MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
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NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a vint de novembre de 2018, essent les vint hores, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú,
assistits pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en
primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament
convocats per ahui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 14 de novembre de
2018, per a celebrar sessió ordinària i pública.
Abans d’iniciar la sessió, l’Alcalde informa la Corporació Municipal que en la
redacció dels enunciats de dos punts de l’Ordre de Dia es van patir unes errades, les quals
s’esmenen amb la següent redacció correcta dels mateixos,
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El punt 3) de l’Ordre de Dia, correctament ha de dir: “Adjudicació del contracte
d’obra de “Nou Cementeri Municipal”” i
El punt 5) de l’Ordre de Dia, correctament ha de dir: “Proposta de l’Alcaldia de
Conveni amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a controlar els canyars en el
Riu Vaca i zona d’afecció”
La Corporació Municipal queda assabentada de l’esmena anterior, i atés que s'ha
obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que formen la Corporació
Municipal, el president obre la sessió amb el següent,
ORDRE DEL DIA
1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 04 DE SETEMBRE DE 2018:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 04 de setembre
de 2018, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 02 D’OCTUBRE DE 2018:
L’Alcalde informa la Corporació Municipal que tot i tindre la voluntat de tindre
acabada aquesta acta per a aquesta sessió, l’acumulació de tasques administratives han
impedit que estiguera completament redactada, per tant s’ha de deixar aquest assumpte
sobre la Mesa per a la propera sessió que celebre l’Ajuntament en Ple.
3) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA “NOU CEMENTERI
MUNICIPAL”:
Atés l'acta d'obertura de les propostes presentades a la licitació amb procediment
obert simplificat, de tramitació ordinària, per a la contractació de les obres de “Nou
Cementeri Municipal”, de la Mesa de Contractació en data 08 de novembre de 2018,
proposant l’adjudicació del contracte a l’oferta presentada per "GRAU PASCUAL , S.A.",
per considerar que dita oferta es la més avantatjosa pels interessos municipals.

Acreditada la presentació en les oficines municipals de la documentació requerida
al licitador "GRAU PASCUAL , S.A.", amb els extrems assenyalats en l'article 140 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com la constitució de
la garantia definitiva i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels
mitjans que s'ha compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, tot això dins
del termini de 7 dies hàbils des de l'enviament de la comunicació.
Vist l'informe favorable de fiscalització del compromís de la despesa de la
Intervenció Municipal de data 12 de novembre de 2018.
Atés el que disposen els articles 150, 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Fent us de les atribucions conferides en la vigent legislació del Règim Local, i
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i de conformitat amb el que estableix l'article
159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, adjudicar el
contracte de les obres “Nou Cementeri Municipal”, d'acord amb el projecte tècnic, plec de
clàusules que regulen aquesta licitació i proposta de l'adjudicatari, a l'empresa següent, per
l'import que s'indica:
- EMPRESA: GRAU PASCUAL, S.A.,
- IMPORT ADJUDICACIÓ (IVA EXCLÒS): 205.560,66 euros
- IMPORT ADJUDICACIÓ (IVA INCLOS): 248.728,40 euros
- MOTIVACIÓ ADJUDICACIÓ: Ser l’oferta amb el preu més baix, únic criteri
d’adjudicació.
Segon.- Notificar a GRAU PASCUAL, S.A aquest acord, i se li comunique que en
el termini de quinze dies se li citarà per a la firma del corresponent contracte administratiu.
Formalitzat el contracte, com a el contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut de
l’Obra ajustat a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte perquè l’Ajuntament
l’aprove previ informe del Director-tècnic de les obres.
Tercer.- Publicar aquesta adjudicació en el Perfil del Contractant d’este
Ajuntament.

Quart.- Notificar als restants tres licitadors admesos aquesta acord per a
coneixement i efectes oportuns.
Quint.- Comunicar aquest acord a la Diputació de València, als efectes previstos en
el Conveni Singular 21/2017.
4) APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DE L'INVENTARI
DE BÉNS I DRETS MUNICIPAL:
Aquest Ajuntament té aprovat l'inventari de béns i drets que li pertanyen, a data
de 31 de desembre de 2005, segons acord adoptat per l’Ajuntament en Ple en sessió de 06
de març de 2006.
Atés la necessitat de procedir a l’actualització i revisió de l'Inventari de bens i drets
objecte de la titularitat d'este Ajuntament, a fi de disposar d'un instrument útil que
reflectisca la realitat patrimonial del municipi d'acord amb criteris de seguretat jurídica, i
en definitiva de complir amb el mandat establit pels articles 32 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les administracions públiques, 86 del Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril i 17 del Reglament de Béns de les Entitats locals, aprovat per Reial
Decret 1372/1986, de 13 de juny.
La falta de recursos de personal, també econòmics , i sobretot la saturació cada dia
més de tasques i funcions que s’han de realitzar per l’administració local, ha fet que no
s’haja pogut complir amb el mandat de renovar o revisar i actualitzar l’Inventari de Béns i
Drets, cada any, segons la normativa abans mencionada.
Davant d’esta situació l’any 2017 es va sol·licitar de la Diputació de València, ens
oferira l’assistència tècnica necessària a l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, amb la
finalitat de comptar amb l’Inventari Municipal actualitzat, tant en suport paper com en
suport digital, que a més siga compatible amb el programa informàtic de comptabilitat de
l’Ajuntament, conforme a les determinacions del Reglament de Bens de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, i de les que contempla l’Ordre
HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la nova instrucció de
comptabilitat local que va a entrar en vigor l’1 de gener de 2015, que entre altres novetats
introdueix el tractament comptable dels bens municipals.

La Diputació de València, segons Decret 11896 de data 27 de desembre de 2017 de
la Diputada Delegada d’Assessorament Municipal, atorga a este Ajuntament assistència
tècnica per a l’actualització de l’Inventari de Béns i Drets Municipals, encarregant la
mateixa a la mercantil Innovalia Asesores, S.L.
Per Secretaria General d’este Ajuntament, en data 22 d’octubre se certifica que a
les oficines municipals consta el treball, en suport paper i suport digital, realitzat per
INNOVALIA Grupo de Asesores, S.L., de l’actualització de l’Inventari de Béns i Drets
d’este Ajuntament, conforme a les determinacions del Reglament de Bens de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, i de les que contempla l’Ordre
HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la nova instrucció de
comptabilitat local, treball realitzat en virtut d’assistència tècnica de la Diputació de
València.
Considerant que per Innovalia s’ha dut a terme la recopilació pertinent de quanta
documentació ha fet falta per tal d’actualitzar i revisar l’Inventaria a data 31 de desembre
de 2017, amb la finalitat de confeccionar les fitxes individualitzades de cada bé o dret
d'acord amb l'exigit en els articles 20 a 28 del Reglament de Béns de les Entitats Locals.
Atés el document “Inventari de Bens del Patrimoni Municipal” redactat per
INNOVALIA, en virtut d’ajuda d’assitència tècnica de la Diputació de València per a
l’actualització i revisió de l'Inventari de Béns de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna,
a data 31 de desembre de 2018.
Atés l'informe de Secretaria General d’este Ajuntament emès en data 24 d’octubre
de 2018.
Atés el que disposa l'article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,
pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
i 17 del Reial Decret 1372 / 1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals.
Atés que l'aprovació de l’actualització i revisió de l'Inventari correspon a
l’Ajuntament en Ple, de conformitat amb el que preveu l'article 34 del Reglament de Béns
de les Entitats Locals.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:

a) Aprovar l’actualització i revisió de l'Inventari de Béns i Drets objecte de la
titularitat d'este Ajuntament, a data de 31 de desembre de 2017, d'acord amb el document
“Inventari de Bens del Patrimoni Municipal” redactat pe INNOVALIA, en virtut d’ajuda
d’assistència tècnica de la Diputació de València, en els termes que ha estat confeccionat,
el qual serà degudament segellat, i diligenciat pel Sr. Secretari General d'este Ajuntament.
b) A efectes de la necessària coordinació entre la Comptabilitat municipal i
l'Inventari de béns i drets de l'Ajuntament, que per la Intervenció Municipal es realitzen les
operacions comptables necessàries per a la concordança entre la Comptabilitat i el citat
Inventari.
c) D’acord amb el que estableix l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, exposar al públic
l'expedient per un termini de 20 dies hàbils en el Tauler d'Edictes i pagina WEB de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, a fi de donar una informació dels béns
que es relacionen i es puguen formular al·legacions que ajuden a depurar si és el cas les
dades o posen de manifest qualsevol omissió o circumstància que siga oportú tenir en
compte. Si no es presenten reclamacions, al·legacions o observacions, quedarà aprovada
amb caràcter definitiu la rectificació de l'inventari.
d) Facultar l'Alcaldia, per que assistida del Secretari General, realitze les
correccions i adaptacions de les finques detallades a l’Inventari a efectes de informació
registral i cadastral, a la realitat de les mateixes. Una vegada concretades, formalitzar els
documents administratius pertinents per a, respecte dels immobles, deixar constància en el
Registre de la Propietat de l’actualització i revisió de l'Inventari esmentada.
e) Remetre una còpia de l’actualització i revisió de l'Inventari d'este Ajuntament, a
l'Administració de l'Estat i a la Generalitat.
5) PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CONVENI AMB LA
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER PER A CONTROLAR ELS
CANYARS EN EL RIU VACA I ZONA D’AFECCIÓ:
Es compte de la proposta de l’Alcaldia relativa a formalitzar un Conveni amb la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb la finalitat de controlar els canyars de les
riberes del Riu Vaca i zona d’influència, que literalment diu:

“El Riu Vaca al seu pas pels Termes Municipals de Simat de la Valldigna, Benifairó de la
Valldigna, Tavernes de la Valldigna i Xeraco esta envaït o arrablit de la canya vera o
Arundo donax, la qual cosa exigeix que per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
s’adopten les mesures adients per tal de controlar aquesta planta invasora.
Si la Confederació Hidrogràfica del Xúquer portés aquesta tasca a bon terme, els
Ajuntaments dels municipis mencionats podrien continuar aquell control de canya vera
realitzant tasques de manteniment de l’extinció de d’aquesta espècie invasiva.
De conformitat amb la vigent normativa sobre Aigües, cap la possibilitat de formalitzar
convenis entre l’Administració Local i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sobre tot
desprès de múltiples peticions, com administració competent del domini públic hidràulic,
de portar a terme una adequada neteja de vegetació invasiva de les riberes del Riu Vaca.
Per tot això, esta Alcaldia PROPOSA l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
l’adopció d’un acord pel qual es puga formalitzar un conveni amb la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, amb l’objectiu bàsic del control de la vegetació invasora de les
riberes del Riu Vaca, principalment de la canya vera, acord que hauria de tindre el següent
contingut,
Primer.- Que per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer es realitzen les tasques
necessàries per a l’eliminació de la canya vera o Arundo donax del llit del Riu Vaca, al seu
pas pels municipis de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la
Valldigna i Xeraco, ja que segons els informes dels diferents tècnics dels ajuntaments,
l’existència d’aquesta canya invasiva i del seu rizoma impedeix el correcte desaigüe del riu
i el correcte transcurs de l’aigua pel llit del mateix.
Segon.- L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna es compromet, i respecte del Terme
Municipal, una vegada eliminada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la canya
vera:
a) Mantenir una actuació de desbrossament de Arundo donax en el llit del riu Vaca, segons
les recomanacions per al manteniment dels treballs d’eliminació de canyars, en els
següents trams:
les coordenades UTM HUSO 30 ETRS 89 son
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Aquest manteniment es realitzarà mitjançant el control i eliminació dels rebrots de Arundo
donax i la seua substitució per plantacions de flora autòctona. Manifestant que aquesta
substitució, pel seu interès, s’intentaria dur-la a terme en un període de 2 anys.
b) En les actuacions de control dels rebrots, es retiraran del llit, a la finalització dels
treballs, les restes de desbrossament generats, portant-les a un abocador controlat, d'acord
amb la vigent legislació sectorial.”
Pel Sr. Domenec Estruch Llorca, regidor del Grup Municipal PSOE, es pregunta si
després de fer l’indicat control de canyes per la CHJ, el manteniment anirà a càrrec de
l’Ajuntament.
L’Alcalde manifesta que una vegada fet el control de les canyes i haver reforestat
les riberes del riu Vaca amb plantes autòctones, es controlaran i eliminaran els brots de
canyes que es produeixquen, estant previst que aquestes tasques, pel que correspon a Simat
de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna, les dufa a terme la Mancomunitat de la
Valldigna.
Seguidament, pels senyors portaveus dels Grups Municipals es manifesta
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia ací transcrita, manifestant que votaran a favor de
la mateixa.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar la proposta de l’Alcaldia, ací transcrita, que en data 25 d’octubre de
2018 formula a la Corporació Municipal, per a formalitzar un Conveni amb la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb la finalitat de controlar els canyars de les
riberes del Riu Vaca i zona d’influència.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, als
efectes escaients.

6) APROVACIÓ INICI EXPROPIACIÓ TERRENYS PER A L’AMPLIACIÓ
DEL CAMÍ RURAL “CANALETA DE PEDRA”:
Atés l’expedient que es tramita amb la finalitat d'executar el projecte tècnic
"Ampliació del Camí Rural Canaleta de Pedra”, tram comprés enmig del carrer Jaume II,
de nord a sud, obres incloses en el Pla Provincial de Serveis i Obres Municipals de
2018/2019 de la Diputació de València.
Atés que l’esmentat projecte tècnic de "Ampliació del Camí Rural Canaleta de
Pedra”, ha estat aprovat per Resolució de l’Alcaldia, de data 03 d’octubre de 2018.
Atés que per a l'execució del citat projecte és necessari l'adquisició de determinats
béns immobles, que després es relacionaran, i que l'aprovació del projecte d'obres porta
implícita la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels terrenys
afectats per la seua execució a l'efecte de la seua expropiació forçosa.
Atés l'Informe de Secretaria General de data 22 d’octubre de 2018.
Atès, l’article 4.1 d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, l'article
94 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l’article 10 de la Llei d'Expropiació
Forçosa, de 16 de desembre de 1954 i els concordants del seu Reglament.
Tot seguit pel Sr. Marc Vercher Alberola, regidor del Grup Municipal PSOE, es
pregunta si es tracta d’urbanitzar el tram de camí rural Canaleta de Pedra que es reflexa en
el projecte.
L’Alcalde manifesta que no, es tracta d’ampliar l’esmentat camí rural per motius de
seguretat vial, davant la circumstància d’haver quedat dit tram enmig de l’actual carrer
Jaume II.
El Sr. Marc Vercher Alberola, indica que tot i considerar que es necessari la
mencionada ampliació, el seu Grup Municipal votarà en contra, entre altres qüestions
perquè dita ampliació s’hauria de dur a terme realitzant la corresponent urbanització del
Sector on esta inclòs el tram de camí rural Canaleta de Pedra, per tant passaria a ser carrer
Jaume II.
L’Alcalde, manifesta que fent aquesta actuació d’esta manera, considerant que
actualment els terrenys del tram de camí rural Canaleta de Pedra, tenen la naturalesa de
rústics, no es produirà cap impacte econòmic a les persones titulars de finques que estiguen
incloses en el Sector urbanitzable.

Passa l’assumpte a votació, la qual dona el següent resultat: Sis vots a favor, tres
dels regidors del Grup Municipals COMPROMÍS, dos dels regidors del Grup Municipal
PP i un del regidor del Grup Municipal EUPV; i dos vots en contra dels regidors del Grup
Municipal PSOE.
I l’Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i dos en contra, acorda:
Primer.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia, de data 03 d’octubre de 2018, per la
qual s’aprova el projecte tècnic de "Ampliació del Camí Rural Canaleta de Pedra”, i
estimar necessària la realització de l'obra descrita en el mateix, considerant implícita la
declaració d'utilitat pública de les obres en ell contemplades a l'efecte de la seua
expropiació, de conformitat amb els articles 94 del Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local i 10 de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de
desembre de 1954.
Segon.- Aprovar la relació detallada dels immobles a ocupar necessàriament per
l’execució de l’obra i la valoració inicial dels mateixos, segons consta en les separates
incloses en el projecte tècnic, que s’expressa a continuació:
Finca 1. Part parcel·la amb referència cadastral 46059A011000370000DR
- Titulars cadastrals: 50% Marti Cuñat, Ma. Julia i 50% Marti Cuñat, Victor
- Descripció de la finca:
Parcel·la en sòl urbanitzable residencial no programat d’acord amb el PGOU de
Benifairó de la Valldigna, Sector “C”. Parcel·la 37 del polígon 11 del cadastre de
rústica.
Superfície cadastral total: 1.447,00 m2
Superfície a adquirir: 180,71 m2 .
Vol : Sistema de reg tradicional amb cítrics i mur de tancament de parcel·la.
- Situació jurídica: Es desconeixen de moment aquestes dades.
- Valoració inicial: dos mil cinc-cents quaranta-un euros i cinquanta-un cèntims
(2.541,51€)
Finca 2. Part parcel·la amb referència cadastral 46059A011003050000DH
- Titulars cadastrals: Marti Ferrando, Victoria (Hereues)

- Descripció de la finca:
Parcel·la en sòl urbanitzable residencial no programat d’acord amb el PGOU de
Benifairó de la Valldigna, Sector “C”. Parcel·la 305 del polígon 11 del cadastre de
rústica.
Superfície cadastral total: 2.428,00 m2
Superfície a adquirir: 300,20 m2
Vol : Sistema de reg tradicional amb cítrics i mur de tancament de parcel·la.
- Situació jurídica: Es desconeixen de moment aquestes dades.
- Valoració inicial: quatre mil dos-cents vint-i-dos euros i dos cèntims (4.222,02 €)
Tercer.- Procedir a la publicació d’aquest acord, en la forma a que es refereix la
Llei d’Expropiació Forçosa (article 18), mitjançant anuncis en el Tauler d’Anuncis i pagina
WEB de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província per termini de quinze dies,
notificant-se individualment als interessats que formen part en l’expedient, perquè els
titulars de béns i drets afectats per l'expropiació puguen aportar per escrit quantes dades
permeten la rectificació dels possibles errors que s'estimen en la relació publicada o
oposar-se a l'ocupació o disposició dels béns i drets per motius de forma o fons, que han de
fonamentar motivadament.
A l'efecte de l'esmena d'errors en la descripció material i legal dels béns, qualsevol
persona natural o jurídica podrà comparèixer al·legant quants antecedents o referències
estime pertinents.
Així mateix l’anunci d’informació pública servirà de notificació per a aquells
interessats o propietaris desconeguts o dels que s’ignore el domicili, d’acord amb el que
establix l’article 44 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
7)
APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
LA
DEROGACIÓ
DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI
D’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL:
Atés la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de suprimir la Taxa pel Servei
d’Escola Infantil Municipal i en conseqüència derogar l’Ordenança Fiscal que regula la
mencionada taxa.
Atés justificada la necessitat de derogació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la
Taxa pel Servei d’Escola Infantil Municipal.

Atés el que regula la vigent Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Pel Sr. Alcalde es demana la Corporació Municipal l'adopció d'acord favorable i
unànime per a l'aprovació de la derogació de la Taxa pel Servei d’Escola Infantil
Municipal.
L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar provisionalment la derogació del tribut local següent: Taxa pel Servei
d’Escola Infantil Municipal. Tot d'acord amb la proposta que hi figura a l'expedient, i que
farà efecte a partir de l'01de gener de 2019.
b) Exposar al públic, per termini de trenta dies, en el Tauler d'Anuncis i pagina
WEB de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, aquest acord, amb la finalitat
que pels interessats s’examine l’expedient i en el seu cas presenten les reclamacions que
consideren oportunes.
c) Cas que durant el termini d'informació pública, a partir de la respectiva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, no es presente cap reclamació, aquest
acord de derogació d’Ordenança Fiscal quedarà elevat i considerat definitiu, constatant-ho
el Sr. Alcalde.
8) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS,
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2018:
Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 22 d’octubre
de 2018, 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 Tercer trimestre/2018, 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,
“CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP)

TERCER TRIMESTRE 2018
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/2018, 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

2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015

Tercer
Segon
Primer
Quart
Tercer
Segon
Primer
Quart
Tercer
Segon
Primer
Quart
Tercer

31,68
33’05
29’63
37’38
27’66
(3’74)
11’48
17’18
11’63
18’16
81,86
55,62
25’26

112.559,48
76.526,86
166.256,16
241.430,37
121.822,31
156.920,22
157.956,94
125.525,86
163.426,77
179.331,35
252.460,10
263.204,24
162.671,21

41,08
24’85
(2’46)
(17’47)
19’95
4’36
(10’33)
(20’42)
(13’58)
5’28
36’24
47,47
37’93

51.202,40
76.318,08
57.917,80
149.271,31
132.833,35
94.472,31
41.823,46
137.172,01
63.720,63
65.293,30
57.256,38
214.698,39
266.815,76

34,62
28’96
21’34
16’42
23’64
(0’70)
6’91
(2’45)
4’56
14’72
73’43
51’96
33’13

2015
2015
2014
2014
2014
2014

Segon
Primer
Quart
Tercer
Segon
Primer

35’69
28’91
20’49
11’04
(3’28)
18’92

333.906,30
84.606,44
183.513,88
113.158,38
98.701,21
13.311,74

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

15’07
2’10
19’92
11’29
(4’76)
(9’44)

140.978,80
232.792,07
33.591,48
43.701,69
48.221,44
15.165,85

TRIMESTRAL GLOBAL

Exercici

Trimestre

Període Mitjà de Pagament Global
*

2018

Tercer

34’62 dies

2018

Segon

28’96 dies

2018

Primer

21’34 dies

2017

Quart

16’42 dies

2017

Tercer

23’64 dies

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

29’57
9’25
20,40
11,11
(3,77)
3,82

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 NO compleix el període mitjà de pagament previst a la Llei, en
conseqüència la Corporació Municipal ha d'adoptar les mesures escaients per a la reducció
de despeses o l’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.
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 2018.
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.
9) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA i SOSTENIBILITAT FINANCERA,
DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018, CORRESPONENT AL TERCER
TRIMESTRE:
Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 22 d’octubre
de 2018, 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 Tercer Trimestre de 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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

01-01-2018

Recaptació liquida

1.482.455,96 €

- De pressupost corrent

601.855,37 €

- De pressupostos tancats

195.672,88 €

- De No pressupostaria

261.539,45 €

- Ingressos pendent d’aplicació

423.388,26 €

Pagaments Líquids

33.033,23 €

1.386.692,08 €

- De pressupost corrent

904.276,26 €

- De pressupostos tancats

143.868,53 €

- De no pressupostaria

338.547,29 €

Existència en caixa a

30-09-2018

128.797,11 €

Segon.- El nivell del deute viu queda fixat en 507.896,69 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 2018, corresponent al Tercer Trimestre.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
10) RETRE COMPTE, ACCEPTANT ELS CÀLCULS REALITZATS, DELS
COSTOS EFECTIUS DELS SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT,
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2017:
Es ret compte de l’informe emès per Secretaria-Intervenció, amb data 29 d’octubre
de 2018, 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 2017, i que resulta ser el següent,

“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ RELATIU AL CÀLCUL DEL COST
EFECTIU DELS SERVEIS MUNICIPALS DURANT L’EXERCICI DE 2017.
EL SECRETARI-INTERVENTOR de l’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA, que subscriu,
Atés el Decret de l'Alcaldia de data 04 d’octubre de 2018, 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 2017.
Atés la informació obtinguda del programa de comptabilitat municipal, relativa a
l’execució del pressupost municipal de l’any 2017, a l’objecte es formalitzar el càlcul del
cost efectiu dels serveis municipals d’aquest Ajuntament en l'exercici de 2017. 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
2017, havent obtingut el següent estudi quantificat del cost efectiu.

COST EFECTIU DEL
SERVEI

PROGRAMA

SERVEI

165

ENLLUMENAT PÚBLIC

164

CEMENTERI

1621

RECOLLIDA DE RESIDUS

48.517,01

163

NETEJA VIARIA

18.229,84

161

SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI DE AGUA
POTABLE

106.665,38

160

CLAVEGUERAM

2.218,77

1531/150P

ACCÉS AL NUCLI DE POBLACIÓ

47.638,51

1532/150P

PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES

28.069,31

171/170P

PARC PÚBLIC

52.022,76

3321/330P

BIBLIOTECA PUBLICA

2.783,86

342/340P

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES D’US PÚBLIC

15.010,17

151/150P

URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ EXECUCIÓ
I DISCIPLINA URBANÍSTICA

63.401,20

160

EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE AIGÜES
RESIDUALS

2.218,77

45

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

91.584,99

132/130P

POLICIA LOCAL

116.663,00

4313/430P

COMERÇ NO SEDENTARI

0,00

164

ACTIVITATS FUNERÀRIES

0,00

341/340P

PROMOCIÓ DE L’ESPORT

30.190,81

337/330P

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

15.101,17

334/330P

PROMOCIÓ DE LA CULTURA

67.494,01

29.186,20
0,00

333/330P

EQUIPAMENTS CULTURALS

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

7.809,10

123.714,44

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 2017.
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 2017.
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 2017, 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 2017, a
l'Administració de l'Estat.
c) Retre certificació d’aquesta informació, a la Generalitat i a la Diputació de
València, als efectes oportuns.
11) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, RELATIVA AL 25
DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES:
Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Compromís, relativa a al
25 de novembre dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, que
literalment diu:
“MOCIÓ: 25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRE LES DONES
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'incloga en el ordre del
dia de la propera sessió del Ple que es convoque, als efectes del seu debat i votació.
Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable,
enguany amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats: dins la
parella, o també aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com ara mares, o
en prostitució; i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació.
Aquestes morts són la màxima representació de la violència masclista que sotmetent 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 patriarcal,
present a totes les estructures de la societat, que assumeix com a natural la desigualtat,
organitza la societat classificant jeràrquicament les tasques, considera les tasques de cura
responsabilitat de les dones, 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, per a la reflexió per part de tota la societat i
també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i
socials, per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La violència masclista és
la primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una
qüestió política de primer ordre.
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,
malgrat la progressiva conscienciació, no minven, i fan evident que a banda de les
adhesions i manifestacions necessàries per mostrar el rebuig, són necessaris
compromisos i accions coherents amb les dimensions i la transcendència del problema.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat va nàixer el
primer del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte
Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista.
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 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 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 1.000 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 el personal sanitari

puga 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 pactes i lleis han de ser desenvolupats.
Els Ajuntaments, en ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs
que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. En aquest
sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la
violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.
Així mateix manifestem la nostra preocupació pel errors comesos pel sistema
institucional, que anima les dones que pateixen violències a denunciar els agressors, però
que per prejudicis o per manca de formació, en massa ocasions els responsables no
porten endavant la seua tasca de forma eficient i acaba en mort o en abusos palesos
contra la llibertat i integritat de les dones.
També ens preocupen els models de relacions afectivo-sexuals difosos sovint als mitjans
de comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en estos moments
habitualment per adolescents menors de quinze anys i la prostitució - en aquestos
moments estem entre els tres Estats al món amb més prostitució- és habitual entre joves
de menys de trenta anys.
És per tot això que aquest Ajuntament:
1.- Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades
per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de
reconeixement on es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al
temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència,
manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els
maltractadors.
2.- Instar al Govern de l’Estat a que desenvolupe la legislació necessària per a incloure
com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al
Conveni d’Estambul.

3.- Exigir al Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals de
l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la
normativa.
4.- Declara el seu compromís 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. Les accions
municipals han de tindre un caràcter pedagògic i transformador i tenir-ho en
compte a l’hora de planificar les accions de totes les regidories, la que s’ha de fer
sempre amb perspectiva de gènere (tenint present com cada decisió incideix de
forma específica en la vida de la ciutadania, i que en la pràctica no siguen motiu de
discriminació de les dones).
5.- Per això també, 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 tal com està establert al
Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere aprovat pel Congrés. És urgent que es
puga contractar personal per a dotar els programes contra la violència masclista o
d’atenció a les dones maltractades.
6.- Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que
s’accelere l’aplicació, el treballs de seguiment i l’avaluació sobre el
desenvolupament del Pacte d’Estat per part de la Comissió Permanent no
legislativa al Congrés.
7.- 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, el nostre Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en
les quals l'entitat organitzadora utilitze el cos de les dones de forma sexista com a
reclam publicitari.
8.- Instem a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General
del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació del membres de la
judicatura i que revisen els protocols d’actuació.

9.- Declarem el nostre terme municipal espai contra la tracta de persones, i per
això dins les nostres competències, desenvoluparem companyes perquè aquesta
greu violació dels drets humans desaparega, proporcionarem ajuda a les dones
objecte de la tracta i farem campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta
injustícia. Ens comprometem a donar formació del funcionariat local, des de la
policia al treball social, per tal de poder actuar correctament.
10.- És absolutament necessari l’ensenyament afectivo-sexual dins el sistema
educatiu, es per això que instem Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament
afectivo-sexual dins del sistema educatiu perquè siga coeducador. Per això
demanem la derogació de la LOMQE.
11.-Es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte Valencià contra la Violència
de Gènere i Masclista i a difondre’l entre la seua ciutadania per tal d’aconseguir el
major nombre possible d’adhesions a aquest document. /// O BÉ, si ja esteu
adherides//// Rendició de comptes dels Compromisos adquirits en l’adhesió al
del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista
12.-Es donarà trasllat d’aquests acords a les associacions del poble així com es farà
difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.
Benifairó de la Valldigna 08 de novembre de 2018.”
Tot seguit la Regidora de Benestar Social, Sra. Carmen Casanova Plana, i portaveu
del Grup Municipal Compromís, explica les motivacions de la Moció, comenta que en el
que va d’any 2018 ha han 80 dones assassinades , també 9 menors, es tracta de fer una
crida per a eliminar aquesta lacra, recordar a tot hom que hi ha molta feina que fer per que
s’acabe aquesta barbàrie. El diumenge 25-11-2018 es farà un acte públic al qual la
Corporació Municipal esta convidada, en el que es llegirà un manifest i es recordarà a les
víctimes. Per tant 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, relativa al 25 de novembre dia internacional per l’eliminació de la violència
contra les dones, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.

ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA.
A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de l'Alcaldia i,
precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, davant els danys ocasionats als bens rústics i als bens
urbans de Benifairó de la Valldigna per les pluges torrencials dels dies 14 a 19 de
novembre de 2018, demana la Corporació Municipal adopte resolució pertinent, si es el
cas, en aquesta mateixa sessió, per a formular
- Sol·licitud a l'Administració Central i a la de la Generalitat, de declaració del municipi de
Benifairó de la Valldigna, com a zona d'actuació especial i s’atorguen ajudes econòmiques
per a pal·liar els efectes de les pluges torrencials entre els dies 14 i 19 de novembre de
2018.
En conseqüència, per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del Dia,
l’assumpte mencionat, i així que la Corporació Municipal adopte resolució al respecte i
prenga els acords oportuns.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda incloure en l'Ordre del Dia l’assumpte esmentat, passant tot seguit
a debatre'l.
12) SOL·LICITUD A L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL I A LA DE LA
GENERALITAT, DE DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA, COM A ZONA D'ACTUACIÓ ESPECIAL I S’ATORGUEN
AJUDES ECONÒMIQUES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LES PLUGES
TORRENCIALS ENTRE ELS DIES 14 I 19 DE NOVEMBRE DE 2018:
Entre els dies 14 i 19 de novembre de 2018 es donaren unes condicions
meteorològiques que produïren unes pluges torrencials que afectaren el nostre municipi
així com a altres municipis de la nostra comarca.
Els quasi 320 l/m2, caiguts en 48h. al nostre territori han causat danys greus tant en
les infraestructures i béns municipals: camins, murs de contenció, barrancs, edificis
públics, etc., com en els béns de naturalesa rústica i immobiliària dels veïns del nostre
poble: camins particulars, marges, conduccions de reg, camps envaïts per pedres, grava i
altres, arrossegats per l’aigua, així com en els béns de naturalesa urbana: cases inundades,
mobles i electrodomèstics afectats, també cotxes inundats, etc.

Davant aquesta situació l'Ajuntament es troba superat per les circumstàncies i
impotent per a donar una resposta suficient al greu problema que ens afecta.
Segurament si l’Administració Estatal hagués realitzat les obres “laminació
d’avingudes i millora del drenatge de la conca del Riu Vaca” licitades l’any 2011 amb la
consideració de ser una actuació urgent, quan tenim aquestes situacions climàtiques de
manera periòdica a la tardor, no tindríem que patir aquesta gran quantitat de danys en el
Municipi, sobre tot en els conreus i infraestructures agrícoles.
Atés el Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions
en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa
catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seua concessió, així com l’Ordre
INT/277/2008, de 31 de gener, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 307/2005, de 18
de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats
derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el
procediment per a la seua concessió.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
a) Sol·licitar la intervenció solidària de les administracions central i autonòmica,
així com d'altres institucions, declarant el nostre municipi, junt als altres municipis del
nostre entorn, afectats així mateix, com a zona d'actuació especial, dictant les oportunes
disposicions legals i jurídiques i, en conseqüència, arbitren, urgentment, les mesures que
estimen oportunes per tal de pal·liar els efectes catastròfics d'aquestes pluges i la seua
incidència negativa en les economies dels ciutadans i la de la institució municipal,
mitjançant subvencions, crèdits blans, etc.
b) Demanar, per no dir exigir, al Govern de la Nació, a través de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, recupere el projecte “laminació d’avingudes i millora del
drenatge de la conca del Riu Vaca”, i després d’actualitzar-lo a la normativa actual i a
nivell del seu pressupost, es duga a terme fins a la seua total execució, amb la finalitat de
previndré inundacions per motiu de pluges torrencials en la comarca.
c) Comunicar aquest acord a Presidència del Govern de la Nació, a Presidència de
la Generalitat Valenciana.

13) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE
LA CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
A continuació, i 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
2018 fins el dia 31 d’octubre de 2018, fent l'extracte següent,
- PERSONAL,
De 24-10-18, reconeix el setè trienni a l’empleat municipal, Sr. Ricardo Chaveli
Serra
- BENS,
De 11-10-18, autoritza a Comunitat regants Pou Virgen del Pilar i Font Major, ús
del centre cultural, dia 16 de novembre de 2018, per a realitzar junta general.
De 15-10-18, inici expropiació de terrenys necessaris per a realitzar obres
d’Ampliació del Camí Rural Canaleta de Pedra.
De 23-10-18, inici expedient per a l’aprovació de l’actualització i revisió de
l’Inventari de Bens i Drets de l’Ajuntament, a data 31 de desembre de 2017.
- CONTRACTACIÓ,
De 03-10-18, aprova el projecte de les obres “Ampliació del Camí Rural Canaleta
de Pedra”.
De 03-10-18, aprova el projecte de les obres “Renovació de ferms dels camins
rurals: Cambró, de Simat, Canaleta de Pedra i Comba”.
De 03-10-18, aprova el projecte de les obres “Pavimentació dels carrers: Sant
Francesc, Blasco Ibañez, Sant Antoni i tram inicial Ricardo Romero”.
De 15-10-18, adjudica contracte obres “Pavimentació tram Camí Pinar”, a
PAVASAL pel preu cert de 14.338,50 euros.
De 17-10-18, inici expedient per a contractar el lloguer de parcel·la urbana per a
pàrquing municipal en av. Valldigna, 15, per una nova anualitat.
De 22-10-18, determina la composició de la Mesa de Contractació per a la licitació
de les obres “Nou Cementeri Municipal”.
De 22-10-18, acorda la devolució de la fiança definitiva a Construcciones i
Reformes MOREMAVALL, per l’execució de les obres “Reformes en la Plaça
Pintor Sorolla”.

De 22-10-18, acorda la devolució de la fiança definitiva a Construcciones i
Reformes MOREMAVALL, per l’execució de les obres “Reposició de voreres en
casc urbà”.
De 22-10-18, acorda la devolució de la fiança definitiva a PAVASAL, empresa
constructora, SA, per l’execució de les obres “Pavimentació dels camins rurals:
Ronda Moli, casa Pastor i Castell”.
De 22-10-18, acorda la devolució de la fiança definitiva a PAVASAL, empresa
constructora, SA, per l’execució de les obres “Renovació de l’asfaltat del camí
rural Rajolar”.
De 23-10-18, demana informe tècnic respecte del projecte de les obres
Pavimentació Camí Meló i Camí Vell del Moli.
De 25-10-18, aprova la primera i final certificació d’obres de “Pavimentació tram
Camí Pinar”.
De 25-10-18, aprova el projecte de les obres “Pavimentació Camí Meló i Camí Vell
del Moli”.
De 26-10-18, contracta el servei de neteja d’edificis públics municipals, amb
“Sentit Comú Llevant, SL”, pel termini de quatre mesos i mig, i pel preu cert de
3.290,00 euros més l’IVA corresponent al mes.
De 30-10-18, aprova la primera i final certificació d’obres de “Reurbanització de
l’Entorn de la Plaça del Pi”.
De 30-10-18, inici expedient per a la contractació de les obres “Pavimentació Camí
Meló i Camí Vell del Moli”.
- INTERVENCIÓ,
De 04-10-18, inici estudi càlcul cost efectiu dels serveis prestats per l’Ajuntament
en 2017.
- TRESORERIA,
De 22-10-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle 6502 DDG, de Salvador
Eulogio Porro Vercher, per diversitat funcional.
De 22-10-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle 5245 JXS, de Ma. Nieves
Ferrando Soler, per diversitat funcional.
De 20-10-18, aprova liquidació tercer trimestre 2018 a EDP comercialitzadora de
últim Recurs, SA, taxa d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric,
pel sistema de l’1’5% dels ingressos bruts.
De 23-10-18, aprova liquidació tercer trimestre 2018 a CIDE HC Energia, SA, taxa
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5%
dels ingressos bruts.

De 29-10-18, aprova liquidació tercer trimestre 2018 a Endesa Energia, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5%
dels ingressos bruts.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 29-10-18, a Rosa Maria Company Pérez, reformes en vivenda en C/ Sant Roc,
11
De 29-10-18, a Josep Vicent Serra, reformes en C/ Castell, 9
De 29-10-18, a Imma Cunyat Plana, reformes en Pl. 9 d’Octubre, 6.
De 29-10-18, a Araceli Alberola Casanova, reformes en C/ Roserets, 6.
De 29-10-18, a Cristina Fons Fons, reformes en C/ Ricardo Romero, 31.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 22-10-18, autoritza a J. Lopez Patents i Marques, SL, per a que es renoven les
marques “Ajuntaments de la Valldigna”, davant l’Oficina Espanyola de Patents i
Marques.
De 22-10-18, autoritza Miguel Mahiques Chumillas, assentament apícola de 240
ruscos, per dos anys, en parcel·la patrimonial de l’Ajuntament, la 330 del polígon 4.
De 29-10-18, atorga per renovació targeta d’estacionament per diversitat funcional
amb mobilitat reduïda, a Juan Esteban Gil Alberola.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2018, han tingut entrada 929 escrits, i eixida 1123 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
14) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Demana que es controlen els llums de les pistes del poliesportiu que moltes
vegades es queden engegats.

L’Alcalde manifesta, es tema conegut, pareix ser que el sensor crepuscular es va
desbaratar, no funcionava be, i per això es quedaven engegats. També podria ser que en
eixe moment d’observar engegats els llums, l’electricista de manteniment estiguera fent
alguna comprovació, o una manipulació irregular dels automatismes. De totes maneres, per
a evitar estos problemes, tornarem a regular dits llums manualment.
Per la seua banda, el regidor delegat d’esports, Sr. Manel Gomez Ciscar, explica el
funcionament dels llums del poliesportiu, i resulta que de 18 a 20 hores funcionen
correctament. De vegades les queixes respecte del funcionament de serveis municipals, no
estan ben fonamentades.
El Sr. José Luis Ferrando Martí, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega la possibilitat de canviar els arbres que hi ha a la plaça Major, ja que es
molta la fulla que cau ara a la tardor.
L’Alcalde manifesta, ha coincidit que des de setembre tenim tres operaris de baixa,
i no ha pogut estar la plaça com caldria, neta de fulles.
El Sr. Domenech Estruch Llorca, regidor del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Pregunta perquè l’enllumenat públic que h ha entre el cementeri i el magatzem de
Frutas Bollo, en avinguda de la Valldigna, no funciona o no s’engega.
L’Alcalde manifesta, pareix ser que existeix una avaria que esta costant de trobarla.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 21:00 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 18 de
desembre 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

