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  NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-quatre de juliol 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 a hui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juliol 
de 2017,  per a celebrar sessió extraordinària i pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el president obre la sessió  amb el següent, 
 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 



 
 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  ORDINÀRIA DE 05 DE JUNY DE 2017: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 05 de juny de 
2017, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 

 
2) DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS A EFECTES ESCOLARS 

CURS 2017/2018: 
 

Atés l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de data 07 de 
juny de 2017, sobre els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 2017/2018. 

 
Atés la normativa vigent sobre el calendari escolar  dels  centres docents no 

universitaris de la Comunitat Valenciana, Ordre d'11 de juny de 1998 de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esport, així com la Resolució de data 01 de juny de 2017 de la 
Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del 
curs acadèmic 2017/2018. 
 

L' Ajuntament  en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Ratificar l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II  el Just” de 
Benifairó de la Valldigna, sobre dies festius municipals a efectes escolars pel curs 
2017/2018, en els següents: 13 d’octubre i 07 de desembre ambdós de 2017, i 30 d’abril de 
2018. 
 
 b)  Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport als efectes oportuns, també al Centre “C.P. Jaume II  el Just” de Benifairó 
de la Valldigna. 
 
 

3) ADHESIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CONVENI MARC 
ENTRE LA GENERALITAT I ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., APROVADA EL 
09 DE FEBRER DE 2017, RELACIONAT AMB LA RECOLLIDA SELECTIVA DE 
PAPER-CARTRÓ: 
 

Atés l’acord de data 09 de febrer de 2017 de la Comissió de Seguiment del Conveni 
Marc subscrit el 10 de desembre de 2013 entre la Generalitat Valenciana, en el seu nom la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i, l'Entitat Ecoembalajes España, 



SA. (ECOEMBES), pel qual es modifica puntualment el Conveni Marc abans esmentat, 
pel que fa a la recollida selectiva de residus a través del contenidor blau (recollida selectiva 
de paper-cartró). 

 
Atés que el Conveni Marc esmentat anteriorment ve a regular la participació de les 

Entitats Locals en el sistema integrat autoritzat a Ecoembes, i que aquest Ajuntament va 
acordar adherir-se segons acord adoptat per la Corporació Municipal en sessió de 03 de 
febrer de 2014. 

 
Atés que l'adhesió a la modificació puntual del vigent Conveni Marc, resulta 

beneficiosa als interessos generals municipals, sobretot pel que implica de donar 
compliment a la vigent legislació de recollida selectiva de residus pel que fa a envasos i 
residus d'envasos. 
 

L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
  

a) Que l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna accepta prorrogar les condicions 
previstes en la clàusula 2a “Recollida monomaterial de paper cartró en contenidor 
específic” de l’Annex II “Condicions econòmiques” relatiu al percentatge d’aplicació sobre 
el material recollit per a l’any 2016, quedant de la forma següent per  a l’any 2017:  

Any 2017: Percentatge del paper cartró responsabilitat del SIG, 40% o el previst en 
el conveni de col·laboració per a l’any 2017, de resultar un percentatge més alt. 

 
b) Retre, per duplicat exemplar, certificat del present acord a la Conselleria 

d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de la Generalitat 
Valenciana, també a ECOEMBES, per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 

c) Autoritzar l'Alcalde-President de la Corporació Municipal per a firmar quants 
documents siguen necessaris en execució d’aquest acord. 

 
 d) Retre certificat del present acord a la mercantil JOAQUIN LERMA SA, la qual 
té delegades les facultats i beneficis que per a l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna es 
contempla a l'indicat Conveni Marc de data 10 de desembre de 2013. 

 
 
 
4) APROVAR CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A 

L’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A 
MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS:  

 



Es ret compte que en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de 5 de juliol de 
2017, s’ha publicat el model de conveni d’adhesió a la plataforma d’Administració 
Electrònica per a entitats locals de la Diputació de València, entre elles, els municipis de 
menys de 20.000 habitants. 

 
Atés que la finalitat del Conveni mencionat és facilitar a les entitats locals de la  

província l'accés a una gestió electrònica que done solució a la seua organització 
administrativa i documental interna, i que facilite la relació dels ciutadans a través 
d’internet en desenvolupament de l'Administració Electrónica, així garantir el compliment 
de les obligacions legals derivades de la Llei 39/2015, d'0l d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (implantar una Administració 
totalment electrònica, interconnectada i transparent, millorant l'agilitat dels procediments 
administratius i reduir els temps de tramitació), així com de la Llei 40/2015, d'0l d'octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic (que introdueix l'obligatorietat de les relacions 
electròniques entre les administracions). 
 

Els mòduls principals de la Plataforma per a l’Administració Electrònica de les 
entitats locals de la província són: registre d'entrades i eixides (presencial i telemàtic), 
compulsa electrònica, digitalització de la informació, gestor d'expedients, procediments i 
plantilles, arxiu de documents, seu electrònica, portafirmes, pagament telemàtic, 
notificacions electròniques, òrgans col·legiats, gestió de la representació i apoderaments i 
quadro de comandament, entre altres. 

 
Davant d’aquesta ferramenta que ens proporciona la Diputació de València per tal 

d’implantar l’administració electrònica en este Ajuntament en la seua gestió interna i 
externa, es menester manifestar l’interés en adherir-se a la citada plataforma, mitjançant la 
subscripció del corresponent conveni d’adhesió.  

 
De totes maneres cal indicar que l’adhesió a la plataforma d’administració 

electrònica facilitada per la Diputació ha de ser amb les condicions que s’exposen en el 
text del conveni publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de 5 de juliol de 
2017, destacant  les següents obligacions que assumeix l’Ajuntament: 

 
a) Designar un responsable tècnic que actue com a interlocutor amb la Diputació en 

l’autorització d’usuaris, la definició dels àmbits d’utilització de l’aplicació i tot allò 
relacionat amb el seu ús, 

b) Garantir que els usuaris de l’entitat facen un bon ús de la plataforma i els servicis 
inherents, 

c) Col·laborar de la forma més àmplia possible amb la Diputació per a implantar la 
plataforma, 

 



d) Observar les instruccions i les mesures de seguretat que es dicten en matèria de 
seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal d’acord amb la 
normativa vigent en esta matèria, 

e) Assumir les obligacions legals inherents al responsable del fitxer o el tractament 
(art. 5.1.q del Reial Decret 1720/2007) pel que fa a les dades de caràcter personal que li 
corresponguen tractades en l’entorn de la plataforma, excepte en els aspectes assumits per la 
Diputació de València en virtut del present conveni. 

f) Proporcionar al proveïdor de servicis de la plataforma la informació sobre la 
naturalesa de les dades personals a tractar en cada cas a l’efecte de poder determinar el nivell 
de mesures de seguretat que corresponguen (bàsic, mitjà o alt). 

g) Tindre una ordenança o un reglament d’administració electrònica adaptats a les 
previsions de les lleis 39/2015, de Procediment Administratiu Comú (LPAC), i 40/2015, 
Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), ambdues d’1 d’octubre del 2015. En el cas que 
l’entitat no tinga una ordenança d’este tipus o no estiga adaptada, haurà de comprometre’s a 
aprovar-la en el termini d’un any. 

 
Per altra banda, segons l'article  25.2 de la Llei de Base del Règim Local, disposa que 

el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de 
l'Estat i de les Comunitats Autònomes, entre unes altres, en les següents matèries: 

“Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient 
i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.” 

 
Per tant l'objecte del conveni es relaciona directament amb les citades normes. 
 
Per la seua banda,  l'article 57 de la Llei de Base del Règim Local regula els convenis 

interadministratius disposant que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre 
l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, 
sota les formes i en els termes previstos en les lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant 
els consorcis o els convenis administratius que subscriguen. 

La subscripció de convenis i constitució de consorcis haurà de millorar l'eficiència de 
la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
A dia d'avui, la regulació general dels convenis s'estableix en l'article 47 de la Llei 

40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que disposa que són convenis els 
acords amb efectes jurídics adoptats per les Administracions Públiques, els organismes 
públics i entitats de dret públic vinculats o depenents o les Universitats públiques entre si o 
amb subjectes de dret privat per a un fi comú. 

 



Atés el contingut literal del conveni d’adhesió a la plataforma d’Administració 
Electrònica per a entitats locals de la Diputació de València, entre elles, els municipis de 
menys de 20.000 habitants, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de 5 de 
juliol de 2017. 

 
Per tots el portaveus dels Grups Municipals presents, COMPROMÍS, PSOE i  PP, és 

manifesta la conformitat en adherir-se al Conveni mencionat. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
PRIMER. Adherir-se a la plataforma d’Administració Electrònica per a entitats locals 

de la Diputació de València, entre elles, els municipis de menys de 20.000 habitants. 
 
SEGON. Aprovar el text del Conveni d’adhesió, segons text literal publicat en el 

Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de 5 de juliol de 2017. 
 
TERCER. Delegar en la Diputació la coordinació i la supervisió de la seguretat dels 

seus sistemes d’informació en l’entorn de la plataforma d’administració electrònica i la 
supervisió de les garanties del compliment de la normativa sobre protecció de dades de 
caràcter personal en este entorn, en els termes recollits en la Clàusula Cinquena del 
Conveni mencionat. 

 
QUART. Manifestar el compromís d’aprovar un Reglament Municipal 

d’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en el termini d’un 
any. 

 
QUINT. Autoritzar l'Alcalde-President de la Corporació Municipal per a firmar 

quants documents siguen necessaris en execució d’aquest acord, en particular la firma del 
Conveni. Retre certificat del present acord a la Diputació de València, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 

 
 
5) APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA AL 

CONTRACTISTA DE LES OBRES “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT 
D’EXECUCIÓ B1”: 
 
 Atés l'expedient tramitat a instància de “CANALIZACIONES y DERRIBOS 
SAFOR, S.L.”,   contractista   de   les   obres    “URBANITZACIÓ   DE   LA   UNITAT 
D’EXECUCIÓ B1”,  el qual sol·licita la cancel·lació i devolució de la respectiva fiança 
definitiva per import de 6.780,28 euros, mitjançant aval bancari, dipositada a l'efecte del 
corresponent contracte administratiu. 



 
 Atés que s'han complit els requisits que es regulen en l’article 102 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, tot i que s’han quedat extingides les obligacions que exigiren la 
constitució de la indicada garantia. 
 
 Atés que aquest Ajuntament en Ple va ser l’Òrgan que va contractar les obres 
indicades. 
 

L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Accedir al que s'ha sol·licitat per  “CANALIZACIONES y DERRIBOS SAFOR, 
S.L.”, en relació a les obres “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ B1”, i 
que per intervenció es lliure el respectiu document de devolució de 6.780,28 euros, import 
de la fiança dipositada mitjançant aval bancari,  realitzant la  corresponent anotació 
comptable. 

 
 
6) APROVAR INICIALMENT EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ 

DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST  MUNICIPAL DE  2017: 
 

Es ret compte de l'expedient Núm. 02 de modificacions de crèdits, en el qual es 
proposa la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el Pressupost 
General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2017. 
 

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

Atés  que la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits són perquè 
no existeix aplicació de despeses o 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, amb afecció o sense 
afecció, despeses municipals. 
 

La Corporació Municipal sense debat, manifesta acceptar aquesta modificació de 
crèdits proposada, per tant va a aprovar-la.  
 

Per altra banda, el Sr. Alcalde informa la Corporació Municipal que, aprofitant la 
tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdits, cal prendre nota i deixar 
constància de la correcció de les errades patides en la codificació de les següents 
aplicacions en l’estat de despeses del pressupost de 2017,  

 
ON DIU, 
 
172.210  Medi Ambient, MCR 
153.221  Vies públiques, subministrament materials i altres 
153.639  Adquisició eines i maquines 
332.639  Promoció cultura, adquisició llibres biblioteca 
 
HA DE DIR, 
 
170.210  Medi Ambient, MCR 
155.221  Vies públiques, subministrament materials i altres 
155.639  Adquisició eines i maquines 
3321.639  Promoció cultura, adquisició llibres biblioteca 

 
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 crèdits extraordinaris i 
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 o subvenció. 

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

següents: 
 

a1) Concedir crèdits extraordinaris en l’estat de despeses creant les aplicacions 
pressupostaries, la relació de  les quals a continuació és detalla: 

 
 
 



- Aplicació i denominació pressupostària                                            Import        
161.633  Nova motobomba pou aigua potable                             16.000,00 € 
Total  modificació per crèdits extraordinaris                              16.000,00 € 

 
a2) Concedir suplements de crèdits en l’estat de despeses en les aplicacions 

pressupostaries, la relació de  les quals a continuació és detalla: 
 
- Aplicació i denominació pressupostària                                           Import        
241.131 Promoció de l’Ocupació                                                  59.000,00 € 
920.160  Admon. General. Quotes socials                                    22.770,00 € 
920.212  Edificis Generals MCR, Arxiu                                         5.000,00 € 
151.227  Urbanisme, treballs tècnics, “Pla Parcial Sector I-B”    10.000,00 € 
326.481  Promoció estudis, beques                                                 1.200,00 € 
171.611  Reformes en Pl. Pintor Sorolla, millora enllumenat        3.600,00 € 
Total  modificació per suplements de crèdits                             101.570,00 € 
 

Total  modificació crèdits  a1) + a2)                      117.570,00 € 
 

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                                                   Import         
421   Transferències del  SPEE i altres 

“Pal·liar atur agrícola 2017”                                                                 28.970,00 € 

451   Transferències del  SERVEF 

“Pal·liar atur juvenil FSE 2017”                                                           54.000,00 € 

461   Transferències de la Diputació de València  

“Fons Cooperació Municipal de Dipu.”                                               34.600,00 € 

 

              Total  finançament modificació de crèdits,  
                  ingressos de naturalesa no tributària,                       117.570,00 € 

 
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. 

 



Quint.- Quedar assabentat que de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Publiques, aprofitant la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdits, s’ha procedit a la 

correcció de les errades patides en la codificació de les següents aplicacions en l’estat de despeses 

del pressupost de 2017, de la qual cosa es donarà informació pública, 

 

ON DIU, 

172.210  Medi Ambient, MCR 
153.221  Vies públiques, subministrament materials i altres 
153.639  Adquisició eines i maquines 
332.639  Promoció cultura, adquisició llibres biblioteca 
 

HA DE DIR, 

170.210  Medi Ambient, MCR 
155.221  Vies públiques, subministrament materials i altres 
155.639  Adquisició eines i maquines 
3321.639  Promoció cultura, adquisició llibres biblioteca 
 
 

 7) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ, 
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA i SOSTENIBILITAT FINANCERA, 
DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017, CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE:  
 

Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 19 de juliol 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 Segon 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 SEGON TRIMESTRE. 
 
 
EL SECRETARI-INTERVENTOR de l’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA, que subscriu,  
 



Vista la informació obtinguda del programa de comptabilitat municipal, relativa a 
l’execució del pressupost municipal de 2017, des de l’01 de gener fins el 30 de juny, 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 
SEGON 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 de complir amb la seua obligació de remissió de subministrament de la 
informació trimestral corresponent al SEGON trimestre de 2017, dins del termini i la forma 
escaient. Havent-se de bolcar 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”, ha de constar 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 juny 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 69.116,74 € 

Recaptació liquida   916.191,63 € 

- De pressupost corrent 329.555,42 €  

- De pressupostos tancats 180.079,65 €  

- De No pressupostaria 119.322,10 €  

- Ingressos pendent d’aplicació 287.234,46 €  

Pagaments Líquids  933.153,45 € 



- De pressupost corrent 571.864,25 €  

- De pressupostos tancats 143.721,95 €  

- De no pressupostaria 217.567,25 €  

Existència en caixa a  30-06-2017 52.154,92 € 

 
Segon.- El nivell del deute viu queda fixat en 713.312,54 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 Segon Trimestre. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes 
oportuns. 
 
 

8) 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 19 de juliol 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 Segon 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, 

 
 
 
 



“CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP) 

SEGON 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  SEGON  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 supera 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, supera 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 

 

 

 

Dies 

Import  

Operacions 

Pagades 

 

 

 

Euros 

Ràtio 

operacions 

pendents de 

pagament 

 

 

Dies 

Import 

operacions 

pendents de 

pagament 

 

 

Euros 

Període de 

Pagament  

Trimestral  

* 

 

 

Dies 

2017 Segon  (3’74) 156.920,22 4’36 94.472,31 (0’70) 
 

2017 Primer  11’48 157.956,94 (10’33) 41.823,46 6’91 
 

2016 Quart  17’18 125.525,86 (20’42) 137.172,01 (2’45) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 
 

 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS         TRIMESTRAL GLOBAL 

 

Exercici Trimestre 
Període Mitjà de Pagament  Global 

* 

2017 Segon (0’70) dies 

2017 Primer 6’91 dies 

2016 Quart (2,45) dies 

2016 Tercer 4’56 dies 

2016 Segon 14’72 dies 

2016 Primer 73’43 dies 

2015 Quart 51’96 dies 

2015 Tercer 33’13 dies 

2015 Segon 29’57 dies 

2015 Primer 9’25 dies 

2014 Quart 20’40 dies 

2014 Tercer 11’11 dies 

2014 Segon (3’77) dies 

2014 Primer 3’82 dies 

 



* Quan la dada es reflectix entre parentèsi, es referix a un import negatiu, representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en 
el pagament per part de l’entitat en relació al període previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o 

bé que les operacions pendents de pagament de l’Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a l´esmentat període 

màxim. 

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

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

CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÈS, TAMBÉ DE L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2017: 
 
 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 de juny de 
2017  fins el dia  15 de juliol de  2017, fent l'extracte següent, 

  
- ORGANITZACIÓ I   FUNCIONAMENT, 
De 22-06-17, convoca sessió a celebrar el dia 28  de juny de 2017 per la Comissió 
Especial de Comptes, per a dictaminar el compte general de l’exercici de 2016. 
 
- PERSONAL,  
De 12-06-17, atorga prorroga de la Comissió de Serveis a l’agent de la policia 
local, Sr. Sergio Marti Donet, per a continuar treballant a l’ajuntament de Gandia. 
De 20-06-17, autoritza Comissió de Serveis a l’agent de la policia local, Sr. Ruben 
Puig Sanz, per a treballar a l’ajuntament de Xeraco. 
De 20-06-17, nomena funcionari interí, com agent de la policia local del Cos de la 
Policia Local de Benifairó de la Valldigna, al Sr. Alejandro Romero Garcia 
 
- BÉNS,  
De 12-06-17, autoritza ús Sala Exposicions, dies 20 de juny i 04 de juliol, ambdós 
de 2017, a Prevenpyme, per a realitzar un curset sobre plaguicides. 
De 23-06-17, autoritza ús Sala Exposicions, dia 30 de juny de 2017, a “Pou Sant 
Vicent”  per a celebrar reunió socis. 
De 29-06-17, autoritza ús de la Plaça Major, dia 06 de juliol de 2017, a 
“Compromís Benifairó”  per a realitzar acte social de “Compromís”. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 08-06-17, contracta servei d’assessorament i assistència tècnica amb 
l’arquitecte, Sr. Arnau Boix Pla, per a la redacció del projecte tècnic de les obres 
“Reurbanització de l’entorn de la Plaça del Pi”, pel preu cert de 15.300,00 euros 
més IVA.  
De 14-06-17, contracta el servei de socorrisme i funcionament piscina municipal, 
estiu 2017, amb “Hermini Pellicer Cors i Carles Benavent Cors”, pel preu cert de 
17.900,00 euros IVA inclòs. 
De 19-06-17, contracta servei d’assessorament i assistència tècnica amb “E.B. 
Arquitectura i Urbanisme Safor-7, SLP”, per a la redacció de la modificació del Pla 
Parcial del Sector Urbanitzable Industrial “B”, pel preu cert de 3.750,00 euros més 
IVA.  
De 19-06-17, contracta servei d’assessorament i assistència jurídica amb “P. 
Abogados, Gestión y Planificación Urbanistica, SL”, per a la redacció de la 
modificació del Pla Parcial del Sector Urbanitzable Industrial “B”, pel preu cert de 
3.750,00 euros més IVA.  
De 28-06-17, aprova primera i final certificació d’obra de “Reformes en la Plaça 
Pintor Sorolla”.  



 
- URBANÍSME, 
De 14-06-17, declara fora d’ordenació urbanística la construcció situada en 
parcel·la 165 del polígon 08, a efectes del Registre de la Propietat d’Alzira. 
 
- LLICÈNCIES  D’ACTIVITATS, 
De 15-06-17, autoritza la reobertura de la piscina municipal, estiu 2017. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 01-06-17, a Francisco Verdú Alemany, reformes, en C/ Sant Antoni, 13 
De 01-06-17, a Jesús Alvarez Cuñat, reparacions, en C/ Juan de Juanes, 2-2 
De 06-06-17, a Vicente Bel·lan Mifsud. Reformes en vivenda rural, en parcel·la 
619 del polígon 08 
De 12-06-17, a Maria José Sanjuan Pellicer, d’ocupació de vivenda, en C/ Dr. 
Fleming, 3.  
De 13-06-17, a Jose Ribelles Alberola, reformes en C/ Puríssima, 21 
De 13-06-17, a Juan Salvador Verdú Cunyat, reformes en C/ Camí Tavernes, 3 
De 14-06-17, a HEMAG, S.A., instal·lació soterrània de línia elèctrica, per varies 
vies urbanes, des de C/ Collidors fins a C/ Pinar. 
De 26-06-17, a Maria Carmen Ferrando Bellver, reformes, en C/ Dr. Fleming, 1 
De 26-06-17, a Jesús Serrano Capella, reformes, en C/ Colon, 1 
De 26-06-17, a Francisco Ribelles Alberola, reparacions, en C/ Sant Benet, 3-1r 
De 26-06-17, a Rosa maria Company Perez, reformes, en C/ Sant Roc, 11 
De 26-06-17, a Maria Nieves Cunyat Plana, reparacions, en C/ Cervantes, 13 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS, 
De 06-06-17, autoritza lloc fixe en mercat no sedentari.  
De 08-06-17, determina la composició de la Comissió de Baremació dels aspirants 
a dos beques del programa la Dipu et Beca 2017. 
De 20-06-17, adjudica les dos beques del programa la Dipu et Beca 2017. 
De 21-06-17, atorga targeta d’estacionament per a vehicles a la Sra. Teresa 
Alberola Fons, per tindre discapacitat amb mobilitat reduïda.  
De 26-06-17, sol·licita ajuda a Conselleria d’Agricultura, per a realitzar les obres 
“Defensa contra Inundacions”. 
De 26-06-17, atorga targeta d’estacionament per a vehicles al Sr. Pascual Martinez 
Orduña, per tindre discapacitat amb mobilitat reduïda.  
De 27-06-17, sol·licita ajuda a SERVEF, per a pal·liar atur de persones majors de 
30 anys,  realitzant “Manteniment, neteja i xicotetes reparacions en vials i parcs 
urbans”. 
 



De 30-06-17, sol·licita ajuda a SERVEF, per a pal·liar atur de persones aturades de 
llarga duració,  realitzant “Manteniment d’edificis i instal·lacions municipals”. 
De 03-07-17, determina composició Comissió de Baremació dels treballadors 
agrícoles aturats estacionalment durant l’estiu, pel programa del Servei Estatal 
Públic d’Ocupació “Pal·liar Atur Agrícola”. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 05-06-17, determina el pagament a portaveus municipals per assistència a tres 
reunions informatives 
De 06-06-17, declara elevat a definitiu l’acord provisional de modificació de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel servei de Poliesportiu. 
De 14-06-17, declara elevat a definitiu l’acord inicial de modificació de crèdits 
núm. 01 del pressupost de 2017. 
De 22-06-17, acorda compromís econòmic a efectes del finançament de les obres 
“Millores en Zona Industrial Oest”.  
De 29-06-17, determina posar a informació pública el compte general de l’exercici 
de 2016. 
De 12-07-17, inici expedient modificació de crèdits núm. 02 del pressupost de 
2017. 
 
- TRESORERIA,  
De 22-06-17, aprova liquidació 9/2017 ocupació via publica amb materials de 
construcció. 
De 22-06-17, aprova liquidació 10/2017 ocupació via publica amb materials de 
construcció. 
De 22-06-17, aprova liquidació 11/2017 ocupació via publica amb materials de 
construcció. 
De 22-06-17, aprova liquidació 12/2017 ocupació via publica amb materials de 
construcció. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2017,  han tingut entrada  612  escrits,  i  eixida  685 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 segon 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: 

 
SEGON Trimestre-2017 

 
 



ESTAT  D'INGRESSOS.- 
- Previsions definitives...........................................   1.636.600,00  €. 
- Drets reconeguts................................ ...............         557.828,08  €. 
-  Recaptació neta..................................................       329.555,42  €. 
 
Ingressos pendent d’aplicació al pressupost ..........      287.234,46  €   
 
ESTAT  DE DESPESES.- 
- Consignacions definitives..................................... 1.636.600,00  €. 
- Obligacions reconegudes......................................    625.725,29  €. 
-  Pagaments realitzats.........................................       571.863,03  €. 
 
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA: 
-Existències a 01-01-17 .....................................          69.116,74  €. 
- Ingressos durant el trimestre.......................          1.006.183,47  € 
- Pagaments durant el trimestre.....................          1.023.145,29  €. 
- Existències a 30-06-17...................................            52.154,92  €. 
 

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

10)  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: 
- Davant la celebració del Dia del Clot en l’Ermita, pregunta quins han segut els 

criteris per a que el titular d’un determinat bar de la localitat instal·larà una barreta de bar i 
no altres que hi ha en Benifairó de la Valldigna. 

L’Alcalde, contesta que es va muntar un servei de bar a base de neveres portàtils, i 
la persona que ho va muntar, va donar eixe servei.  

 
- Com es que hi ha dos empreses del municipi que col·laboren en la confecció del 

Llibres de Festes d’agost 2017 així com en les camisetes de la volta a peu, i resulta que no 
hi figuren en el detall de les activitats festeres relacionades en el programa. 

 



L’Alcalde, contesta que enguany a més a més del Llibre de festes i les camisetes de 
la volta a peu, hi ha empreses que segons l’activitat festera de que tracte també la 
patrocinen, en conseqüència també figuren en dita activitat en el programa de les festes, si 
hi ha dos empreses que no figuren, és perquè han manifestat que no volen col·laborar en 
eixes determinades activitats festeres. 

 
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, vol aprofitar aquest 

moment per a manifestar la satisfacció de que s’han llevat les canyes que impedien el 
transit rodat pel Camí Fondo al seu encreuament amb el Barranc de Malet. 
 L’Alcalde li manifesta que si, però no es correcte perquè es un tema o competència 
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 20:48 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 
 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 04 de 
setembre 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,                                                                         El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Josep Antoni  Alberola Verdú                                          Salvador  Casanova Ferrer 
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