Que l'esmentada comunicació s'ha d'efectuar amb anterioritat a l'inici de l'últim
trimestre de l'any anterior a l'efectivitat d'aquesta revocació.
Quart. Notificar aquest acord a la Diputació de València als efectes procedents de
l'acceptació de la delegació ací conferida, i acceptada aquesta, s’haurà de publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de València per a general coneixement, d'acord amb el que
preveu l'article 7.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

14) ADHESIÓ AL PROCEDIMENT DE COOPERACIÓ AMB LA
GENERALITAT PER A LA CONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ, ADEQUACIÓ,
REFORMA I EQUIPAMENT DEL CEIP “JAUME II EL JUST” DE BENIFAIRÓ
DE LA VALLDIGNA:
Es ret compte del contingut del Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell,
pel qual s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions
locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i
equipament de centres públics docents de la Generalitat, publicat en el DOGV 8157 del dia
26 d’octubre de 2017
Per la Regidora Delegada d’Educació, Sra. Carmen Casanova Plana, es manifesta la
Corporació Municipal que es d’interès municipal adherir-se al mencionat programa de
cooperació amb la finalitat d’avançar en el temps en la realització de determinades obres
de millora i rehabilitació en el Col·legi Públic d’infantil i de primària “Jaume II el Just” de
Benifairó de la Valldigna.
A l’article 7 del mencionat Decret Llei 5/2017 s’indica que les administracions
locals interessades en adherir-se a este pla de cooperació, inicialment entre altres, han
d’adoptar respectiu acord d’adhesió a aquest règim de cooperació per l’Ajuntament en Ple.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Adherir-se al Pla de Cooperació previst en el Decret 5/2017, de 20 d’octubre,
del Consell, entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana
per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament, amb la finalitat de
realitzar obres de millora i rehabilitació en el Col·legi Públic d’infantil i de primària
“Jaume II el Just” de Benifairó de la Valldigna.
b) Manifestar expressament que es coneix el contingut del mencionat Pla de
Cooperació que regula el Decret 5/2017.
c) Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, junt a la resta de documentació que s’indica en l’article 7 del Decret5/2017.
15) 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:
- Pregunta com es que el Sr. Alcalde no estava present en els actes que va
organitzar la Guàrdia Civil de Tavernes de la Valldigna amb motiu de la festivitat de la
seua patrona “Verge del Pilar”.
L’Alcalde, manifesta que no va acudir al actes per dos motius, un personal al
considerar que les festes són per a mi i amb la meua família; altre per ser funcionari al
considerar que els funcionaris tinguen que celebrar festes patronals.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
Primer que res, manifestar que després de dos anys demanant-ho, per fi les llums
dels focus del camp de futbol ja funcionen.
- Prega s’organitze un sistema pel qual es puga disposar de les claus dels aseos, ja
que el diumenge passat al voltant de les 13 hores no es van poder usar per estar tancats.
L’Alcalde, manifesta que ha dit varies vegades que faciliten al club de futbol un joc
de claus dels aseos.
- Con va el funcionament de les borses de treball temporal, que la de neteja de vials
i poliesportiu, ara en poc de temps han estat des treballadors.
L’Alcalde explica que es degut a l’acumulació de tasques que hi ha que realitzar al
poliesportiu.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 21:10 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 09 de gener de
2018. I s'estén en ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números .........
a .................., la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb l’article 110.3 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per a la
seua enquadernació.
L'Alcalde,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

