MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 05 DE FEBRER DE 2019.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ
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REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. MANEL GOMEZ CISCAR
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SR. FRANCESC BATALLER FONS, a partir del punt
cinquè de l’Ordre del Dia.
S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a cinc de febrer de 2019, essent les vint hores, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú,
assistits pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en
primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament
convocats per avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 31 de gener de 2019,
per a celebrar sessió ordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,

ORDRE DEL DIA
1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE GENER DE 2018:
L’Alcalde informa la Corporació Municipal que tot i tindre la voluntat d’acabar
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 cèlebre l’Ajuntament en Ple.
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2) RETRE COMPTE DE DECRET DE L'ALCALDIA, SOBRE CON
CESSIÓ DE PODERS A PROCURADOR I LLETRAT, A EFECTES DE
PROCEDIMENT JUDICIAL CIVIL:
Es ret compte a la Corporació Municipal que aquest Ajuntament te obert en la seua
asseguradora de defensa en juí, ARAG, amb referencia BC003229728, procediment per
sinistre de trànsit rodat, que va ocórrer el dia 09/02/2018, per danys a un fanal
d’enllumenat públic situat en C/ Camí Pinar, s/n, i resultant no haver obtingut una solució
amistosa, l’assegurança indica que s’ha d’acudir a un procediment judicial, sent necessari
la designació de Procurador i Lletrat que representen i defensen l’Ajuntament.
I respecte de la designació de Procurador i Advocat, l'Alcalde va dictar en data 21
de gener de 2019, Decret al respecte, que literalment diu:
“DESIGNACIÓ DE PROCURADOR i LLETRAT
JUDICIAL,

PER A PROCEDIMENT

Aquest Ajuntament te obert en la seua asseguradora de defensa en juí, ARAG, amb
referencia BC003229728, procediment per sinistre quer va ocórrer el dia 09/02/2018, per
danys a un fanal d’enllumenat públic situat en C/ Camí Pinar, s/n, i resultant no haver
obtingut una solució amistosa, l’assegurança indica que s’ha d’acudir a un procediment
judicial.
Atés que, correspon als Ajuntaments la defensa dels seus bens i drets, i que en
aplicació de l'article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, s’atribueix la
representació i defensa de les Corporacions Locals als seus propis lletrats, o als advocats
que, a l'efecte, es designen.

Atés la possibilitat de designar procurador/a i lletrat o lletrada per a que en
representació de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna comparega davant del Jutjat
que corresponga per a assistir al procediment judicial que es senyale.
Atés que es competència d'aquesta Alcaldia, conforme allò disposat en l'article 21
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, exercir accions judicials i
administratives, RESOLC.
PRIMER.- Amb la finalitat de personar-se, comparèixer, representar i defendre
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el Procediment Judicial Civil que s’inicie,
per assumpte relacionat amb el sinistre quer va ocórrer el dia 09/02/2018, per danys a un
fanal d’enllumenat públic situat en C/ Camí Pinar, s/n, de Benifairó de la Valldigna, es
designa al Procurador de Sueca, Sr. MANUEL VIDAL SANCHEZ i al Lletrat en exercici, Sr.
FERNANDO ALANDETE GORDO perquè formulen l’oportuna demanda pel mencionat sinistre,
assumint la representació i defensa d’aquest Ajuntament.
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SEGON.- Donar compte del present Decret a l'Ajuntament en Ple en la pròxima
sessió que cèlebre.”
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
- Quedar assabentat del Decret ací transcrit i ratificar-lo.
3) APROVAR L’AFECTACIÓ DE SOLAR MUNICIPAL A DOMINI
PÚBLIC, PER A VIAL PÚBLIC:
Es ret compte de l'expedient incoat per a afectar per a vial públic el bé patrimonial,
les característiques del mateix són:
a) Naturalesa: finca urbana d’ús industrial de Béns de propis.
b) Situació: C/ Redessan, 13, de Benifairó de la Valldigna.
c) Referència cadastral: 3267121YJ3236N0001JH de cadastre d’urbana de
Benifairó de la Valldigna.
d) Superfície total a alienar: 1.130’92 m2.,
e) Fites: Afronta: front, vial de situació, per la dreta entrant amb Bellvercher, SL,
per l’esquerra entrant amb Victor Vercher Peris i Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna i pel fons amb carrer Rajolar.
f) Inscrit a nom de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, al Registre de la
Propietat d'Alzira I, en virtut d’Escriptura de Divisió Material de data 16 d’octubre
de 2006, al Tom 2521, Llibre 71 de Benifairó de la Valldigna, Foli 177, Finca
4720, inscripció 1ª.

L'Alcalde manifesta respecte de l'oportunitat de l’afectació, que es convenient
procedir a l'alteració de la seua qualificació jurídica per a qualificar-lo com a bé de domini
públic, d’ús general, destinant-lo a vial públic, ja que amb aquesta destinació va a
aconseguir-se una distribució del transit rodat, sobretot pesat (camions), que no hauran
d’entrar en el casc urbà, procedint el seu recorregut procedent des de Simat de la Valldigna
aplegar des del Camí Rajolar a la zona industrial oest de Benifairó de la Valldigna, i des
d’aquesta zona continuar per la CV-602 fins a la CV-50.
Atés que a l'expedient consta tant l'informe de l’assessor tècnic de l’Ajuntament
(arquitecte), com l’informe de secretaria sobre la legalitat del procediment.
Atés el que regula la normativa d’aplicació a aquest assumpte, article 65 i següents
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, i
Reial Decret 1372/1986 de 13 de Juny pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les
Entitats Locals, així com l’article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques, a efectes d’informació pública.
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Alterar la qualificació jurídica de l'immoble urbà, bé patrimonial amb referencia
cadastral 3267121YJ3236N0001JH, i finca registral 4720, situat en carrer Redessan, 13 de
Benifairó de la Valldigna, afectant-lo de domini públic, d’ús general, com a vial públic,
amb la denominació provisional de prolongació del carrer Redessan.
b) Sotmetre aquest procediment a informació pública per termini de vint dies en la
seu electrònica (pagina WEB) i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, perquè hom puga
formular les al·legacions o reclamacions que s'estimen convenients.
c) Cas de no formular-se reclamacions durant el tràmit d'informació pública, es
considerarà aprovada definitivament l'alteració de qualificació jurídica del be patrimonial
indicat a l’anterior apartat a), passant a domini públic, ús general, per a vial públic, cosa
que serà constatada pel l'Alcaldia, quedant facultat el Sr. Alcalde per la recepció formal del
mateix.
d) Una vegada siga definida questa alteració jurídica, s’haurà de comunicar tant a
Cadastre com al Registre de la Propietat amb la finalitat que es realitzen les corresponents
modificacions.
e) Que en la propera modificació del Planejament Municipal que es tramite, s’haurà
de tindre en compte aquesta alteració aprovada, amb la finalitat que aparega un vial en
compte de un solar.

4) SOL·LICITUD D'AJUDA A CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER A REALITZAR OBRES DE
MILLORA EN INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL:
Atés la Resolució de 28 de desembre de 2018 de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a realitzar obres de
millora, ampliació o reparació de les instal·lacions esportives en municipis de la
Comunitat Valenciana, per a l’any 2019, a la qual li es d’aplicació l'Ordre 33/2017, de 7
d’agost, de la mencionada Conselleria.
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Atés la memòria descriptiva i constructiva del projecte tècnic de l'obra “Reforma
d’Instal·lacions esportives per habilitar una Pista de Petanca i una Pista de Workfit”, amb
un pressupost de licitació de 47.521,48 euros, document lliurat per l’arquitecte tècnic Sr.
Domingo Ripoll Miñana.
Atés que aquesta obra esta contemplada entre les que poden ser subvencionables,
segons el punt tercer de la convocatòria, per a actuacions Tipus A en municipis amb menys
de 5000 habitants de població.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Acceptar la memòria descriptiva i constructiva del projecte tècnic de l'obra
“Reforma d’Instal·lacions esportives per habilitar una Pista de Petanca i una Pista de
Workfit”, tal i com esta redactada, en totes les seues parts.
b) Sol·licitar de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ajuda
econòmica tan ampla com siga possible, per poder executar l'obra descrita en la memòria
descriptiva i constructiva del projecte tècnic de l'obra “Reforma d’Instal·lacions esportives
per habilitar una Pista de Petanca i una Pista de Workfit”, a Benifairó de la Valldigna.
c) Comprometre's, cas de resultar beneficiari de l’ajuda sol·licitada, a complir amb
les obligacions establides en la base quarta de l’Ordre 33/2017 que regula esta
convocatòria.
d) Facultar a l'Alcaldia per a firmar els documents que calguen, inclosa la
sol·licitud, i per al cobrament, el seu dia, de les quantitats corresponents a l'ajuda.
e) Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, amb tota la resta de documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud.

Finalitzat aquest punt de l'Ordre del Dia, compareix i s'incorpora a la sessió el
regidor Sr. Francesc Bataller Fons. A partir d'aquest moment estan presents
huit regidors, del total de nou, que formen la Corporació Municipal.
5) SOL·LICITUD D'AJUDA A L’INSTITUT VALENCIÀ DE
COMPETITIVITAT EMPRESARIAL PER A REALITZAR MILLORES EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL:
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Atés la Resolució de 17 de gener de 2019, del President de l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE), publicada en el DOGV 8471, de data 24-01-2019,
per la qual es convoquen ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i
dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments
tecnològics, any 2019, entre els beneficiaris de les mateixes podran ser els Ajuntaments de
Comunitat Valenciana.
Atés la memòria tècnica per a poder realitzar en Benifairó de la Valldigna
l’actuació MILLORES EN ZONA INDUSTRIAL OEST, amb un pressupost de despesa
entre l’execució d’obres i honoraris redacció de projectes i de direcció d’obra de 52.011,42
euros, lliurada pel tècnic assessor de l’Ajuntament, Sr. José Fco. Armengol Sala.
Atés que la mencionada actuació contempla l’execució d’obres d’alguna o varies
de les tipologies recollides en l’article 3 de la mencionada Resolució de l’IVACE.
Atés que l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, no disposa de recursos
ordinaris suficients per poder executar l’esmentada actuació “MILLORES ZONA
INDUSTRIAL OEST”, per tant tindria que acudir a altres programes d’ajudes o a
concertar una operació de crèdit.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
A.- Manifestar la voluntat de participar en la convocatòria d’ajudes per a projectes
d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons,
àrees industrials i enclavaments tecnològics, any 2019, segons RESOLUCIÓ de 17 de
gener de 2019, del President de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, amb la
finalitat de poder realitzar l’actuació que tot seguit es menciona.
B.- Acceptar la memòria tècnica de l’actuació MILLORES EN ZONA
INDUSTRIAL OEST, tal i com esta redactada, en totes les seues parts.

C.- Sol·licitar de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), ajuda
econòmica tan ampla com siga possible, que represente el 100% dels costos pressupostats
en 52.011,42 euros, per poder executar l'actuació descrita en la memòria tècnica
MILLORES EN ZONA INDUSTRIAL OEST a Benifairó de la Valldigna.
D.- Comprometre's a executar l’actuació sol·licitada abans del 31 de desembre de
2019, i manifestar expressament que es coneix el contingut de la referida Resolució de 17
de gener de 2019 de l’IVACE, així com assumir les obligacions que es determinen en la
mateixa.
E.- Comunicar aquest acord a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE), amb tota la resta de documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud, i que per
l'Alcaldia es firmen els documents que calguen, inclosa la sol·licitud.
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6) APROVAR INICIALMENT EXPEDIENT NÚM. 1 DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019:
Es ret compte de l'expedient Núm. 1 de modificacions de crèdits, en el qual es
proposa la concessió de crèdits extraordinaris en el Pressupost General de l'Ajuntament per
a l'exercici de 2019.
Atés que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen
cobrir amb els suplements de crèdits, no permeten que la seua realització es puga demorar
a exercicis futurs.
Atés que la concessió de crèdits extraordinaris són perquè no hi ha aplicació de
despeses amb consignació de crèdit per poder comptabilitzar les despeses que s’han de
cobrir en l’exercici de 2019.
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 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i article 36 i del 43 a 46
del Reial Decret 500/l990, de 20 d'abril, que el reglamenta en matèria pressupostària, per
compromisos firmes d’aportació de persones jurídiques per finançar, en aquest cas sense
afecció, despeses municipals, així com baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost
vigent no compromesos, les dotacions de les quals s'estimen reduïbles sense pertorbació
del respectiu servei.

La Corporació Municipal sense debat, manifesta acceptar aquesta modificació de
crèdits proposada, per tant va a aprovar-la.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Declarar la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors la realització
de les despeses específiques i determinades que motiven els crèdits extraordinaris als que
es refereix aquest expedient. I comprometre’s a no executar les mateixes fins que
l’Ajuntament dispose del corresponent ingrés del compromís de transferència.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes
següents:
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a) Concedir crèdits extraordinaris en l’estat de despeses en les aplicacions
pressupostaries, la relació de les quals a continuació és detalla:
- Aplicació i denominació pressupostària
155.635 Marquesina parada autobús
323.632 Reformes en Escola Infantil
Total modificació per suplements de crèdits

Import
7.000,00 €
45.000,00 €
52.000,00 €

b) Finançar les modificacions de crèdits expressades amb càrrec a
1.- Ingressos de naturalesa no tributària de l’estat d’ingressos que a continuació
s’indiquen,
Concepte i denominació pressupostària
761 de Diputació de València, IFS-educatiu
Total finançament modificació de crèdits,
amb ingressos de naturalesa no tributària,

Import
38.000,00 €
38.000,00 €

2.- I amb Baixes de crèdits de despeses d'altres aplicacions,
- Aplicació i denominació pressupostària
454.611 Millores en camins rurals
Total baixes de crèdits
Total finançament modificació per crèdits, b1) + b2)

Import
14.000,00 €
14.000,00 €
52.000,00 €

Tercer.- Exposar al públic aquesta modificació de crèdits inicialment aprovada, al
Tauler d'Anuncis i pagina WEB de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per
termini de quinze dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació en aquest,
posant-se a disposició del públic la corresponent documentació; durant aquest termini, els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant l'Ajuntament en Ple.
Quart.- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació del Pressupost
General per a l'exercici de 2019, si durant l'indicat període no es presenten reclamacions,
constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde.
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7) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUSTAMENT MUNICIPAL,
APROVAT D’ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 4/2012, CORRESPONENT
A L’ANY 2018:
Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 29 de gener
de 2019, en virtut del que regula el Reial Decret-Llei 4/2012, corresponent a l’any 2018,
en relació al seguiment del compliment del Pla d’Ajustament municipal aprovat a l’efecte
de poder contractar una operació de crèdit a llarg termini per a poder pagar als proveïdors
municipals d’abans del 31 de desembre de 2011, informe que resulta ser el següent,
“PLA D'AJUSTAMENT, ARTICLE 7 DEL R.D.LLEI 4/2012, DE 24 DE
FEBRER.
INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA. ANY 2018 (QUART TRIMESTRE)
a) NORMATIVA APLICABLE
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (des d'ara RDL 2/2004).
• RDL 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la
Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals.
• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
• Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals.

• Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors.
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
• Ordre HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, pel 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.
b) ANTECEDENTS DE FET
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Atés que en compliment del que regula l'article 7 del R.D. Llei 4/2012, es va emetre
l'informe en data 26 de març de 2012 d’esta Intervenció Municipal relatiu al Pla
d'Ajustaments de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, per a una durada de 10 anys.
Atés que mitjançant acord plenari de data 28 de març de 2012, l'Ajuntament de Benifairó
de la Valldigna va aprovar el Pla d'Ajustament elaborat per l'Ajuntament, de conformitat
amb el regulat en l'article 7 del RD Llei 4/2012, i redactat conforme al model previst en
l'Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de certificat
individual, el model per a la seua sol·licitud i el model de pla d'ajustament que constava de
5 pàgines.
Atés que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la secretària
general de coordinació autonòmica i local, amb data 30 d'abril de 2012 va emetre informe
favorable al Pla d'Ajustament de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
Atés que l'article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de març, regula entre altres, que;
“Amb caràcter general, les Entitats locals que concerten les operacions d'endeutament
previstes en aquest Reial Decret-Llei, haurien de presentar anualment al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques un informe de l'interventor sobre l'execució dels
plans d'ajustament contemplats en l'article 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
D’aquest informe de l'interventor s'adonarà compte a l’Ajuntament en Ple.
Que aquest informe, el contingut del qual es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà a
requeriment del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a la valoració dels
òrgans competents d'aquest, que informaran del resultat d'aquesta valoració al Ministeri
d'Economia i Competitivitat.”
Atés que el desenvolupament reglamentari que es refereix l'article 10 del Reial
Decret Llei 7/2012, de març, ho ha realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, a través de l'Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, que en el seu article 10,
concretament en el seu apartat 1, pel qual totes les Corporacions Municipals abans del dia
30 del primer mes de cada trimestre hauran de trametre al Ministeri, determinada
informació econòmic-financera del trimestre anterior.

Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha alliberat la
plataforma de captura de dades relativa a l'Informe “de seguiment del pla d'ajustament
aprovat, any 2018, i altra informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició addicional
primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera”, plataforma que estarà disponible fins al 31 de gener de 2019.
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Per tots els fets i fonaments de dret descrit s'emet el següent, INFORME
Executant-se amb normalitat l’aprovat pressupost municipal per a l’exercici de 2018, pel
que fa al seguiment del Pla d'Ajustament, de conformitat amb el regulat en l'article 10 de
l'Ordre HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, i pel període del QUART trimestre de 2018, també
de l’any 2018, que ha de contenir informació sobre els següents extrems:
- Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractades identificant
l'entitat, total del crèdit disponible i el crèdit amatent.
- Deute comercial contreta classificada per la seua antiguitat i el seu venciment.
Igualment, s'inclourà informació dels contractes subscrits amb entitats de crèdit per
a facilitar el pagament a proveïdors.
- Operacions amb derivats.
- Qualsevol altre passiu contingent.
- Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d'execució o en les mesures
del pla d'ajustament.
Aquesta informació s’ha bolcat en la plataforma informàtica del MH, la qual posseeix el
següent índex de continguts,
1.- Informació d'Ingressos: comparativa amb la prevista en el pla d’ajustament.
2.- Informació de despeses: comparativa amb la prevista en el pla d’ajustament.
3.- Magnituds pressupostàries i d'endeutament.
4.- Avanç de romanent de tresoreria.
5.- Informació d'avals rebuts del sector públic: No s’han rebut.
6.- Informació sobre operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits
amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors: S'ha procedit a
actualitzar la CIR local en relació al deute viu a 12/12/2018.
7.- Informació sobre el deute comercial: S’ha tramés informació del QUART
trimestre (anual) 2018 sobre lluita contra la morositat, mitjançant el càlcul del
Període Mitja de Pagament a proveïdors que regula el Reial Decret 635/2014, de
25 de juliol, pel qual 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, que preveu la Llei

Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
8.-Informació sobre operacions amb derivats i altre passiu contingent: No hi ha.
De l’execució pressupostaria informada, no cal mencionar res a destacar, complint-se els
paràmetres ordinaris d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna amb la normalitat prevista.
CONCLUSIONS
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Que de conformitat amb el regulat en l'article 10 del Reial decret Llei 7/2012, l'interventor
municipal ha d'emetre un informe de manera anual sobre l'execució del pla d'ajustament.
D'aquest informe s'adonarà al Ple, i del contingut del mateix es donarà trasllat al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la plataforma telemàtica que habilita el
propi Ministeri.
El contingut de l'informe i els terminis de remissió de la informació del mateix, s'han
regulat en l'Ordre HAP/2105/2012, d’1 d'octubre.
Per al cas de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, al no ser una Corporació Local
dels articles 111 i 135 del TRLRHL, la informació ha de remetre's de manera anual abans
del 31 de gener cada exercici i referida al precedent.
És necessari matisar, que la comptabilitat de l'exercici 2018 no està tancada, i no està
aprovada la liquidació del pressupost del mateix exercici, l'article 191 del TRLRHL
refereix a la confecció de la liquidació per part de les entitats locals abans del primer de
març, pel que la informació que s'inclou en el present informe i la qual es va a remetre al
Ministeri a través de la plataforma telemàtica, és la disponible a data d'avui en la
intervenció municipal, la mateixa no ha de tenir alteracions substancials sobre la qual
sorgisca de la liquidació, donat l'avançat de la comptabilitat, però si que pot variar en
alguns aspectes pressupostaris.
A més, com s'explicarà posteriorment, algunes dades a incloure en la informació facilitada
van a consistir en previsions.
Pel que fa als quadres d’informació de la plataforma informàtica del MHAP, cal
mencionar,
1) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ D'INGRESSOS,
La desviació entre la previsió del pla d'ajustament i la situació a 31/12/2018,
respecte dels ingressos no financers, en termes globals es negativa en un 10,44%.

Pel que fa a les mesures proposades en el Pla pels ingressos, res que dir ja que no
estava cap d’elles contemplada.
2) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ DE DESPESES,
La desviació entre la previsió del pla d'ajustament i la situació a 31/12/2017,
respecte de les despeses no financers, en termes globals es positiva en un 14,48 %, pel que
representa d’increment de la despesa respecte de la prevista.
Increment bàsicament produït en el capítol 6 de despeses de capital al haver-se
executat mes inversions de les previstes.
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Indicar que a 31-12-2018, no existeix cap obligació pendent d’aplicar al pressupost,
excepte les que han estat rebutjades per algun motiu.
El període mig de pagament es el resultat dels càlculs realitzats conforme ho regula
el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual 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 durant l’exercici de 2018 no s’ha finançat cap despesa no financera amb romanent
de tresoreria.
Pel que fa a les mesures proposades en el Pla per a les despeses, res que dir ja que
no estava cap d’elles contemplada.
3) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ
PRESSUPOSTÀRIES I D'ENDEUTAMENT,

DE

MAGNITUDS

En el quadre relatiu a Endeutament, es pot observar l'evolució del deute viu previst
en el pla i el real contingut a 31/12/2018, amb una reducció del 13’53% del mateix.
En el, quadre relatiu a Magnituds Financeres i pressupostaries, no s’ha previst cap
ajustament SEC 95 davant les dades comptables provisionals de l’exercici de 2018, tenint
present que fins que no es liquide el pressupost no es podrà donar les dades certes, la
liquidació prevista del pressupost de 2018, a l’igual que la de 2017, estarà situada en la
senda de la capacitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària.
4) RESPECTE DEL QUADRE
ROMANENT DE TRESORERIA,

D’INFORMACIÓ

DE

L’AVANÇ

DE

Davant les dades comptables provisionals de l’exercici de 2018, tenint present que
fins que no es liquide el pressupost no es podrà donar les dades certes, la liquidació
prevista de l’exercici de 2018, preveu un romanent de tresoreria positiu.
5) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ D’AVALS PÚBLICS REBUTS,
Res a dir al respecte, ja que aquest Ajuntament ni ha sol·licitat ni ha rebut cap tipus
d’aval públic.
6) RESPECTE DE LA INFORMACIÓ SOBRE OPERACIONS O LÍNIES DE
CRÈDIT CONTRACTADES I CONTRACTES SUBSCRITS AMB ENTITATS DE
CRÈDIT PER A FACILITAR EL PAGAMENT A PROVEÏDORS,
S'ha procedit a actualitzar la CIR local deixant constància del deute viu.
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7) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ SOBRE EL DEUTE
COMERCIAL,
El deute comercial a 31/12/2018, corresponent a les obligacions reconegudes
pendents de pagament, procedents dels períodes que s'especifiquen, s'ha xifrat en 76,00
milers d’euro.
Per altra banda esta Entitat Local ha complit amb l’obligació de retre l’informe
anual que regula la Llei 15/2010 relativa a la lluita contra la morositat, així com els
informes trimestrals de càlcul del Període Mitja de Pagament a proveïdors.
8) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ SOBRE OPERACIONS AMB
DERIVATS I ALTRE PASSIU CONTINGENT,
Res a dir al respecte, ja que aquest Ajuntament no ha formalitzat cap tipus d’estes
operacions.
ALS efectes oportuns, aquest és l’informe del Secretari-Interventor que
subscriu, que emet sense perjudici de qualsevol altre millor fundat en dret. Remetent
còpia del mateix al Sr. Alcalde, perquè procedisca a donar compte del mateix en la
primera sessió plenària que cèlebre l’Ajuntament en Ple.
Les dades contingudes en el mateix haurien de ser bolcats en la plataforma
telemàtica de captura de dades habilitada a aquest efecte abans del 31 de gener de
2019.

Amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2018, s'haurà
d'analitzar amb dades certes, el grau de compliment del pla d'ajustament, i adoptar
si escau les mesures que procedisquen.”

I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu al seguiment del Pla
d’Ajustament municipal aprovat de conformitat al que regula el Reial Decret-Llei 4/2012,
pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals,
corresponent a l’any 2018.
b) Retre certificació d’aquest acord, a l'Administració de la Generalitat Valenciana.
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8) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT,
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE I ANUAL DE 2018:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 24 de gener de
2019, en virtut del que regula la vigent Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
corresponent al Quart Trimestre de 2018, sobre el compliment dels terminis previstos en la
mencionada Llei 3/2004, en el pagament de les obligacions d’este Ajuntament, que inclou
el nombre i quantia global de les obligacions pendents per a les quals s'està incomplint el
termini legal de pagament, 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,
“RELATIU AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT,
QUART TRIMESTRE 2018
De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la vigent Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, emet el següent informe,
LEGISLACIÓ APLICABLE
-

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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.
ANTECEDENTS

PRIMER.- El que disposa el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre proveïdors i aquesta
Entitat Local, de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
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Així, segons estableix l'article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta
dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o del reconeixement de
l’obligació dels corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del
contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració ha d'abonar al
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
SEGON.- La informació que conte este informe s’ha obtingut del registre de
factures i comptabilitat municipal corresponent al QUART trimestre de 2018 en els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, respecte al pagament de les
obligacions d’este Ajuntament, així com de les obligacions pendents de pagament, tant les
realitzades en termini legal de pagament com les que estan incomplint el termini.
En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en el QUART
trimestre natural de 2018, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de
pagament al final del mateix període.
TERCER.- Segons l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, les
obligacions d’informació trimestral que han de realitzar els Ajuntaments, es realitzarà
abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any, no obstant
açò, els Ajuntaments amb una població inferior a 5000 habitants, sols realitzaran la
corresponent al Quart Trimestre.
QUART.- Sense perjudici de la seua presentació per a coneixement i si es el cas
debat en l'Ajuntament en Ple, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, a l’òrgan
competent de l’Administració de l’Estat (a través de la plataforma informàtica habilitada a

l’efecte) i a l'òrgan competent de la Generalitat que té atribuïda la tutela financera de les
Entitats Locals.
A la vista d'això, aquest Secretari-Interventor emet el següent, INFORME
1.- Es detalla a continuació una relació resumida de l’informe obtingut del registre de
factures i comptabilitat municipal corresponent al QUART trimestre de 2018 de les
obligacions d’este Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre i quantia de les
obligacions pendents en què s'estiga incomplint els terminis regulats a la vigent Llei
3/2004, de 29 de desembre, relació on es contempla la següent informació:
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a. Pagaments realitzats en el trimestre.
b. Interessos de demora pagats en el trimestre.
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
a) Pagaments

Període mitjà

realitzats en

de pagament

el trimestre

(PMP) (dies)

Pagaments realitzats en el trimestre
Durant el període
legal de pagament
Número Import total
de

TOTALS

34’79

b) Interessos de
demora

TOTAL

pagos
205

238.659,80

Període
mitjà del
pendent de
pago
(PMPP)
(dies)

TOTALS

22’43

40

63.857,46

Interessos de demora pagats en el
període
Número de pagos
Import total
0

c) Factures o
documents
justificatius
pendents de
pago al final
del trimestre

Fora del període legal de
pagament
Número
Import total
de pagos

0,00

Pendent de pagament al final del trimestre
En període legal de
pago al final del
trimestre
Número Import total
de
factures
47
76.621,71

Fora del període legal de
pago al final del
trimestre
Número
Import total
de
factures
00
0,0

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 als terminis en el pagament
de les obligacions segons regula la vigent Llei 3/2004 per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al Quart Trimestre de
2018.
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b) Retre certificació d’aquest acord, al que s’adjuntarà l’informe obtingut del
registre de factures i comptabilitat municipal corresponent al Quart Trimestre de 2018 de
les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de la Generalitat Valenciana.
9) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2018:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 24 de gener de
2019, 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 Quart 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)

QUART 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 QUART 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.
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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 dels 30 dies, 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:
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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 de 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 de 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.
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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 preveia 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:

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6T5QI4ZQ5Y5DGJUAODGQKRN4 - Página 22 de 34

(1/2) 10/04/2019 14:01:52
SALVADOR CASANOVA FERRER

(2/2) 10/04/2019 14:02:44
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEIDORS
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA

Exercici

Trimestre

Ràtio
Operacions
Pagades

Import
Operacions
Pagades

Dies

Euros

Dies

Euros

Dies

2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014

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

38’93
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
35’69
28’91
20’49
11’04
(3’28)
18’92

136.889,98
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
333.906,30
84.606,44
183.513,88
113.158,38
98.701,21
13.311,74

1’16
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
15’07
2’10
19’92
11’29
(4’76)
(9’44)

42.547,07
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
140.978,80
232.792,07
33.591,48
43.701,69
48.221,44
15.165,85

29’97
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
29’57
9’25
20,40
11,11
(3,77)
3,82

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Ràtio
operacions
pendents de
pagament

Import
operacions
pendents de
pagament

TRIMESTRAL GLOBAL

Exercici

Trimestre

Període Mitjà de Pagament Global
*

2018

Quart

29’97 dies

2018

Tercer

34’62 dies

Període de
Pagament
Trimestral
*
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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

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.
2n. La informació obtinguda s'ha de publicar al portal web de l'entitat local.
3r. Segons el que s'ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat
municipal, l'entitat local SI compleix el període mitjà de pagament previst a la Llei.
Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix
i adopte resolució escaient.
Això no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
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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 Quart 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.
10) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
RELATIU A L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA
LOEPSF EN EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018, CORRESPONENT AL
QUART TRIMESTRE:
Es ret compte de l’informe emès per Secretari-Intervenció, amb data 31 de gener
de 2019, 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 Quart 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 2018, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE.
EL SECRETARI-INTERVENTOR de l’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA, que subscriu,
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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 31 de desembre,
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 estableix, pels municipis amb població inferior a 5000 habitants, sols demana
l’obligació trimestral de subministrament d'informació per les Entitats Locals corresponent
al Quart Trimestre, deixant pels tres primers trimestres la informació respecte al Calendari
i Pressupost de Tresoreria, sobre el deute viu i la seua estimació en els propers deus anys.
Totes aquestes obligacions d’informació han 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).
Aquest Informe té per objecte formalitzar la informació comptable a presentar en
els formularis previstos pel Ministeri per al compliment de la citada obligació,
corresponent al QUART trimestre de l'exercici 2018. 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:
- Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2018 amb el detall
d'execució al final del trimestre vençut.
- Situació del Romanent de Tresoreria.
- Calendari i pressupost de Tresoreria.
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius.
- 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).

- Informació complementària per a l’anàlisi de Regla de la Despesa.
Resultat de l’anterior informació ha de ser l’actualització de l'Informe de la
Intervenció Municipal del compliment dels objectius d'estabilitat i de la regla de la
despesa.
A) Compliment de la Regla de Despesa.
Conforme a l'article 12 de la LOEPSF la variació del gasto computable no podrà
superar la taxa de creixement del PIB de mitjà termini de l'economia espanyola. Esta taxa
per a l'any 2018 s'ha establit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat segons la
metodologia de la Comissió Europea en el 2'4.
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Per a la determinació de l'estabilitat pressupostària i el gasto computable als efectes de
determinar el sostre de gasto s'ha partit de la liquidació de l’exercici pressupostari de 2017,
de la qual, tenint en compte sols els capítols 1 a 7, exclosos els interessos del deute i les
despeses finançades amb fons finalistes, açò es subvencions, també hauria d’ajustar-se la
despesa computable amb els augments o disminucions permanents de recaptació.
Realitzant si fa el cas els ajustos SEC 95 amb incidència en despeses, resulta una Despesa
Computable de la liquidació de 2017, de 999.636,22 euros. Aplicant a esta quantitat la taxa
de referència (2’4%), resulta que el límit de la Regla de la Despesa és 1.023.627,49 euros.
De les previsions de liquidació de les despeses no financeres de l’exercici 2018 amb els
ajustos pertinents, el Límit de la Despesa Computable determinada per Intervenció
Municipal en la quantitat d’1.023.255,30 euros, la qual resulta ser inferior al límit de la
Regla de Despesa fixat en l’import d’1.023.627,49 euros, que representa una diferència de
372,19 euros, la qual cosa significa que a comparació de la despesa computable de 2018
en comparació a la de 2017 és del 2’36, per tant s’estima que la Corporació Municipal
compleix la regla de la despesa, tot i que en el moment de formalitzar la liquidació
definitiva del pressupost municipal de 2018 es determinarà en més concreció.
B) Compliment de l'Estabilitat Pressupostària.
Estableix l'article 11 de la LOEPSF que l'elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos se sotmetrà al principi d'estabilitat pressupostària. Això implica que cap
Administració Pública podrà incórrer en dèficit estructural, és a dir, dèficit ajustat al cicle.
No obstant en el cas de les corporacions locals l'apartat 4 obliga a estes a mantindré una
posició d'equilibri del superàvit pressupostari en congruència amb l'objectiu d'estabilitat
per al conjunt de l'administració local fixat en el 0 %.

Així tenim de l’execució del pressupost de 2018, corresponent al QUART trimestre, que la
suma dels Drets reconeguts del capítol 1 al 7 d’ingressos dona l’import d’1.661.889,04
euros, i la suma de les Obligacions reconegudes del capítol 1 a 7 de despeses dona l’import
d’1.399.768,770 euros.
La diferència entre Ingressos i Despeses dels imports anteriors resulta la quantitat de
262.120,27 euros, a la qual ajustem sumant la recaptació liquida de tributs municipals dels
capítols 1, 2 i 3 de pressupostos tancats en la quantitat de 102.949,92 euros, resulta la
quantitat positiva de 365.070,19 euros, la qual ens situa en una posició de superàvit, la qual
cosa representa estabilitat pressupostaria i tindre CAPACITAT Financera.
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EN DEFINITIVA, en els formularis previstos pel Ministeri s’arreplega la
comunicació dels Pressupostos actualitzats amb tota la informació del mateix en execució
fins el 31 de desembre de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, i són:
F.1.1.1

Resum de Classificació Econòmica

F.1.1.2

Desglossament d'Ingressos Corrents.

F.1.1.3

Desglossament d'Ingressos de Capital i Financers

F.1.1.4

Desglossament de Despeses Corrents

F.1.1.5

Desglossament de Despeses de Capital i Financers

F.1.1.9

Calendari i Pressupost de Tresoreria

F.1.1.8

Romanent de Tresoreria

F.1.1.A3 Dotació de Plantilles i retribucions (execució): Un per a la plantilla de
Policia Local, altre per la plantilla de l’Escola Infantil, i un tercer per a la plantilla
d’administració general i resta de sectors.
Per altra banda en uns formularis annexos s’arreplega la informació d'ajustaments
continguts en l'actualització de l'informe d'intervenció de compliments d'objectius i
informació detallada d'aquests per a relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb
la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes
(ajustaments SEC):
F.1.1.B1
Ajustaments contemplats en l'Informe d'Avaluació per a relacionar el
saldo resultant d'Ingressos i Despeses a final d'exercici amb la capacitat o necessitat de
finançament calculat conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.
(Actualització trimestral).

F.1.1.B2
Informació per a l'aplicació de la regla de la Despesa.(Actualització
trimestral)Finalment per a calcular l'avaluació pressupostaria actualitzada, analitzant el
compliment dels objectius d'estabilitat, de la regla de la despesa i del nivell del deute viu
de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, comprèn els següents formularis:
F.3.2
F.3.3

Informe d'avaluació actualitzat de l'Estabilitat pressupostària.
Informe actualitzat de compliment de la Regla de la Despesa

C) Nivell del deute Viu
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Respecte del nivell del deute viu, cal mencionar que s’actualitza mensualment en
l’apartat Central d’Informació de Riscos de les Entitats Locals de l’Oficina Virtual per a la
Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, i que a data 31 de desembre de 2018 s’ha amortitzat un capital total de
150.087,03 euros, quedant el nivell de Deute Viu a la data mencionada, la quantitat de
472.743,26 euros, la qual es la suma de l’import de préstecs amb entitats de crèdit en
115.802,31 euros més l’import del préstec pel pagament a proveïdors en 356.940,95 euros.
De conformitat amb el que es regula en l'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el
desenvolupament de la mateixa que realitza l'Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, i en
concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, aquest secretari-interventor ha
complit amb la seua obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral
corresponent al QUART trimestre de 2018, dins del termini i en la forma escaient, el dia
30/01/2019, havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d'Hisenda
a través de la plataforma telemàtica habilitada en “l'Oficina Virtual de les Entitats Locals” i
en els formularis abans esmentats, els quals s’adjunten a este informe.
Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient.
Aixó no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
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 Quart Trimestre.

b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA.
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A continuació i abans dels punts de retre compte de les Resolucions de l'Alcaldia i,
precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, davant la circumstància que s’ha presentat el Pla de
Seguretat i Salut per a les obres “Nou Cementeri Municipal” per part del respectiu
contractista “Grau Pascual, S.A.”, que el mateix ha estat informat favorablement pel
Coordinador de Seguretat i Salut en l’execució de les mencionades obres, Domingo Ripoll
Miñana i que de conformitat amb l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció,
correspon aprovar l’esmentat Pla a l’administració que ha acordat l’adjudicació de les
obres, essent en aquest cas, l’Ajuntament en Ple.
Per tot açò, l’Alcalde demana la Corporació Municipal adopte resolució pertinent,
si es el cas, en aquesta mateixa sessió, respecte de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut
per a les obres “Nou Cementeri Municipal”, amb la finalitat que el contractista puga
continuar amb les tasques pertinents en execució de les obres esmentades.
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.
11) APROVAR PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES “NOU
CEMENTERI MUNICIPAL”.
Atés l'expedient que es tramita en aquest Ajuntament per a la contractació de l'obra
consistent en “NOU CEMENTERI MUNICIPAL”.
Atés que mitjançant acord de l’Ajuntament en Ple adoptat en sessió de 20 de
novembre de 2018, es va adjudicar el contracte de les obres “NOU CEMENTERI
MUNICIPAL”, a GRAU PASCUAL, S.A., amb CIF A46623195, pel preu cert, d’acord
amb la seua oferta, de 248.728,40 euros IVA inclòs.

Atés que mitjançant Resolució d’esta Alcaldia de data 16 de gener de 2019, es va
contractar l’assistència tècnica del director tècnic d’obres i coordinador en matèria de
seguretat i salut, per a les obres de “NOU CEMENTERI MUNICIPAL”, amb el professional,
arquitecte tècnic, Domingo Ripoll Miñana, amb NIF 20.814.381 W.
Atés que segons les clàusules 43 del Plec d e Clàusules Administratives que
regeixen el present contracte, i als efectes del article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d'octubre, el contractista haurà de presentar abans d’iniciar les obres una vegada
formalitzat el contracte, el corresponent pla de seguretat i salut en el treball, d'acord amb
l'estudi basic de seguretat i salut inclòs en el projecte d'obra.
Atés que GRAU PASCUAL, S.A., contractista de l'obra, ha presentat en temps i
forma el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l'obra de referència.

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6T5QI4ZQ5Y5DGJUAODGQKRN4 - Página 30 de 34

(1/2) 10/04/2019 14:01:52
SALVADOR CASANOVA FERRER

(2/2) 10/04/2019 14:02:44
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

Atés que segons informe de data 24 de gener de 2019, del Coordinador de Seguretat
i Salut de l'obra, Domingo Ripoll Miñana, el Pla de Seguretat i Salut presentat reuneix les
condicions tècniques requerides pel Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, per la qual
cosa procedeix la seua acceptació.
Atés que aquest Ajuntament en Ple ha estat l’Òrgan que va adjudicar les obres,
resulta que la competència per a aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball és de
l’Ajuntament en Ple.
I l’Ajuntament en Ple, prèvia comprovació del document Pla de Seguretat i Salut
per a les obres “Nou Cementeri Municipal”, per unanimitat acorda,
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball per a les obres “NOU
CEMENTERI MUNICIPAL”, presentat per “Grau Pascual, S.A.” contractista de les
mencionades obres.
Segon.- Comunicar aquesta acord a la Direcció facultativa i Coordinador de
seguretat i salut d'aquestes obres, per a coneixement i efectes.
Tercer.- Notificar aquest Acord a l'empresa GRAU PASCUAL, S.A., contractista
de les mencionades obres, per a coneixement i efectes.
12) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:

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 gener de
2019 fins el dia 31 de gener de 2019, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 10-01-19, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 15 de gener de 2019.
De 31-01-19, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 05 de febrer de 2019.
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- PERSONAL,
De 22-01-19, eleva a definitiu l’acord d’aprovació de la modificació de la plantilla
de personal adoptat per l’Ajuntament en Ple en sessió de 04 de setembre de 2018, al
no haver-se formulat cap tipus de reclamació.
- BENS,
De 08-01-19, autoritza a Comunitat Regants Pou del Furell, ús sala biblioteca
municipal, dia 10 de març de 2019, per a realitzar junta general.
De 08-01-19, autoritza a Comunitat Regants Pou del Pilar, ús sala biblioteca
municipal, dia 17 de març de 2019, per a realitzar junta general.
De 09-01-19, autoritza a Compromís Benifairó, ús sala biblioteca municipal, dia 13
de gener de 2019, per a realitzar reunió informativa.
De 30-01-19, inici afecció demanial de solar municipal per a vial públic.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 03-01-19, demana a assessor tècnic de l’ajuntament, redacció documents tècnics
inicials per a fer Millores en l’Escola Infantil Municipal, i poder tramitar sol·licitud
d’ajuda a la Diputació de València del programa IFS espais educatius.
De 21-01-19, designa lletrat i procurador per a procediment judicial civil.
De 21-01-19, declara provada infracció de transit segons expedient 129/2018
De 24-01-19, demana a assessor tècnic de l’ajuntament, redacció documents tècnics
inicials per a fer Millores en Auditori Musical, i poder tramitar sol·licitud d’ajuda
a la Diputació de València del programa IFS locals musicals.
De 25-01-19, autoritza a Carmen Correoso Correoso, la instal·lació de ruscos en la
parcel·la 118 del polígon 4, propietat de l’Ajuntament, per termini d’un any.
De 31-01-19, inici procediment sancionador a Antonio Gomez Bononad, per
infracció al Reglament Municipal d’Usos i Costums en el Medi Rural de Benifairó
de la Valldigna.

- LLICÈNCIES AMBIENTALS,
De 31-01-19, a “Alberola y Verdú, S.L.” nau magatzem provisional, a continuació
de carrer Collidors, 12.
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- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 14-01-19, a Francisco Ferrando Chova, reformes en C/ Pare Alberola, 17.
De 28-01-19, a Josefa Alberola Bañuls, reformes en C/ Ricardo Romero, 18.
De 31-01-19, a Sonia Artigues Brines, vivenda unifamiliar en C/ Joan Fuster, 16.
- CONTRACTACIÓ,
De 08-01-19, contracta direcció facultativa de les obres Pavimentació tram Camí
Castell, al tècnic Juan Brines Solanes, pel preu cert de 1.173,60 euros IVA inclòs.
De 08-01-19, inici devolució fiança definitiva a Moreamaval, C.B., per contracte
obres “Rehabilitació de l’Envoltant de l’Hospital Romero”.
De 10-01-19, demana informe tècnic del projecte tècnic de les obres Desviament de
línia elèctrica de mitja tensió en zona del nou cementeri municipal.
De 10-01-19, demana informe tècnic del projecte de les obres Pavimentació tram
Camí Castell.
De 14-01-19, aprova el projecte tècnic de les obres Pavimentació tram Camí
Castell.
De 16-01-19, inici licitació contracte les obres Pavimentació tram Camí Castell.
De 16-01-19, contracta direcció facultativa de les obres Nou Cementeri Municipal,
a l’arquitecte Pablo Aldeguer Muñoz, pel preu cert de 4.530,25 euros IVA inclòs.
De 16-01-19, contracta direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut de les
obres Nou Cementeri Municipal, a l’arquitecte tècnic Domingo Ripoll Miñana, pel
preu cert de 5.889,32 euros IVA inclòs.
De 17-01-19, aprova expedient contractació i licita per contracte menor les obres
Pavimentació tram Camí Castell.
De 23-01-19, adjudica el contracte de les obres Pavimentació tram Camí Castell, a
GUEROLA TRANSER, SLU, pel rpeu cert de 43.841,75 euros.
De 28-01-19, demana informe a assessor tècnic de l’Ajuntament, respecte del
projecte tècnic de les obres Renovació de paviments i equipament en la Plaça País
Valencià.
De 28-01-19, demana informe a assessor tècnic de l’Ajuntament, respecte del
projecte tècnic de les obres Pavimentació Camí Racó del Cambro.
- INTERVENCIÓ,
De 23-01-19, eleva a definitiu l’acord d’aprovació del pressupost per a l’any 2019,
adoptat per l’Ajuntament en Ple en sessió de 18 de desembre de 2018, al no haverse formulat cap tipus de reclamació.
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De 23-01-19, eleva a definitiu l’acord d’aprovació de derogació de l’Ordenança
Fiscal pel servei d’escola infantil, adoptat per l’Ajuntament en Ple en sessió de 20
de novembre de 2018, al no haver-se formulat cap tipus de reclamació.
De 30-01-19, inici modificació de crèdits núm. 01 del pressupost de 2019.
De 31-01-19, determina les retribucions dels empleats municipals per a 2019 en
consonància a les aprovades pel Govern de la Nació mitjançant Reial Decret Llei
24/2018.
- TRESORERIA,
De 17-01-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle 7172 HHN, de Antonio
Vercher Cuñat, per diversitat funcional.
De 17-01-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle 0296 KSM, de Ciro
Salvador Borras Vercher, per diversitat funcional.
De 17-01-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle V0877GM, de Elvira Serra
Ribelles, per diversitat funcional.
De 25-01-19, aprova liquidació any 2018 a CYE Energia, SL, taxa d’ocupació del
domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels ingressos bruts.
De 31-01-19, aprova padrons tributaris a recaptar durant el primer semestre de
2019: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2019, Taxa recollida de fem
2019, Taxa Pas Permanent 2019, Taxa servei subministrament d’aigua potable
segon semestre de 2018, Cànon Sanejament de la Generalitat segon semestre de
2018 i Taxa servei de clavegueram segon semestre de 2018.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2019, han tingut entrada 104 escrits, i eixida 185 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
13) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Domènec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Pregunta, si el contractista de la prestació del servei de recollida de residus
domèstics “Joaquin Lerma” compleix amb la neteja dels contenidors d’acord amb el
contracte signat a l’efecte.

L’Alcalde, manifesta que en principi “Joaquin Lerma” si que realitza aquesta tasca
que forma part del contracte de recollida de residus domèstics.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió
a les 20:40 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 02 d’abril de
2019. I s'estén en trenta-quatre pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
OM8802786 (anvers) a OM8802802 (revers), 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.
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L'Alcalde,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

