MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 06 DE FEBRER DE 2017.

ASSISTENTS:
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SRA. ROSANNA PERIS PERIS
S' EXCUSAREN:
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a sis de febrer de 2017, essent les vint hores, a la Sala
de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, assistits
pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en primera
convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament convocats per
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 31 de gener de 2017, per a celebrar
sessió ordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,
ORDRE DEL DIA
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1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 09 DE GENER DE 2017:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 09 de gener de
2017, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
2) ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
PER A CONTRACTAR LES OBRES INCLOSES EN EL PLA PROVINCIAL DE
CAMINS I VIALS 2016/2017:
Es ret compte de les Directrius del Pla Provincial de Camins i Vials (PCV) pel
bienni 2016-2017, aprovades pel Plenari de la Diputació de València en sessió de data 27
d’abril de 2016, publicades en el Butlletí Oficial de la Província 85 de data 05 de maig de
2016.
Atés el que regula la Directriu Novena apartat A-3, sobre LA DELEGACIÓ en els
Municipis de la Província de la contractació de les obres, l’acceptació d'aquesta delegació
s’haurà de fer constar expressament, per acord de l’Ajuntament en Ple.
Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de les obres, a incloure al PCV
2016-2017, que són
“Pavimentació dels camins rurals: Camí Ronda Moli, Camí Casa Pastor i camí
Castell”
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
1) Acceptar la delegació de Diputació de València en aquest Municipi per a
contractar les obres abans esmentats, segons la Base novena apartat A-3 relativa a
Delegació per a la contractació, de les Directrius aprovades pel Ple de la Corporació
Provincial.
2) Comprometre’s a l'exacte compliment de les Directrius que s'esmenten, en el
procés d'execució de les obres incloses en el PCV 2016-2017.

3) SOL·LICITUD AL GOVERN DE LA NACIÓ I A LA GENERALITAT
DE MESURES D’AJUDA PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LES FORTES
PLUGES PATIDES EN DESEMBRE 2016 I GENER 2017:
Durant els últims dies del mes de novembre i especialment els dies 3, 4 i 5 del mes
de desembre del 2016 es van produir precipitacions persistents i d'elevada intensitat que
van afectar el Municipi de Benifairó de la Valldigna, la qual cosa ha afectat greument les
infraestructures i els conreus agrícoles del Terme Municipal, en particular les hortalisses i
els cítrics. Com a conseqüència del mencionat temporal de pluja per la Generalitat es van
activar els corresponents avisos d’emergència.
També, durant els dies del 18 al 22 de gener de 2017 es van produir precipitacions
persistents i d'elevada intensitat, inclòs es va produir un descens de les temperatures, que
van afectar el Municipi de Benifairó de la Valldigna, la qual cosa va provocar una
acumulació de danys, als danys provocats pel temporal de primers dies de desembre de
2016.
Donada la proximitat dels successos, tot i que pels Tècnics Municipals s’estan
redactant les corresponents memòries valorades, és prompte per a fer una valoració
completa de danys produïts.
De totes maneres, a priori, bàsicament els danys s’han produït en infraestructura
agrària: camins rurals, xarxes de reg, i en els conreus agrícoles: hortalisses i cítrics.
Com a resultat d'esta situació, l'economia de moltes famílies de Benifairó de la
Valldigna es vora deteriorada, ja que ha afectat tant les rendes agràries com les comercials
i industrials i les dels treballadors, que s'han vist privats de les seues expectatives
d'ocupació.
Per tant, es considera necessari que les institucions autonòmica i estatal, adopten les
mesures oportunes dirigides a reparar, tant com siga possible, els danys ocasionats pels
temporals de de fortes pluges i de fred abans mencionats.
Davant aquesta situació i que l'Ajuntament no disposa de recursos ordinaris per a
donar una resposta suficient al problema que ens afecta, l'Alcalde demana la Corporació
Municipal, adopte acord escaient per tal de sol·licitar de la Delegació del Govern a la
Comunitat Valenciana, i de la Generalitat Valenciana, mesures d’ajuda per a pal·liar els
danys produïts pels temporals de pluges i de fred patits en desembre 2016 i gener de 2017.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:

PRIMER.- Sol·licitar a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, i a la
Generalitat Valenciana, la iniciació d'expedient conduent a l'adopció de mesures per a la
concessió d'ajudes fiscals i laborals als agricultors i treballadors agraris, per a pal·liar els
danys produïts pels temporals de pluges i de fred patits en desembre 2016 i gener de 2017
en Benifairó de la Valldigna, com per exemple: exempció de l'IBI immobles rústics,
bonificacions als Mòduls i quotes a la Seguretat Social
SEGON.- Sol·licitar a les institucions autonòmica i estatal la concessió d'ajudes
econòmiques a fons perdut per als agricultors afectats pels mencionats temporals.
TERCER.- Sol·licitar a les institucions autonòmica i estatal la concessió d'ajudes
econòmiques per a pal·liar la desocupació dels treballadors agrícoles d'aquest Municipi
com a conseqüència dels mencionats temporals.
QUART.- Sol·licitar a les institucions autonòmica i estatal la concessió d'ajudes
econòmiques a fons perdut a aquest Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per poder
reparar els danys produïts en camins rurals i en alguna altra infraestructura municipal pels
mencionats temporals.
QUINT.- Comunicar el present acord a la Delegació del Govern a la Comunitat
Valenciana, també a Presidència de la Generalitat Valenciana.
4) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV:ACORD, RELATIVA A
MODIFICACIÓ DE LA LLEI ELECTORAL VALENCIANA:
Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià: Acord Ciutadà, relativa a modificació de la Llei Electoral Valenciana, que
literalment diu:
“Na Rosanna Peris Peris, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida en l'Ajuntament
de Benifairó de la Valldigna a l'empar d'allò dispost en el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la
següent MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La barrera electoral és la quantitat mínima de vots que necessita una llista electoral per a
tindre dret a que li s'aplique la fórmula electoral i poder participar així en el repartiment
d'escons. Aquesta barrera varia, en funció del procés electoral així com d'una comunitat

autònoma a un altra. Així mentre a les eleccions al Parlament de Catalunya i a les eleccions
al Congrés dels Diputats cal un 3%, a les Corts Valencianes el límit està en el 5%.
L'article 23.2 de l’Estatut d'Autonomia diu "Per a poder ser proclamats electes i obtindré
escó, els candidats de qualsevol circumscripció hauran de gaudir de la condició política de
valencians i hauran d'haver sigut presentats per partits, federacions, coalicions o
agrupacions d'electors que obtinguen el nombre de vots exigit per la Llei Electoral
Valenciana." I l'article 12 de la llei electoral valenciana diu que l'atribució d'escons en les
Corts Valencianes es realitza obligatòriament amb aquelles candidatures que han obtingut
almenys el 5% dels vots emesos al País Valencià.
Aquesta barrera del 5% ha suposat que en diferents moments milers de votants es quedaren
sense veu en les Corts perquè aquesta barrera afavoreix, sobre tot, als partits majoritaris.
Quan una candidatura suma més de 100.000 vots la situació és molt injusta perquè de
tindre tres ó quatre escons es queden en zero per unes centèsimes. En 1999, tant Unió
Valenciana com el Bloc es quedaren fora de les Corts amb el 4’76% i el 4'60% dels vots,
respectivament. Quatre anys més tard, el Bloc es tornà a quedar tora amb el 4’77% i en les
darreres eleccions fou Esquerra Unida al quedar-nos en el 4'38%.
En la reforma de 2006, EUPV aconseguí que s’eliminara de l'Estatut. Ara l'Estatut remiteix
a la Llei Electoral Valenciana, més fàcil de modificar, i que el PP i PSPV han mantingut
aquesta barrera del 5% durant tot aquest temps. Esquerra Unida presentà una esmena a la
totalitat a la proposta de llei Electoral Valenciana on es proposava eliminar la barrera del
5% i que el límit el marcara la mateixa Llei d'Hondt. En aquesta també proposàvem que en
lloc de que la proporció entre homes i dones fora de 60-40%, aquesta fora del 50%, a més a
més d'establir l'alternança dels dos sexes per assegurar la presència paritària no sols en les
candidatures, sinó també, després, entre els diputats que resulten elegits.
El PSPV, Compromís, Ciutadans i Podemos es disposen en les Corts a canviar la llei per
baixar la barrera al 3%, però de moment encara no ho han fet.
Per això, i tenint en compte els punts anteriors, el Grup d'Esquerra Unida de l'Ajuntament
de Benifairó de la Valldigna proposa al Ple els següents ACORDS:
1. Que es modifique la llei electoral valenciana i es rebaixe la barrera del 5 al 3% en
cadascuna de les circumscripcions equiparant-lo al que marca la LOREG.
2. Que la modificació incloga també l’obligació de fer candidatures paritàries i cremallera
a150%.
3. Donar trasllat d'aquest acord a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes.

Benifairó de la Valldigna 3 de gener de 2017”
Tot seguit la regidora del grup municipal EUPV:AC, Sra. Rosanna Peris Peris,
explica els motius de la moció i la defensa, remarcant el punt 1 de la proposta d’acords de
la mateixa, al temps que demana la Corporació Municipal adopte acord tal i com queda
reflectit a la moció.
Seguidament pel regidor portaveu del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando
Martí, es manifesta que el seu grup votarà en contra.
A continuació pel regidor portaveu del grup municipal PSOE, Sr. Domenec Estruch
Llorca, es manifesta que el seu grup votarà en contra, atés que EU tot i demanar la
modificació de la llei electoral valenciana en aquesta moció, no han actuat on correspon
per a modificar-la.
Després pel Sr. Alcalde, Josep Antoni Alberola Verdú, com a portaveu del grup
municipal COMPROMÍS, es manifesta que el seu grup votarà a favor, tot i que es tracta
d’una reivindicació històrica la qüestió de rebaixar la barrera electoral del 5 al 3 per cent.
Finalment passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: quatre vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal COMPROMÍS i un de la regidora del grup
municipal EUPV:AC; i tres vots en contra, dos dels regidors del grup municipal PP i un
del regidor del grup municipal PSOE.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de quatre vots a favor i tres en contra, acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del
País Valencià: Acord Ciutadà, per a la modificació de la Llei Electoral Valenciana, ací
transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.
5) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT,
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 24 de gener de
2017, 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 2016, 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 2016
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.

-

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

-

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 el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Així, segons estableix l'article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
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 2016 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 2016, 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 2016 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:
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

47’18

b) Interessos de
demora

TOTAL

pagos
147

95.549,28

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

TOTALS

9’58

10

29.976,58

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
81
130.695,05

Fora del període legal de
pago al final del
trimestre
Número
Import total
de
factures
06
6.476,96

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
2016.

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 2016 de
les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de la Generalitat Valenciana.
6) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 24 de gener 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 Quart trimestre/2016, 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 2016
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/2016, s’emet el següent INFORME,
PRIMER.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera -LOEPSF-, després de disposar que les actuacions de les
administracions públiques estan subjectes al principi de sostenibilitat financera (art. 4
LOEPSF), defineix aquesta com la capacitat per finançar compromisos de despesa
presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial
d'acord amb el que estableix aquesta Llei, la normativa sobre morositat i en la normativa
europea. Entenent que hi ha sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjà de
pagament als proveïdors no supere el termini màxim previst a la normativa sobre
morositat.
L'article 13 LOEPSF estableix la instrumentació del principi de sostenibilitat
financera, que, pel que fa al període mitjà de pagament, disposa -en l'apartat 6é- que les
administracions públiques han de publicar el seu període mitjà de pagament a proveïdors i
disposar d'un pla de tresoreria que inclourà, almenys, informació relativa a la previsió de
pagament a proveïdors de manera que es garanteixca el compliment del termini màxim que
fixa la normativa sobre morositat. Les administracions públiques han de vetllar per

l'adequació del seu ritme d'assumpció de compromisos de despesa a l'execució del pla de
tresoreria.
Quan el període mitjà de pagament d'una administració pública, d'acord amb les
dades publicades, supere el termini màxim previst a la normativa sobre morositat,
l'Administració ha d'incloure, en l'actualització del seu pla de tresoreria immediatament
posterior a l'esmentada publicació, com part d'aquest pla el següent:
A) L'import dels recursos que dedicarà mensualment al pagament a proveïdors per
poder reduir el seu període mitjà de pagament fins el termini màxim que fixa la normativa
sobre morositat.
B) El compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses,
increment d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeta
generar la tresoreria necessària per a la reducció del seu període mitjà de pagament a
proveïdors fins al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
L'article 18.5 LOEPSF disposa que l'òrgan interventor de la corporació local
realitzarà el seguiment del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors.
Si aplicades les mesures anteriors persisteix la superació en més de 30 dies el
termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat es podrà procedir per
l'òrgan competent de l'Administració General de l'Estat, prèvia comunicació de la
Comunitat Autònoma en el cas que aquesta ostente la tutela financera de la corporació
local, a la retenció de recursos derivats de la participació en tributs de l'Estat per a satisfer
les obligacions pendents de pagament que les corporacions locals tinguen amb els seus
proveïdors. Per a això, es demanarà de la corporació local la informació necessària per a
quantificar i determinar la part del deute comercial que pagarà amb càrrec als esmentats
recursos.
SEGON.- Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i és aplicable a totes les entitats locals.
TERCER.- Per al càlcul del període mitjà de pagament, el Reial Decret 635/2014,
estableix les següents condicions:

OPERACIONS SELECCIONADES:
- Totes les factures expedides des de l’01 de gener de 2014, que estiguen
registrades en el registre de factures de l'entitat local.
- Les certificacions d'obres aprovades a partir de l’01 de gener de 2014.
OPERACIONS EXCLOSES:
- Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguen la consideració
d'Administració Públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional.
- Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels pagaments a
proveïdors.
- Les propostes de pagament que hagen estat objecte de retenció com a
conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.
QUART.- La norma distingeix entre un PMP global i un PMP de cada entitat.
1r. Cal entendre que el PMP global, es tracta d'un PMP consolidat de totes les
entitats que formen el perímetre de consolidació de l'entitat local corresponent en termes de
comptabilitat nacional que estiguen classificades com Administracions Públiques.
Així, en el cas de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, respecte al PMP
global de l'entitat local, es el mateix que el de l’entitat, ja que l’Ajuntament no te cap
entitat depenent.
S'entendrà per import de les operacions de l'entitat l'import total de pagaments
realitzats i de pagaments pendents.
S'entén per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des dels
trenta dies posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu, segons
conste en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data
d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons corresponga, fins a la data de
pagament material per part de l'Administració.
S'entén per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts
des dels trenta posteriors a la data d'anotació de la factura en el registre administratiu,
segons conste en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data
d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons corresponga, fins a l'últim dia del
període a què es refereixen les dades publicades.

Per al cas de les corporacions locals no incloses en l'àmbit subjectiu definit en els
articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la referència al mes prevista en aquest article
s'entén feta a cada trimestre de l'any natural
CINQUÈ.- De conformitat amb el que disposa l'article 6.2 del Reial Decret
635/2014, les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques i publicar periòdicament, d'acord amb el que es preveja en l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la
següent informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit,
corresponent a cada trimestre anterior:
- A) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie
històrica.
- B) El període mitjà de pagament trimestral de cada entitat i la seua sèrie històrica.
- C) La ràtio trimestral, d'operacions pagades de cada entitat i la seua sèrie
històrica.
- D) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seua
sèrie històrica.
La informació es publicarà en els seus portals web seguint criteris homogenis que
permeten garantir l'accessibilitat i transparència de la mateixa, per la qual cosa el Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a les comunitats autònomes i corporacions
locals models tipus de publicació.
SISÈ.- Efectuats els càlculs pertinents pel programa informàtic SICALWIN, a
través del qual es porta la gestió comptable d’este Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, les ràtios obtingudes són els següents:
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEIDORS
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA

Exercici

Trimestre

Ràtio
Operacions
Pagades

Import
Operacions
Pagades

Ràtio
operacions
pendents de
pagament

Import
operacions
pendents de
pagament

Període de
Pagament
Trimestral
*

Dies

Euros

Dies

Euros

Dies

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
*

2016

Quart

(2,45) dies

2016

Tercer

4’56 dies

2016

Segon

14’72 dies

2016

Primer

73’43 dies

2015

Quart

51’96 dies

2015

Tercer

33’13 dies

2015

Segon

29’57 dies

2015

Primer

9’25 dies

2014

Quart

20’40 dies

2014

Tercer

11’11 dies

2014

Segon

(3’77) dies

2014

Primer

3’82 dies

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

SETÈ.- Conclusió
1r. La informació obtinguda s'ha de trametre al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
2n. La informació obtinguda s'ha de publicar al portal web de l'entitat local.
3r. Segons el que s'ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat
municipal, l'entitat local SI compleix el període mitjà de pagament previst a la Llei.
Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix
i adopte resolució escaient.
Això no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
a) Quedar assabentada de l’informe ací transcrit, relatiu al període mitjà de
pagament de l’Ajuntament i el Global a proveïdors trimestral, i la seua sèrie històrica,
corresponent al Quart Trimestre de 2016.

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.
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 2016:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 25 de gener de
2017, en virtut del que regula el Reial Decret-Llei 4/2012, corresponent a l’any 2016, 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 2016 (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
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 2016, 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 2017.

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 2016, 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 2016, també
de l’any 2016, 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 MHAP, 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 20/01/2017.
7.- Informació sobre el deute comercial: S’ha tramés informació del QUART
trimestre 2016 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
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 2016 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 31/12/2016,
respecte dels ingressos no financers, en termes globals es negativa en un 1,69%.
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 31/12/2016,
respecte de les despeses no financers, en termes globals es positiva en un 6,61 %, 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.

Indicar que a 31-12-2016, 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 2016 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 31/12/2016, amb una reducció del 9’28% 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 2016, tenint
present que fins que no es liquide el pressupost no es podrà donar les dades certes, la
liquidació prevista del pressupost de 2016, a l’igual que la de 2015, 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 2016, tenint present que
fins que no es liquide el pressupost no es podrà donar les dades certes, la liquidació
prevista de l’exercici de 2016, 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.
7) RESPECTE DEL QUADRE D’INFORMACIÓ SOBRE EL DEUTE
COMERCIAL,
El deute comercial a 31/12/2016, corresponent a les obligacions reconegudes
pendents de pagament, procedents dels períodes que s'especifiquen, s'ha xifrat en 135,00
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
2017.
Amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2016, 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 2016.
b) Retre certificació d’aquest acord, a l'Administració de la Generalitat Valenciana.

8) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
RELATIU A L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA
LOEPSF EN EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016, CORRESPONENT AL
QUART TRIMESTRE:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 31 de gener 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 Quart Trimestre de 2016, 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 2016, CORRESPONENT AL QUART 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 2016, 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 2016. 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 2016 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 2016 s'ha establit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat segons la
metodologia de la Comissió Europea en l'1,8.
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 2015,
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, que per a
2016, s’ha de tindre en compte la derogació de la Taxa pel servei de Vigilància Rural.
Realitzant si fa el cas els ajustos SEC 95 amb incidència en despeses, resulta una Despesa
Computable de la liquidació de 2015, d’1.351.361,83 euros. Aplicant a esta quantitat la
taxa de referència (1’8%) i, en 2016, disminucions permanents de recaptació, resulta que
el límit de la Regla de la Despesa és 1.325.686,34 euros.
De les previsions de liquidació de les despeses no financeres de l’exercici 2016 amb els
ajustos pertinents, el Límit de la Despesa Computable determinada per Intervenció
Municipal en la quantitat d’1.124.951,65 euros, la qual resulta ser inferior al límit de la
Regla de Despesa fixat en l’import d’1.325.686,34 euros, que representa una diferència de
200.734,69 euros, la qual cosa significa que a comparació de la despesa computable de

2016 en comparació a la de 2015 és del -16,75, 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 2016 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 2016, corresponent al QUART
trimestre, que la suma dels Drets reconeguts del capítol 1 al 7 d’ingressos dona l’import
d’1.455.799,83 euros, i la suma de les Obligacions reconegudes del capítol 1 a 7 de
despeses dona l’import d’1.322.830,39 euros. La diferència entre Ingressos i Despeses dels
imports anteriors resulta la quantitat de 132.969,44 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 175.799,86 euros, resulta la quantitat positiva de 308.769,30 euros, la qual ens
situa en una posició de superàvit, la qual cosa representa estabilitat pressupostaria i tindre
CAPACITAT Financera.
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
trimestral)

Informació per a l'aplicació de la regla de la Despesa.(Actualització

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
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 2016 s’amortitzat un capital total de 228.282,43
euros, quedant el nivell de Deute Viu a la data mencionada, la quantitat de 803.574,10
euros, la qual es la suma de l’import de préstecs amb entitats de crèdit en 287.992,75 euros
més l’import del préstec pel pagament a proveïdors en 515.581,35 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 2016, dins del termini i en la forma escaient, el dia
31/01/2017, havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques 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 2016, corresponent al Quart Trimestre.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
9) 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
2017 fins el dia 31 de gener de 2017, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 02-01-17, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 09 de gener de 2017.
De 31-01-17, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 06 de febrer de 2017.
- BENS,
De 04-01-17, autoritza ús Sala Exposicions, a Associació de Jubilats i Pensionistes,
pel dia 11 de gener de 2017.
De 23-01-17, autoritza ús Sala Exposicions, a Parròquia San Juan Evangelista, pel
dia 10 de febrer de 2017

De 23-01-17, autoritza ús Sala Exposicions, a Comunitat de Regants Pou Furell, pel
dia 05 de març de 2017
De 23-01-17, autoritza ús Sala Exposicions, a Comunitat de Regants Pou Pinar, pel
dia 12 de març de 2017
- CONTRACTACIÓ,
De 02-01-17, aprova la primera certificació d’obra de les obres “Reforma
d’instal·lacions i revestiments piscina municipal”, per import de 15.179,50 euros.
De 02-01-17, aprova la primera certificació d’obra de les obres “Reforma el patí
interior de les escoles municipals”, per import de 56.820,58 euros.
De 02-01-17, inici devolució de fiança definitiva per les obres “Millores en Parcs i
Jardins”, a Saforvall, Obres i Infraestructures, S.L.
De 04-01-17, contracta amb EGEVASA el servei d’autocontrol dels vessaments de
l’EDAR al riu Vaca, any 2017, pel preu cert 454,65 euros IVA no inclòs.
De 04-01-17, inici contractació obres “Renovació de l’Asfaltat del Camí Rajolar”.
De 09-01-17, aprova expedient contractació obres “Renovació de l’Asfaltat del
Camí Rajolar”.
De 11-01-17, licita obres “Renovació de l’Asfaltat del Camí Rajolar” pel
procediment de contracte menor, convidant a tres empreses que presenten oferta.
De 17-01-17, contracta amb Domingo Ripoll Miñana el servei d’assessorament i
assistència tècnica com a aparellador, any 2017, pel preu cert 5.585,00 euros IVA
inclòs.
De 17-01-17, contracta amb Jose Fco. Armengol Sala, el servei d’assessorament i
assistència tècnica com a enginyer tècnic industrial, any 2017, pel preu cert
6.981,00 euros IVA inclòs.
De 20-01-17, aprova certificació d’obra de les millores al contracte de les obres
“Reforma el patí interior de les escoles municipals”, realitzades en Consultori Local
de Salut, valorades en 1.342,50 euros IVA inclòs.
De 25-01-17, contracta amb EGEVASA el servei de manteniment d’equips de
cloració aigua potable, any 2017, pel preu cert de 1.052,68 euros IVA no inclòs.
De 25-01-17, contracta amb EGEVASA el servei de control analític de l’aigua
potable, any 2017, pel preu cert de 3.082,91 euros IVA no inclòs.
De 25-01-17, contracta amb EGEVASA el servei de registre de dades sistema
d’informació nacional d’aigües de consum humà, any 2017, pel preu cert de 390,89
euros IVA no inclòs.
De 30-01-17, contracta amb Juan Brines Solanes, el servei d’assessorament i
assistència tècnica com a enginyer tècnic agrícola, any 2017, pel preu cert 3.285,00
euros IVA inclòs.

- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 17-01-17, s’adhereix al Pla d’Ocupació 2016 de la Diputació de València.
De 17-01-17, sol·licita ajuda a Diputació de València del Pla de Locals Musicals,
per a obres en el Centre Musico-Cultural
De 17-01-17, sol·licita a Diputació de València la inclusió en tres convenis de
Col·legis Professionals, per a disposar de tècnics municipals.
De 25-01-17, determina la Comissió de Baremació per a baremar a aspirants al Pla
d’Ocupació 2016 de la Diputació de València.
De 26-01-17, sol·licita ajuda a Diputació de València del Pla de Locals Històrics i
d’interès local, per a obres en el Safareig Públic municipal
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 30-01-17, formula requeriment de documents per a autoritzar la Declaració
Responsable per a cafeteria en Pl. 9 d’Octubre, 2, formulada per Irina Ferrando
Baset.
- TRESORERIA,
De 02-01-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle 8990 GVK, per
minusvalidesa de Adrian Casanova Chueca.
De 17-01-17, aprova liquidació 4t trimestre 2016 a Orange Espagne, S.A.U., taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts
De 30-01-17, aprova padrons tributaris a recaptar durant el primer semestre de
2017: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2017, Taxa recollida de fem
2017, Taxa Pas Permanent 2017, Taxa servei subministrament d’aigua potable
segon semestre de 2016, Cànon Sanejament de la Generalitat segon semestre de
2016 i Taxa servei de clavegueram segon semestre de 2016.
- INTERVENCIÓ,
De 30-01-17, considera definitivament aprovat el Pressupost Municipal de 2017 i
annexos, al no haver-se presentat cap tipus de reclamació.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2017, han tingut entrada 117 escrits, i eixida 109 escrits.
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. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Ja no es fan bans per megafonia municipal, pareix ser que hi ha llocs que no es
senten?
L’Alcalde, manifesta que si que se’n fan, pot ser que alguns altaveus no funcionen,
ho repassarem.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Al carrer Sant Vicent hi ha algunes rajols solts, caldria reparar-los per a evitar
caigudes de les persones.
L’Alcalde, manifesta que se sap i esta prevista la corresponent reparació.
- Les empleades municipals, dedicades a la neteja d’edificis municipals, van a
comprar els productes de neteja pel seu compte.
L’Alcalde, manifesta que, sota la supervisió d’aquest equip de govern, aquest
procediment es normal i s’ha fet sempre, tot i que forma part de la responsabilitat laboral
que tenen.
- Pels darrers temporals de vent, la porta gran del fons del poliesportiu ha patit
danys i possiblement es trenque.
L’Alcalde, manifesta que se sap i esta prevista la corresponent reparació.
El Sr. Domènec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Les obres en les escoles municipals ja estan finalitzades, si es així, resulta que les
jardineres perdran la terra quan ploga i anirà a parar a la via pública.
L’Alcalde, manifesta que si estan finalitzades, i les jardineres s’han deixat així, de
moment, per evitar danys als xiquets i xiquetes, de segur que al final no es posarà res.
- La rampa d’accés a l’escola infantil esta molt empinada, caldria regular la seua
inclinació per poder accedir com cal.
L’Alcalde, manifesta que demanarà l’aparellador municipal que faça un estudi per
tal de solucionar aquest problema.

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 06 de març de
2017. I s'estén en ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números .........
a .................., la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb l’article 110.3 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per a la
seua enquadernació.
L'Alcalde,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

