MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 08 DE MAIG 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
S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a huit de maig 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 02 de maig 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) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 03 D’ABRIL DE 2017:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 03 d’abril de
2017, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
2) APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS A 01-01-2017:
Atés l'article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es
modifica el Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals; així com les
instruccions de l'Institut Nacional d'Estadística dictades conjuntament amb la Direcció
General per a l'Administració Local segons Resolució de 17 de novembre de 2005, sobre
revisió del Padró d'Habitants a 01 de gener de cada any.
Atés la revisió del Padró d'Habitants de Benifairó de la Valldigna amb referència a
01-01-2017, el resum numèric de la mateixa sobre la gestió continuada del mateix, recull
les actualitzacions dutes a terme des de l'1 de gener de 2016 fins l'1 de gener de 2017,
elaborada pels serveis municipals.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar provisionalment la gestió del padró municipal d'habitants, i el resum
numèric del mateix a l'1 de gener de 2017, amb el següent resultat:
Població de dret a 01-01-2016 ................... 1.600 hab.
Població de dret a 01-01-2017 .................... 1.604 hab.
dels quals 797 són homes i 807 són dones.
b) Que es trameta aquesta revisió del Padró Municipal d'Habitants en suport
informàtic, amb la documentació administrativa pertinent, a la Delegació Provincial de
l'Institut Nacional d'Estadística, als efectes previstos.

3) APROVAR INICIALMENT EXPEDIENT NÚM. 1 DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2017:
Es ret compte de l'expedient Núm. 1 de modificacions de crèdits, en el qual es
proposa la concessió de suplements de crèdits en el Pressupost General de l'Ajuntament per
a l'exercici de 2017.
Atés que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen
cobrir amb els suplements de crèdits, no permeten que la seua realització es puga demorar
a exercicis futurs.
Atés que la concessió de suplements de crèdits són perquè es insuficient la
consignació de crèdit existent per poder comptabilitzar les despeses que s’han de cobrir en
l’exercici de 2017.
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 Refós 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, per
compromisos firmes d’aportació de persones jurídiques per finançar, en aquest cas sense
afecció, despeses municipals.
La Corporació Municipal sense debat, manifesta acceptar aquesta modificació de
crèdits proposada, per tant va a aprovar-la.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Declarar la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors la realització
de les despeses específiques i determinades que motiven els suplements de crèdit als que
es refereix aquest expedient. I comprometre’s a no executar les mateixes fins que
l’Ajuntament dispose del corresponent ingrés del compromís de transferència.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes
següents:
a) 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
151.227 Urbanisme, Treballs de tècnics
155.639 Adquisició de màquines i ferramentes
171.210 Parcs i Jardins, M.C.R.
312.212 Consultori Local de Salut, M.C.R.
920.466 Admin. General, a FEMP, FVMP, i altres
929.226 Admin. General, Responsabilitat patrimonial
Total modificació de crèdits, per suplements de crèdits

Import
22.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
600,00 €
2.000,00 €
34.600,00 €

b) Finançar les modificacions de crèdits expressades amb càrrec a ingressos de
naturalesa no tributària de l’estat d’ingressos que a continuació s’indiquen,
Concepte i denominació pressupostària
450 Transferències de la Generalitat
“Fons de Cooperació Municipal 2017”

Total finançament modificació de crèdits,
amb ingressos de naturalesa no tributària,

Import
34.600,00 €

34.600,00 €

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 2017, si durant l'indicat període no es presenten reclamacions,
constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde.
4) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA i SOSTENIBILITAT FINANCERA,
DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL PRIMER
TRIMESTRE DE 2017:
Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 25 d’abril de
2017, en virtut del que regula la vigent l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF), corresponent al Primer 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 PRIMER
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 31 de març, en
compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), concretament
l’article 16.7 en relació a l’article
6.10, estableix obligacions trimestrals de
subministrament d'informació per les Entitats Locals, que haurà d'efectuar-se per mitjans
electrònics a través del sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
(MINHAP) habilite a aquest efecte (art. 5.1), passa a emetre el següent Informe.
Aquest Informe té per objecte descriure la informació comptable a presentar en els
formularis previstos pel Ministeri per al compliment de la citada obligació, corresponent al
PRIMER trimestre de l'exercici 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 PRIMER 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 al Ministeri, perquè es
done compte al Ple de la Corporació Municipal si es considera oportú, amb els formularis
remesos.
La informació subministrada per a complir a l'obligació de remissió, és la que s'ha
materialitzat en els formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d'Estudis i
Finançament d'entitats locals, omplits a través de l'Oficina Virtual abans citada.
Conclusió de l'informe:
Amb les dades d'execució pressupostària existents a 31 de març de 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

482.363,77 €

- De pressupost corrent

160.377,13 €

- De pressupostos tancats

128.267,81 €

- De No pressupostaria
- Ingressos pendent d’aplicació

50.101,60 €
143.617,23 €

Pagaments Líquids

492.554,60 €

- De pressupost corrent

197.609,90 €

- De pressupostos tancats

143.572,66 €

- De no pressupostaria

151.372,04 €

Existència en caixa a

69.116,74 €

31-03-2017

58.925,91 €

Segon.- El nivell del deute viu queda fixat en 758.461,40 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 Primer Trimestre.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.

5) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS,
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017:
Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 10 d’abril de
2017, en virtut del que es regula el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, sobre la
metodologia per a calcular el Període Mitjà de Pagament a Proveïdors, en
desenvolupament de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera corresponent al Primer trimestre/2017, el qual ja ha estat
comunicat a l’Administració de l’Estat a través de la Plataforma electrònica del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, i que resulta ser el següent,
“INFORME DE SECRETARI-INTERVENCIÓ
CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP)

PRIMER TRIMESTRE 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,
realitzat el càlcul corresponent al PRIMER 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 al trimestre de l'any natural.

CINQUÈ.- De conformitat amb el que disposa l'article 6.2 del Reial Decret
635/2014, les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques i publicar periòdicament, d'acord amb el que es preveja en l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la
següent informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit,
corresponent a cada trimestre anterior:
- A) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie
històrica.
- B) El període mitjà de pagament trimestral de cada entitat i la seua sèrie històrica.
- C) La ràtio trimestral, d'operacions pagades de cada entitat i la seua sèrie
històrica.
- D) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seua
sèrie històrica.
La informació es publicarà en els seus portals web seguint criteris homogenis que
permeten garantir l'accessibilitat i transparència de la mateixa, per la qual cosa el Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a les comunitats autònomes i corporacions
locals models tipus de publicació.
SISÈ.- Efectuats els càlculs pertinents pel programa informàtic SICALWIN, a
través del qual es porta la gestió comptable d’este Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, les ràtios obtingudes són els següents:
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

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

Primer

6’91 dies

2016

Quart

(2,45) dies

2016

Tercer

4’56 dies

2016

Segon

14’72 dies

2016

Primer

73’43 dies

2015

Quart

51’96 dies

2015

Tercer

33’13 dies

2015

Segon

29’57 dies

2015

Primer

9’25 dies

2014

Quart

20’40 dies

2014

Tercer

11’11 dies

2014

Segon

(3’77) dies

2014

Primer

3’82 dies

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

SETÈ.- Conclusió
1r. La informació obtinguda s'ha de trametre al Ministeri d'Hisenda 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 Primer 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.

6) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, RELATIVA A
INVERSIONS DE L’ESTAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA:
Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Compromís d’aquest
Ajuntament, relativa a inversions de l’Estat en la Comunitat Valenciana, que literalment
diu:
“Josep Antoni Alberola Verdú, portaveu del grup municipal de Compromís de
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, presenta al Ple la següent:
MOCIÓ
En la sessió celebrada el 6 d’octubre de 2015, el Ple de Les Corts va aprovar per
unanimitat la resolució 22/IX sobre la reforma immediata del sistema de finançament
autonòmic.
Esta proposta contemplava en el seu punt tercer instar al Consell a exigir al govern central
“L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a
mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i compensant en tot cas la
insuficiència inversora dels últims anys.”
A més, es troba en tramitació a les Corts Generals la Reforma de l’Estatut de la Comunitat
Valenciana que contempla la modificació de la Disposició Addicional Primera de l’Estatut
en línia amb l’objectiu de garantir inversions que responguen, com a mínim, al nostre pes
poblacional.
Davant la pròxima tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat, és important que esta
exigència unànime es convertisca en inversions concretes que milloren la vida dels
valencians i valencianes.
Tal com senyala la resolució aprovada en octubre del 2015, és necessari compensar anys
d’insuficiència inversora amb un nivell inversor que supere el nostre pes poblacional.
Per tant, els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2017 suposen una oportunitat
per revertir una dura realitat de discriminació contínua cap al nostre territori en matèria
d’inversions territorialitzades.
Per tot açò proposem els següents
ACORDS

1- Aquesta corporació se suma a la proposta de Compromís aprovada per les Corts
Valencianes el passat 22 de febrer de 2017 on s’exigeix unes inversions d’acord el
pes poblacional.
2- Instar al Congrés dels Diputats i el Senat per a què es trameta la Resolució 22/IX
aprovada per unanimitat per Les Corts Valencianes als i les seues membres i grups
davant la pròxima tramitació del Pressupost General de l’Estat per a l’exercici
2017.
3- Instar al Govern Central la necessitat que el Pressupost General de l’Estat per a
l’exercici 2017 done compliment a la Resolució 22/IX, contemplant l'execució per
part de l'estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al
pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i compensant en tot cas la
insuficiència inversora dels últims anys.
4- Exigir al Govern central la posada en marxa d’un Pla de Xoc d’Inversions per part
del Ministeri de Foment per destinar, almenys, 1200 milions anuals entre 2017 i
2020 en inversions al nostre territori.
5- Reclamar la posada en marxa d’una Comissió mixta de seguiment de les inversions
per supervisar que els projectes pressupostats són efectivament realitzats en el
termini corresponent.
En Benifairó de la Valldigna, 2 de maig del 2017”
Tot seguit el Portaveu del Grup Municipal de Compromís de l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna, Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, demana la Corporació
Municipal adopte acord positiu aprovant aquesta moció, tractant-se de l’assumpte de que
tracta.
La Corporació Municipal sense debat, manifesta acceptar aquesta Moció, per tant
va a aprovar-la.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal Compromís d’aquest
Ajuntament, relativa a inversions de l’Estat en la Comunitat Valenciana, ací transcrita, i
reiterar els acords que la mateixa conté.

7) 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 PRIMER
TRIMESTRE:
Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 d’abril de 2017
fins el dia 30 d’abril de 2017, fent l'extracte següent,
- PERSONAL,
De 12-04-17, convoca Comissió Baremació de la Borsa de treball temporal
“Auxiliar Administratiu en Consultori Local de Salut” per a estudiar reclamació
presentada a la baremació realitzada el dia 27-04-2017.
- CONTRACTACIÓ,
De 05-04-17, contracta el servei de desratització, desinsectació i desinfecció dels
edificis municipals, any 2017, pel preu cert de 1.270,00 euros, IVA no inclòs.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 03-04-17, a Ramón Company Vercher, rasa en carrer Marinyen, 22, a efectes
escomesa clavegueram per a casa.
De 03-04-17, a Isabel Donoso Peris, reformes en C/ Reis catòlics, 12-3r-9a
De 03-04-17, a Francisco Alberola Vercher, tanca solar en C/ Alfurell, 3
De 05-04-17, a Benito Gil Cors, d’ocupació vivenda en C/ Reis catòlics, 35
De 10-04-17, a Maria Alvarez Forquet, tanca de solar, en Pl. Pintor Sorolla, 18.
De 28-04-17, a Salvador Vercher Alberola, reformes en C/ Pio XII, 6
- INTERVENCIÓ,
De 05-04-17, reconeix responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament pels danys patits
per la Sra. Ines Ferrando Moreno, en el seu vehicle, el dia 20 de gener de 2016,
amb una indemnització de 85,69 euros.
De 01-04-17, reconeix responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament pels danys patits
pel Sr, Vicent Talens Pellicer, en el seu vehicle, el dia 17 de desembre de 2016,
amb una indemnització de 2.188,76 euros.
De 27-04-17, inici expedient modificació de crèdits núm. 1 en el pressupost de
2017.

- TRESORERIA,
De 03-04-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle E5647BGF, de Finca la
Rebolla, SL, per disposar de cartilla agrícola.
De 28-04-17, aprova liquidació primer trimestre 2017 a EDP comercialitzadora
ultimo recurso, SA, taxa d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel
sistema de l’1’5% dels ingressos bruts.
De 28-04-17, aprova liquidació primer trimestre 2017 a Orange Espagne, SAU,
taxa d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5%
dels ingressos bruts.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 01-04-17, inici responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament pels danys patits pel
Sr, Vicent Talens Pellicer, en el seu vehicle, el dia 17 de desembre de 2016.
De 03-04-17, autoritza reserva via per a gual 98, any 2017, a SAT Versol núm. 108
CV.
De 03-04-17, autoritza reserva via per a carrega i descarrega en C/ Ricardo
Romero, 34, per a Supermercat Gonzalo, S.L.
De 11-04-17, sol·licita ajuda a Patronat Provincial de Turisme per a realitzar
activitat “Xarxa de Rutes del Massís del Mondúver”
De 26-04-17, atorga reserva de nínxol a Francisco Company Faus.
De 26-04-17, atorga reserva de nínxol a José Peris Vercher.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2017, han tingut entrada 384 escrits, i eixida 405 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 primer trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix:
PRIMER Trimestre-2017
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................ 1.602.000,00 €
- Drets reconeguts...................................................
161.014,05 €.
- Recaptació neta...................................................
160.377,13 €.
Ingressos pendent d’aplicació al pressupost ..........

137.321,61 €

ESTAT DE DESPESES.- Consignacions definitives.....................................
- Obligacions reconegudes......................................
- Pagaments realitzats..........................................
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA:
-Existències a 01-01-17 ............................................
-Ingressos durant el trimestre...................................
-Pagaments durant el trimestre.................................
-Existències a 31-03-17 ...............................................

1.602.000,00 €.
221.433,57 €.
197.609,90 €.
69.116,77
549.700,60
559.891,43
58.925,91

€.
€.
€.
€.

I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
8) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Jose Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega que l’Ajuntament no torne a penjar la bandera de la República Espanyola el
dia 14 d’abril, com s’ha fet enguany, per estar disconforme amb aquest tipus d’acte. Tot i
que dita actuació pot reportar una sanció del Govern Civil, ja que el mateix va avisar tots el
ajuntaments que aquest tipus d’acte esta prohibit en un edifici públic com ho es la Casa
Ajuntament. Per altra banda, com que l’Ajuntament no es de titularitat de l’Equip de
Govern, resulta que no es poden fer actes que siguen contraris al que regulen les Lleis; i si
de cas s’imposarà una sanció a l’Ajuntament, el Grup Municipal PP, espera que
l’abonament de la mateixa siga a càrrec del Sr. Alcalde i dels Regidors que recolzaren
l’acte mencionat.
L’Alcalde manifesta que per a evitar problemes, la bandera República no es va
penjar en el balco de la façana principal de l’Ajuntament, es va penjar en un balco de la
façana lateral. A l’efecte vaig demanar opinió a tots els Grups Municipals, tenint resposta
positiva del Grup PSOE i del Grup EUPV. El Govern Civil podria actuar amb actes de
penjar altre tipus de banderes, però no amb el de penjar la de la República Espanyola, que
representa un període democràtic en la historia d’Espanya, tombat per un colp d’estat.
L’acte de penjar la bandera de la República Espanyola, honra la democràcia i la llibertat. I
respecte de la possible sanció que puga tramitar el Govern Civil, tot i que no crec que es
tramite, serà abonada de conformitat amb les normes del Règim Local.

El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Respecte de la convocatòria de la Borsa de treball temporal per a un auxiliar
administratiu en el Consultori Local de Salut, com s’ha donat la informació pública, hi ha
persones que no s’han assabentat de la mateixa.
L’Alcalde manifesta que s’ha donat informació pública com sempre, la prova es
que s’han presentat 19 aspirants, i una d’ells és resident de Piles.
El Sr. Domènec Estruch Llorca, regidor del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Respecte de les millores realitzades en el Camí Rajolar, per cert que s’han quedat
molt bé, caldria fer la respectiva senyalització horitzontal.
L’Alcalde manifesta que ja s’ha acceptat un pressupost per a fer dita feina, i en uns
dies estaran ací per a realitzar-la.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió
a les 20:30 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 05 de juny de
2017. I s'estén en ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números .........
a .................., la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb l’article 110.3 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per a la
seua enquadernació.
L'Alcalde,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

