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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A la ciutat de Burjassot, en la data i a Chora indicades, es reuneixen en la Sala de Plens

d'aquest Ajuntament els regidors esmentats mes amunt, davall la presidencia de l'alcalde-

president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió extraordinaria i urgent del Pie, en primera

convocatoria. Hi actúa com a secretari el qui no és de la corporació.

Una vegada comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir válidament el Pie,

l'alcalde declara oberta la sessió i entra, a continuado, a tractar els assumptes que componen

l'ordre del dia.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ASSUMPTES TRACTATS

SECRETARIA

1. SECRETARIA. APROVACIÓ DE LA URGENCIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I
URGENT (EXP. 000125/2015-00)

La urgencia d'aquesta sessió está motivada per no haver-se pogut tractar tots els assumptes

melosos en l'ordre del dia de la sessió ordinaria celebrada el 28 de setembre de 2015, que va

donar comencament a les 20 hores i va finalitzar a les 00.00 hores. Es considera convenient

tractar tots els assumptes excepte els corresponents a Despatx extraordinari i Precs i

preguntes.

El principi d'unitat d'acte que regeix la celebració de totes les sessions estableix que les

sessions han d'acabar el mateix dia del seu comencament (article 87 del ROF).

Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, aprova la urgencia d'aquesta sessió extraordinaria i

urgent.

GOVERNACIÓ

2. GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER LA
TRANSPARENCIA I LA PUBLICITAT ACTIVA A L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT

(EXP. 000011/2015-01)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Tatiana Sanchis Romeu, amb DNI 52 656 411 G (tel. 647 82 51 21, grupo.ciudadanos-

csOavto-burjassot.es), portaveu del grup municipal Ciudadanos-C's Burjassot a PAjuntament

de Burjassot, a l'empara del que disposa l'article 97 del Reglament d'Organització,

Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, presenta al Pie de l'Ajuntament de

Burjassot aquesta moció per al seu debat i aprovació, si s'escau, d'acord amb:

MOCIÓ PER LA TRANSPARENCIA I LA PUBLICITAT ACTIVA A L'AJUNTAMENT DE
BURJASSOT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com dicta el preámbul de la Llei 19/2013, la transparencia, Cacees a la informado pública i les

normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política. És una afirmació
amb qué qualsevol servidor públie ha d'estar d'acord.

La publicitat activa és l'obligació de proporcionar i difondre, de forma constant i sense que

ningú ho sol-licite, tota la informado de major relleváncia per part de l'administració. Es tracta

d'un principi fonamental que ve a servir a la transparencia en l'activitat pública, a mes d'un

mandat establit en l'esmentada Llei, en l'article 5.1.

En pie segle XXI, el portal en línia de transparencia ha de ser l'instrument fonamental utilitzat

per les administracions publiques per a transmetre tota aquesta informació al ciutadá. No

obstant aixó, la informació no pot bolcar-se en el portal de qualsevol manera, sino que ha

d'oferir-se d'una manera clara, entenedora, estructurada i reutilitzable.

Només cal fer una ullada a la web de transparencia de l'Ajuntament de Burjassot per a

comprovar que aquests principis disten molt d'acomplir-se. O les seccions están

desactualitzades o están buides de contingut o l'accés a la informació és prácticament

impossible.
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14* AJUNTAMENT DE BURJASSOT

És per aixó que cal reclamar un esforg i un compromís major a l'Ajuntament de Burjassot en
aquest sentit, sobretot si tenim en compte que disposa d'unes poques setmanes per a adaptar

se a tots els apartats que promulga tant la Llei estatal 19/2013, de 9 de novembre, de

Transparencia, com la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana.

Els ciutadans exigeixen cada dia mes transparencia ais polítics, mes encara com a

conseqüéncia de la gran quantitat de casos de corrupció que han aparegut en els últims anys.

Així, no ens podem negar a oferir-los tota la informació que requerisquen ¡ aclarir-los així tota

ombra de dubte sobre les actuacions dutes a terme.

A mes, hem d'avancar-nos a les seues exigéncies i anar mes enllá deis principis que dicten les

normes actuáis de transparencia.

Per tot aixó, proposa al Pie l'adopció deis següents

ACORDS

Primer. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Burjassot amb el compliment de la Llei

19/2013, de 9 de novembre, de Transparencia, Accés a la Informado Pública i Bon Govern.

Segon. Manifestar el compromfs de l'Ajuntament de Burjassot amb la Llei 2/2015, de 2 d'abril,

de la Generalitat Valenciana, de Transparencia, Bon Govern i Participado Ciutadana de la

Comunitat Valenciana.

Tercer. Actualitzar el Portal de Transparencia de l'Ajuntament de Burjassot perqué la

informació s'oferisca d'una manera clara, entenedora, estructurada i reutilitzabíe.

Quart. Publicar en el Portal de Transparencia els salaris deis regidors i de l'equip de govern,

també el del personal eventual de cada grup municipal.

Cinqué. Publicar les declaracions de béns i activitats deis regidors.

Sisé. Publicar la relació de béns immobles que siguen de propietat de l'Ajuntament de

Burjassot i sobre els quals exercisca algún dret real, a mes de la informació sobre l'ús

d'aquests i del pressupost i personal que es manegen.

Seté. Publicar setmanalment l'agenda deis 21 regidors, en qué es puguen consultar tant les

activitats realitzades com les previstes. També els horaris d'atenció al ciutadá, així com les

dades de contacte i de localització oficiáis.

Huité. Publicar i mantindre actualitzat un registre de l'ús del vehicle oficial de l'Ajuntament i de

les despeses de representado de l'equip de govern, desglossats adequadament.

Nové. Publicar i mantindre actualitzat un registre deis regáis rebuts per l'alcalde i els regidors

en l'exercici del seu carree, incloent-hi els autors d'aquests regáis i una estimació sobre el seu

valor monetari.

Desé. Donar compte d'aquesta moció en el próxim butlletí municipal, aix! com en qualsevol

deis mitjans de comunicado públics».

Abans d'obrir el torn d'intervencions, el secretari dona compte del fet que s'han presentat dues

esmenes, una per Ciudadanos i una altra per part de Totes, i es passa a continuado a tractar

cada una d'elles i votar-ne la inclusió.
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Peí grup C's, Tatiana Sanchis. Sense que es produTsquen intervencions se sotmet a votació, i

s'aprova per unanimitat.

Peí grup Totes, Adrián Juste procedeix a explicar el contingut de la seua esmena. Sense que

es produTsquen intervencions se sotmet a votació, i s'aprova per unanimitat.

Aprovades i incorporades les dues esmenes al dictamen, s'obri el torn d'intervencions sobre el

fons de l'assumpte, es produeixen les segúents:

Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que, a mes de forma interna ja no estaven

aplicant des de fa temps. Compromís té un portal on els seus carrees públics posen les seues

declaracions de béns i sous, i és una bona idea aplicar-ho a l'Ajuntament perqué efectivament

com mes clara siga la informació a la ciutadania menys possibilitats de suspicácies es podran

generar.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que el seu grup recolzará la moció. Que en fixar-se

bé, aquesta moció de Ciudadanos realment no demana molt mes del que es demana en la Uei

de Transparencia. Que aquest Ajuntament s'ha avangat en molts mesos a l'entrada en vigor de

la Uei i de fet, és un deis pocs que té instaurat el Portal de Transparencia propi, que ni el

Ministeri, ni la Generalitat Valenciana ni la Diputació el teñen encara. Que respecte al que es

demana en la moció, manifesta que ja hi ha algunes coses que s'estan fent i amb la resta no ni

ha cap problema perqué es facen. Que quant al registre de regáis rebuts per l'alcalde i els

regidors vol puntualitzar que l'alcalde, com a tal, només ha rebut un regal, una figura de

porcellana que li va regalar l'Agrupació de Falles, el altres son plaques que es regalen en nom

de l'Ajuntament i es queden ací. Rebre regáis, no se'n reben.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que és una bona noticia per al seu grup que els parega

bé a la resta de grups una llei del Partit Popular. Que agraeix l'explicació sobre aixó deis regáis

perqué no está de mes que les persones no sápien i no está de mes que es publique.

L'Alcalde manifesta que ha rebut un regal mes i en el que ha participat la seua dona, una vara

de comandament, de la qual té factura i que s'emportará quan acabe el seu mandat, encara

que al marge d'agó, en aquest Ajuntament també hi ha una vara de comandament. Que cal

tindre en compte que hi ha presents que poden tindre una certa utilitat i es poden emportar a

casa i altres, ais quals feia referencia el portaveu socialista, que es reben i que es queden en

l'Ajuntament mateix, en el Saló de Plens, com ara plaques o coses semblants.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes,

la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de

Governació de 23 de setembre de 2015.

3. GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
SOBRE REPROVAR EL DIPUTAT VICENT MARZÁ DE LA COALICIÓ COMPROMÍS
PER LES SEUES DECLARACIONS EN L'EMISSORA DE RADIO TÉRRA (EXP.
000022/2015-01)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Sonia Casaus Lara, portaveu del grup municipal de l'Ajuntament de Burjassot i en aplicació
deis articles 91.4 i 97 del ROF, presenta per a la seua inclusió i debat en el Pie ordinari
d'aquesta corporació, la moció següent:

REPROVAR EL DIPUTAT VICENT MARZÁ DE LA COALICIÓ COMPROMÍS PER LES
SEUES DECLARACIONS EN L'EMISSORA RADIO TÉRRA
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant aquest estiu ha transcendit davant l'opinió pública valenciana una entrevista radiofónica

de l'emissora catalana Radio Térra, realitzada el passat 11 de setembre peí Sr. Vicent Marzá,

diputat de Compromís i membre de Tactual govern de la Generalitat Valenciana.

En aquesta entrevista, en qué va intervindre com a portaveu del seu partit per Castelló, es

mostra obertament a favor de les tesis deis independentistes catalans, advoca per

l'incompliment de la Constitució, i arriba a afirmar que entre els seus objectius polítics está que

la Comunitat Valenciana puga formar part del que ells denominen PaTsos Catalans.

Aqüestes declaracions, realitzades fa a penes un any, com que son greus, adquireixen

relleváncia, motiu de reprovació i condemna en ser aquest diputat no sois membre del Consell

és, a mes, el responsable de la cartera d'Educació, Investigació, Cultura i Esports.

Afirmacions com aqüestes, que transcrivim de l'entrevista de Radio Térra a continuació:

• «Tenim la vista posada en maig per a assaltar democráticament les institucions

valencianes i recuperar la sobirania per al país»

• «Ara mateix, evidentment, és impossible donar aquest pas, pero poquet a poquet, pas

a pas els qui ens creiem el país construirem un pont amb les mateixes pedrés [...] a

cada costat del riu Sénia»

• « [...] com a companys de nació i comunitat cultural»

• «Recordé haver dit una frase en una conferencia a Sant Pere de Ribes, que moltes

vegades diem que sense Valencia no hi ha independencia i afegiria que sense

desobediencia no hi ha independencia»

• «Ací, des del País Valencia, podríem dir que tenim dues formes de poder-ho viure,

poder-ho veure [...]: les persones que estem convengudes que els PaTsos Catalans son

una realitat [...] no sois culturalment, sino també políticament i haurien de ser en el

futur encara mes»

Son afirmacions contraríes al nostre Estatut d'Autonomia , son un ciar menyspreu al sentiment

de la majoria deis valencians i valencianes, son contraríes a la Constitució, advoquen per

l'incompliment de les liéis i posen de manifest quins son els seus objectius polítics.

Aquests posicionaments i objectius, ataquen directament la nostra identitat i la legalitat. Han

generat entre els nostres vei'ns i veínes el rebuig al fet que una persona que defense aquests

postulats siga el responsable de l'educació i la cultura en la nostra térra.

Una identitat, legalitat i cultura que el Sr. Marzá ha demostrat públicament que rebutja

obertament i vol eliminar. No és, per tant, una persona ni capacitada ni mereixedora de

representar institucionalment a tots els valencians i les valencianes.

Per tot aixó, es presenta per a la seua inclusió en l'ordre del dia i posterior debat la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Primer. Reprovar el diputat Vicent Marzá de la Coalició Compromís per les seues declaracions

de P11 de setembre de 2014 en l'emissora Radio Térra.
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Segon. Sol-licitar al president de la Generalitat Valenciana que destituTsca el Sr. Vicent Marzá

del seu carree com a conseller d'Educado, Investigado, Cultura i Esports.

Tercer. Traslladar aquest acord al president de la Generalitat Valenciana i també al president i

a tots els grups parlamentaris de les Corts valencianes».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup PP, Sonia Casaus explica breument el contingut de la seua moció.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup té entes que aquesta reprovació ve a

conseqüéncia d'unes paraules que va dir el Sr. Marzá abans que fóra anomenat conseller. En

aquesta moció se sol-licita la seua dimissió, pero el seu grup considera que expressar les idees

está emparat peí dret a la llibertat d'expressió i que és una qüestió que no diu res de la seua

capacitat de gestió. Que seria normal la seua dimissió si estiguera imputat o corrupte, com

passa amb molts polítics del Partit Popular, per tant votará en contra de la moció.

Peí grup EUPV, J. Alberto López manifesta que es vol la Constitució pero no es respecta la

llibertat d'expressió, es vol la unitat d'Espanya pero es margina els que no volen la mateixa

concepció estatal que nosaltres. Pero la inquisició i els tribunals polítics s'han de quedar arrere

si volem democracia, per aixó el seu grup dona tot el seu suport a Vicent Marzá.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup s'abstindrá perqué el seu grup está

en contra de les doctrines nacionalistes del conseller. Els hauria agradat que el president Puig

haguera optat per una altra persona per a aquest lloc, pero tampoc creuen que aixó siga prou

per a demanar la destitució d'algú que porta 90 dies en el seu carree.

Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que acó és el que passa quan es comenga amb

la Llei Mordassa i s'acaba per reprovar a una persona per una opinió que va expressar sense

estar en l'exercici d'un carree públic, ja que aqüestes declaracions es van produir un any abans

que prenguera possessió del carree. Que cal tirar d'hemeroteca, perqué aqüestes declaracions

les va fer en la radio quan era un carree públic de Compromís pero no un carree institucional de

la Generalitat. S'está demanant la reprovació per una opinió i no per un acte. Que pareix il-lógic

que s'estiga debatent en aquesta moció una opinió, que representa la llibertat d'expressió, quan

el Partit Popular ha tingut fins a un terg deis seus diputats imputats en les Corts Valencianes, i

acó per al partit és una llosa, que continuará tenint mentre presente mocions d'aquest tipus. Per

tant, el seu grup recolzará al company Vicent Marzá i rebutjará la moció.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que el seu grup votará en contra de la moció

principalment peí que diu en el seu parágraf segon: «la dita entrevista en qué va intervindre

com a portaveu del seu partit per Castelló». Que com a portaveu del Partit Socialista pot dir el

que li done la gana, una altra cosa seria si ho diguera com a Conseller o en nom del Consell.

Que cal recordar que el dret de llibertat d'expressió s'aplica a totes les persones i els polítics

son persones. A continuado, dona lectura a la definido de 'llibertat d'expressió' i d'ella es

dedueix que aquesta moció no té cap sentit i está fora de lloc.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que per descomptat té dret a expressar el que vulga

pero també el té el seu grup de dir el que opina i de voler reprovar aquest senyor. Que li fan

pena els arguments utilitzats que no era conseller, perqué no sap si aixó significa que ara

continua pensant el mateix que va dir o ha sigut un malentés, perqué el temps en qué ho

diguera no té res a veure si continua tenint els mateixos pensaments anticonstitucionals i

antivalencians, perqué així fará la seua gestió. Que per aquell motiu demanen lliurement

proposar que se'l reprove, com ací es va fer amb un company per treballar.

L'alcalde vol explicar, per a coneixement general, que encara que no tinga molt a veure amb el

que s'está tractant, la portaveu del Partit Popular s'ha referit a la reprovació d'un company del
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seu grup per fotocopiar expedients. Tots saben que els regidors teñen accés ais expedients

d'aquest Ajuntament, ara bé, aquells expedients son responsabilitat deis técnics d'aquest

Ajuntament i el que no es pot fer és que qualsevol persona els agafe i fotocopie, perqué aixó no

ho fa ni tan sois l'alcalde. Que aquesta forma d'actuar pareix que es feia habitualment i aixó no

podía ser, perqué la responsabilitat de la pérdua d'algun deis documents és del técnic. Per aixó,

s'estan buscant formules per a poder tindre un millor accés, pero s'ha d'entendre que aquella

forma d'actuar no va ser la correcta.

Finalitzat el tom d'intervencions, el Pie, per quinze vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2

EUPV i 1 Totes), quatre vots en contra (4 PP) i dues abstencions (2 C's), acorda aprovar el

dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Governació, de 23 de setembre de 2015, i

per tant, rebutjar la moció del grup municipal del Partit Popular transcrita anteriorment.

4. GOVERNACIÓ. ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU I DEL SEU SUBSTITUT (EXP.
000087/2015-01.02.02)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Vist l'escrit, de 9 d'abril de 2015, d'entrada en aquest Ajuntament, el 14 d'abril de 2015, al

número de registre 6301, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre la

renovació deis carrees de jutge de Pau titular i el seu substitut.

Vist l'expedient tramitat a aquest efecte, que inclou:

Anuncis que obrin termini de 15 dies per a presentar soHicituds mitjangant edictes publicats en:

- Tauler d'edictes de I'Ajuntament el 24-04-2015

- BOP núm. 85 de 07-05-2015

- Jutjat Degá deis de Paterna, remes el 07/05/2015

- Jutjat de Pau de Burjassot, comunicat el 07/05/2015 la publicació en el BOP

Finalitzat el termini, s'han presentat dues soHicituds per:

- Vicente Francisco Agulló Cortina, el 11 -05-2015

Remedios Blázquez Grande, el 12-05-2015

Vist l'informe de Secretaria núm. 20/2015, de data 14 d'abril de 2015 i vist l'informe

d'lntervenció, de data 1 de juliol de 2015.

Vista la documentació aportada per l'interessat, Vicente Francisco Agulló Cortina, en data 24 de

juliol de 2015, al número de registre 13657, segons requeriment de la Comissió Informativa

Municipal de Governació, de data 23 de juliol de 2015.

Aquest regidor delegat eleva al Pie, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de

Governació, la proposta següent:

ACORD

Primer. Triar com a Jutge de Pau titular a Vicente Agulló Cortina, major d'edat, amb NIF 19 799

400 B, i de professió comerciant.

Segon. Triar com a jutgessa de Pau substituta a Remedios Blázquez Grande, major d'edat,

amb NIF 24 306 006 C, i de professió ama de casa.

Tercer. Remetre el certificat d'aquest acord al jutge degá de Paterna perqué siga elevat a la

Sala de Govern del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, i es notifique ais

¡nteressats».
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Sense intervencions, el Pie, per setze vots a favor (8 PSOE i 4 Compromís, 2 C's, 2 EUPV), i

cinc abstencions (4 PP i 1 Totes), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta

anteriorment transcrita, que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de

23 de setembre de 2015.

5. GOVERNACIÓ. SOL-LICITUD QUE FORMULA MARÍA VICENTE PINA SOBRE LA
COMPATIBILITAT HORARIA PER A L'EXERCICI DE DOCENCIA A LA FACULTAT
(EXP. 000183/2015-01.02.23)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita a continuado:

«Vist l'escrit presentat per Maria Vicente Pina, rebut en aquest Ajuntament, el 9 de setembre de

2015, i registrat amb el número 15712, en qué sol-licita la compatibilitat per a poder exercir la

seua labor docent en la Universitat de Magisteri de Valencia, també l'escrit de 21 de setembre,

on detalla que és amb un contráete de régim associat 6+6 i que no hi ha conflicte d'horari amb

el seu treball a I'Ajuntament.

Vist que Maria Vicente Pina té un contráete laboral a temps parcial de 16 hores setmanals com

a treballadora temporal a I1 Escola Permanent d'Adults des de l'1 de setembre de 2015 fins al 30

dejunyde2016.

Vist que la interessada no té reconegut cap tipus de compatibilitat, ni per a l'activitat pública ni

per a la privada i que la que ja ocupa no té assignat cap complement o factor específic

d'incompatibilitat o de dedicado exclusiva.

La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Básic de l'Empleat Públic, en la disposició final tercera,

modifica l'article 16.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al

Servei de les Administracions Publiques, i estableix que no es podrá autoritzar la compatibilitat

al personal funcionan, al personal eventual i al personal laboral quan les retribucions

complementáries que tinguen dret a percebre de l'apartat b) de l'article 24 d'aquest Estatut

incloguen el factor d'incompatibilitat al retribuít per aranzel i al personal directiu.

Segons la disposició final quarta de I'EBEP aquesta modificado produirá efectes en cada

administrado pública a partir de Centrada en vigor del capítol III del títol III (drets retributius)

amb l'aprovació de les Liéis de Funció Pública de les Administracions Publiques que es dicten

en desplegament d'aquest Estatut. Fins que es facen efectius aquests supósits l'autorització o

denegado de compatibilitats continuará regint-se per Tactual normativa. Fins a la data aquesta

normativa no ha sigut desplegada.

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública

Valenciana, en l'article 92.1 estipula que l'aplicació del régim d'incompatibilitats s'ha d'ajustar a

la legislado básica estatal en aquesta materia i a la normativa autonómica de

desenvolupament. Fins a la data aquesta normativa no ha sigut desplegada.

La qüestió de les incompatibilitats del personal al servei de les administracions publiques per a

exercir un lloc en el sector públic está regulada en la Llei 53/84, de 26 de desembre,

d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, que assenyala:

a) Que l'exercici d'un lloc de treball peí personal indos en l'ámbit d'aplicació

d'aquesta Llei será incompatible amb l'exercici de qualsevol carree,

professió o activitat, públic o privat, que puga impedir o menyseabar

¡'estríete compliment deis seus deures o comprometre la seua imparcialitat
o independencia (article 1.3).
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b) Que s'ha d'apücar al personal al servei de les corporacions locáis i deis

organismes que en depenen (article 2.1 .c).

c) Per a l'exercici de la segona activitat será indispensable la previa i

expressa autorització de compatibilitat, que no suposará modificado de

jornada de treball i horari deis dos llocs i que es condiciona al seu estríete

compliment en ambdós (article 3.1).

d) Es podrá autoritzar la compatibilitat per a Pexercici d'un lloc de treball en

Cestera docent com a professor universitari associat en régim de dedicació

no superior a la de temps parcial i amb duració determinada (article 4.1).

e) Que l'exercici d'activitats professionals fora de les administracions

publiques requereix el previ reconeixement de compatibilitat, atribuTt, en el

cas deis ajuntaments, a la competencia del Pie (article 14).

Vist que el Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal, en l'article

14 estableix que quan es refereixen a llocs de treball amb jornada a temps parcial, s'ha

d'entendre com a tal aquella que no supere les trenta hores setmanals.

Vist que en l'escrit presentat amb data 21 de setembre de 2015, la interessada manifesta que

realitzará el seu treball com a professora associada amb una jornada de 6+6 hores setmanals, i

que l'horari docent en la Universitat no coincideix amb l'exercici de les seues funcions en

l'Ajuntament de Burjassot ni l'afecta.

I vist l'informe de la técnica de Recursos Humans, de data 21 de setembre de 2015.

Aquest regidor eleva al Pie de l'Ajuntament, la proposta següent:

ACORD

Primer. Autoritzar, sempre que justifique documentalment que la seua dedicació com a

professora universitaria associada no supera les 30 hores setmanals i té una duració

determinada, la compatibilitat sol-licitada per la treballadora Maria Vicente Pina, notificar-li que

l'horari no pot coincidir amb l'horari de l'exercici de les seues funcions a l'Ajuntament.

Segon. Notificar aquest acord a la interessada».

Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta

anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de

23 de setembre de 2015.

HISENDA

6. RENDES 1 EXACCIONS. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA PER SUPLEMENT DE
CRÉD1T FINANQAT AMB BAIXA PER ANULLACIÓ (EXP. 000008/2015-07.02.02)

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:

«Vista la proposta realitzada per l'Oficina Pressupostária, sobre l'estat d'execució del

pressupost fins a finalitzar l'exercici 2015 i les necessitats existents de cobertura de despesa,

de data 3 d'agost de 2015.

Vista la memória-proposta d'Alcaldia, sobre aprovació d'un suplement de crédit núm.
000008/2015-07.02.02 a les aplicacions pressupostáries següents:

PLE NÚM. 2015000016 DE DATA 2? DE SETEMBRE 2015 .'_ PÁGINA 9



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA

136 21300

160 21000

164 21000

165 21900

171 21000

311 22600

341 22609

920 21200

920 22000

920 48001

934 35200

DESCRIPCIÓ

MATERIAL D'INCENDIS I EDIFICIS

CONSERVACIO CLAVEGUERAM

CONSERVACIO CEMENTERI

MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC

CONSERVACIO PARCS I JARDINS

SANITAT DESPESES DIVERSES

ACTIVITATS ESPORTIVES

CONSERVACIO EDIFICIS

MATERIAL D'OFICINA

FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT

INTERESSOS DE DEMORA

TOTAL

IMPORT

1.000,00 €

1.000,00 €

2.500,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

1.000,00 €

6.000,00 €

80.000,00 €

10.000,00 €

6.000,00 €

5.500,00 €

138.000,00 €

Del pressupost vigent de despeses, modificació aquesta f¡ñangada amb la baixa per anuí-lacio

de les partides pressupostáries següents:

APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA

01135900

DESCRIPCIÓ

DESPESES, COMISSIONS I INTERESSOS COMPTES

BANCARIS

IMPORT

138.000,00 €

Vist l'informe d'lntervenció núm. 343/2015, de data 2 de setembre de 2015, que figura en

l'expedient, favorable al suplement de crédit de la partida pressupostária susdita, per un import

de cent trenta-huit mil euros (138.000,00 €), modificació aquesta f i naneada amb la baixa per

anuMació de les aplicacions pressupostáries següents:

APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA

01135900

DESCRIPCIÓ

DESPESES, COMISSIONS I INTERESSOS COMPTES

BANCARIS

IMPORT

138.000,00 €

Ates el que disposen els anieles 177 i 169 del RDLeg 2/2004, 5 de marg, peí qual s'aprova el

text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, en els quals es regulen els tramits a

seguir per a l'aprovació d'aquest expedient.

Per tot aixó, proposa al Pie l'adopció del següent:

ACORD

Primer. Aprovar, inicialment, l'expedient de modificació pressupostária per suplement de crédit

núm. 000008/2015-07.02.02, a les aplicacions pressupostáries següents:

APLICACIO
PRESSUPOSTÁRIA
136 21300

160 21000

164 21000

165 21900

171 21000

31122600

341 22609

920 21200

920 22000

920 48001

934 35200

DESCRIPCIÓ

MATERIAL D'INCENDIS I EDIFICIS

CONSERVACIO CLAVEGUERAM

CONSERVACIO CEMENTERI

MANTENIMENT ENLLUMENAT PÜBLIC

CONSERVACIO PARCS I JARDINS

SANITAT DESPESES DIVERSES

ACTIVITATS ESPORTIVES

CONSERVACIO EDIFICIS

MATERIAL D'OFICINA

FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT

INTERESSOS DE DEMORA

TOTAL

IMPORT

1.000,00 €

1.000,00 €

2.500,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

1.000,00 €

6.000,00 €

80.000.00 €

10.000,00 €

6.000,00 €

5.500,00 €

138.000,00 €

Del pressupost de despeses vigent, modificació aquesta finangada amb la baixa per anuMació

de les partides pressupostáries següents:
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APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA

011 35900

DESCRIPCIÓ

DESPESES, COMISSIONS I INTERESSOS COMPTES

BANCARIS

IMPORT

138.000,00 €

Segon. Sotmetre a informado pública l'expedient, mitjangant anunci publicat en el BOP, durant

un termini de quinze dies hábils, a fi de presentar en contra les reclamacions que consideren

pertinents els interessats. Si durant l'esmentat termini no han presentat reclamacions, es

considerará aprovat definitivament.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva en el Butlletf Oficial de la Provincia, resumit a nivell de

capítols.

Quart. Incorporar la modificació en el pressupost de l'exercici 2015».

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per catorze vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 C's),

i set abstencions (4 PP, 2 EUPV i 1 Totes), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta

anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i

Economía de 23 de setembre de 2015.

7. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM.
336/2015 DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE

SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 CORRESPONENT AL SEGON
TRIMESTRE EXERCICI 2015 (EXP. 000046/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM. 336/2015

EXP. 000046/2015-07

Obligacions trimestrals LOEPSF Intervenció 30/06/2015

COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE

SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 LOEPSF,
DESPLEGADA PER L'ORDRE HAP/2105/2012

DADES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I ESTATS FINANCERS. SEGON
TRIMESTRE 2015

I. NORMATIVA APLICABLE

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local.

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 marc, peí qual s'aprova el text refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locáis (RDLeg 2/2004).

• RDLeg 500/1990, de 20 d'abril, peí qual es desplega el capítol primer del títol VI de la

Llei 39/1988.

• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura deis

pressupostos de les entitats locáis.
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Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat

Financera (LOEPSF).

Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es concreten les obligacions de

subministrament d'informació previstes en la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril,

d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera.

II. ANTECEDENTS DE FET

Vist que la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat

Financera (LOEPSF), regula el principi de transparencia com a base del funcionament de les

administracions publiques, per a aixó és clau la rendido de comptes i el control de la gestió

pública per a contribuir a generar confianca en funcionament corréete del sector públic.

La importancia d'aquest principi ha portat al legislador a establir, en l'article 6 de la LOEPSF,

l'obligació de les administracions publiques de subministrar tota la informació necessária per al

compliment de les disposicions de l'esmentada Llei, i de les normes i deis acords adoptats en el

seu desenvolupament, i garantir la coherencia de les normes i procediments comptables, així

com la integritat deis sistemes de recopilació i tractament de les dades.

Ates que el desplegament reglamentan a qué es refereix el susdit article de LOEPSF l'ha

realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, a través de l'Ordre HAP/2105/2012,

de l'1 d'octubre, i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació

están arreplegades en l'article 16.

Els articles 14 i 16 de l'Ordre, sobre les obligacions mensuals i trimestrals de subministrament

d'informació de les comunitats autónomes i les corporacions locáis, van entrar en vigor l'1 de

gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitoria única de l'Ordre.

Vist que l'article 4 de l'Ordre HAP 2105/2012 imposa la centralització del compliment de

Tobligació de remissió i recepció d'informació "En les corporacions locáis, la intervenció o unitat

que exercisca les seues funcions".

Per tots els fets i fonaments de dret descrit, s'emet el següent

III. INFORME

Primer. Compliment de l'obligació de remissió d'informació

De conformitat amb el que regula en l'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desplegament

realitzat per l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, i en concret amb el contingut deis articles 4

i 16, aquesta Interventora ha complit la seua obligació de remissió de subministrament de la

informació trimestral corresponent al segon trimestre de 2015, en temps i forma, abans del 30

de juliol de 2015. Tota la informació requerida peí Ministeri d'Hisenda i Administracions

Publiques s'ha bolcat a la plataforma telemática habilitada en la Oficina Virtual de les Entitats

Locáis (https://serviciostelematicos.minhap.aov.es/Trimestralsfl. de la qual s'adjunta justificant

de la remissió en annex núm. 1 a l'informe.

A aquests efectes es remet la informació de l'entitat local en termes consolidats, acó és
Ajuntament, IMCJB, Consorci Pactem-Nord i CEMEF. En el cas del Consorci Pactem-Nord la

informació ha sigut degudament subministrada per la seua interventora i; en el cas del CEMEF,
SLU, peí gerent de la societat.

En l'article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparencia, Accés a la Informació

Pública i Bon Govern es tipifiquen com a infraccions molt greus determinades conductes
culpables que representen la infracció en materia de gestió economicopressupostária, on és

rellevant, ais efectes d'aquest informe, l'assenyalada en la seua lletra k) "l'incompliment de les
obligacions de publicació o de subministrament d'informació previstes en la normativa
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pressupostária i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas s'haguera formulat

requeriment".

Segon. Justificado de l'informe i coneixement peí Pie

Per a subministrar la informado requerida, corresponent al segon trimestre de 2015, i a pesar

que la normativa, no exigeix de manera específica l'elaboració d'un informe ni el seu posterior

tractament, aquesta Intervenció considera necessária l'elaboració d'aquest informe, que

resumeix la informado boleada, els principáis criterís de cálcul seguits, i que arreplega les

conclusions respecte de les previsions de compliment o d'incompliment al tancament de

l'exercici pressupostarí deis objectius d'estabilitat pressupostária, de deute públie o de la regla

de despesa.

Cal destacar que la mateixa plataforma telemática habilitada per al bolcat de la informació,

arreplega en l'apartat 4, Tancament de l'informe d'avaluació i firma", la necessitat de traslladar

al Pie de la corporació del resultat de l'informe d'avaluació. El capítol IV de la LOEPSF regula

les mesures preventives, correctives i coercitives que el govern, a proposta del ministeri, podría

imposar a les entitats locáis si detectara un risc d'incompliment deis objectius d'estabilitat

pressupostária, de deute públie o de la regla de despesa al tancament de l'exercici, i les

limitacions pressupostáries futures que aixó generaría.

D'altra banda, tot aprofundint en la necessitat donar compte al Pie, el Reial Decret 1463/2007,

de 2 de novembre, que desplega la Llei 18/2001, d'Estabilitat Pressupostária, establia en

l'article 16.2 l'obligatorietat d'emetre un informe d'lntervenció de compliment de l'objectiu

d'estabilitat, i donar compte al Pie en els supósits d'expedients de modificado de crédits.

En l'actualitat després de l'entrada en vigor de la LOEPSF i l'ordre ministerial de desplegament

sobre les obligacions de subministrament d'informació, d'acord amb la contestado emesa per la

Subdirecció General d'Estudis i Financament de les Entitats Locáis a pregunta de Cosirtal

Network, la verificació del compliment deis objectius d'estabilitat i de la regla de despesa no és

requisit previ necessari per a l'aprovació deis expedients de modificació, sino que s'escau

l'actualització trimestral de l'informe d'intervenció de compliment deis objectius a qué es refereix

l'Ordre HAP2105/2012, cálcul del qual es pot derivar de manera preceptiva l'elaboració d'un pía

economicofinancer per incompliment d'objectius.

Per tot aixó, es considera necessari traslladar a l'Alcaldia aquest informe a fi que releve al Pie

de la corporació perqué en prenga coneixement i ais efectes oportuns.

Tercer. Contingut de la informació

La informació a subministrar per a complir a l'obligació de remissió és part de la recollida en

l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, i s'ha materialitzat en els formularis

dissenyats per la Subdirecció General d'Estudis i Finangament d'Entitats Locáis, formalitzats a

través de ('Oficina Virtual abans citada, que arreplega la informació detallada en l'article.

IV. CONCLUSIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ

El compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária en ('administrado local s'avalua a partir

de la consolidació deis pressupostos de la mateixa administrado i de les seues entitats

dependents incloses en l'article 2.1 de LOEPSF. Aquesta avaluado correspon a l'órgan

interventor de l'entitat local, el qual es troba amb la dificultat de determinar la

capacitat/necessitat finangament d'aquelles entitats classificades, segons els criteris del SEC

95, en el sector de les administracions publiques.

L'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, modificat recentment per la Llei Orgánica 9/2013, de 20

de desembre, de Control del Deute Comercial en el Sector Públie, defineix el concepte de

sostenibilitat financera en els termes següents:
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Article 4. Príncipl de sostenibilitat financera. 1. Les actuacions de les administracions

publiques i la resta de subjectes compresos en l'ámbit d'aplicació d'aquesta Llei están

subjectes al principi de sostenibilitat financera. 2. Es considera sostenibilitat financera

la capacitat per a finangar compromisos de despesa presents i futurs dins deis Ifmits

de déficit, deute públic i morositat de deute comercial conforme al que estableix

aquesta Llei, la normativa sobre morositat i la normativa europea. Es considera que

hi ha sostenibilitat del deute comercial quan el període mitjá de pagament ais

proveTdors no supera el termini máxim previst en la normativa sobre morositat

(Aquest precepte deriva del que preveu l'article 32 de la Llei 2/2011, de 4 de marc, d'Economia

Sostenible.)

Amb les dades d'execució pressupostária existents a 30 de juny de 2015, i amb les

estimacions i cálculs realitzats basant-se en aquelles, l'execució del pressupost consolidat de

l'entitat local, els seus organismes autónoms i els ens dependents que presten servéis o

produeixen béns no financats majoritáriament amb ingressos comerciáis, que s'inclouen en el

Pressupost General de l'exercici 2015:

Compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostária, i es calcula una capacitat de

finane,ament en termes consolidats al final del primer trimestre de 2015 en la

quantitat de:

558.624,79€

Desglossada per entitats en els termes següents:

Ajuntament 556.849,63€ (capacitat de financament)

CEMEF, SLU 74.739,54€ (capacitat de finangament)

IMCJB -11.221,39€ (necessitat de finangament)

C. Pactem-Nord -61.742,99€ (necessitat de flnancament)

El nivell de deute viu és de 16.242.399,19€

Per tant, l'Ajuntament ha de continuar amb les previsions, a fi d'aconseguir la senda de

l'equilibri i de l'estabilitat pressupostária que, en tot cas, s'haurá de verificar amb la liquidació de

l'exercici 2015».

El Pie queda assabentat de l'informe anteriorment transcrit, que ha rebut el dictamen de la

Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 23 de setembre de 2015.

8. rendes i exaccions. donar compte de l'informe d'intervenció núm.
338/2015 relatiu al cálcul del període mitjá de pagament a
proveTdors del segon trimestre de 2015 (exp. 000047/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM. 338/2015

ASSUMPTE: Cálcul del Període Mitjá de Pagament a proveTdors (PMP)

MB Dolores Miralles Ricos, interventora de PAjuntament de Burjassot, en compliment del que

disposa la legislado vigent, en relació amb el cálcul del Període Mitjá de Pagament a

proveTdors (PMP), emet el següent
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INFORME

Primer. La Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat

Financera (LOEPYSF), en la seua redacció donada per la Llei Orgánica 9/2013, de 20 de

desembre, de Control del Deute comercial en el Sector Públic, després de disposar que les

actuacions de les administracions publiques están subjectes al principi de sostenibilitat

financera (art. 4 LOEPYSF), la defineix com la capacitat per a financar compromisos de

despesa presents i futurs dins deis límits de déficit, deute públic i morositat de deute comercial,

d'acord amb el que estableix aquesta Llei,, la normativa sobre morositat i en la normativa

europea. S'entén que hi ha sostenibilitat del deute comercial quan el període mitjá de pagament

ais proveTdors no supera el termini máxim previst en la normativa sobre morositat.

L'article 13 LOEPYSF estableix la instrumentado del principi de sostenibilitat financera que, peí

que fa al període mitjá de pagament, disposa (en l'apartat 6é) que les administracions

publiques han de publicar el seu període mitjá de pagament a proveTdors i disposar d'un pía de

tresoreria que ha d'incloure, almenys, informació relativa a la previsió de pagament a

proveTdors de manera que es garantisca el compliment del termini máxim que fixa la normativa

sobre morositat. Les administracions publiques han de vetlar per l'adequació del seu ritme

d'assumpció de compromisos de despesa a l'execució del pía de tresoreria.

Quan el període mitjá de pagament d'una administrado pública, d'acord amb les dades

publicades, supera el termini máxim previst en la normativa sobre morositat, l'administració ha

d'incloure, en l'actualització del seu pía de tresoreria immediatament posterior a la publicado,

esmentada, com a part de tal pía:

a) L'import deis recursos que dedicará mensualment al pagament a proveTdors per a

poder reduir el seu període mitjá de pagament fins al termini máxim 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 necessária per a la reducció del seu període mitjá de pagament a proveTdors

fins al termini máxim que fixa la normativa sobre morositat.

L'article 18.5 LOEPYSF disposa que l'órgan interventor de la corporació local ha de realitzar el

seguiment del compliment del període mitjá de pagament a proveTdors.

Segon. Mitjangant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desplega la metodología de

cálcul del període mitjá de pagament a proveTdors de les administracions publiques i les

condicions i el procediment de retenció de recursos deis régims de finangament, previstos en la

Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera,

aplicant-se a totes les entitats locáis (entitats de l'art.2.1 LOEPYSF).

Respecte a les entitats de l'article 2.2 LOEPYSF, apareix regulat en la disposició addicional

tercera (cálcul del PMP a proveTdors de les entitats a qué es refereix l'article 2.2 de la Llei

Orgánica 2/2012, de 27 d'abril), de tal manera que aquest tipus d'entitats diferents de les

societats mercantils, han de calcular trimestralment, en el cas d'entitats vinculades o

dependents a una corporació local, el seu període mitjá de pagament a proveTdors d'acord amb

la metodologia establida en aquest reial decret.

Aquesta informació ha de ser comunicada per les entitats, l'endemá de la seua publicació, i

d'acord amb els models tipus de publicació facilitats peí Ministeri d'Hisenda i Administracions

Publiques, a l'administració a qué estiguen vinculades o de la qual siguen dependents, que

també ha de publicar aquesta informació amb la periodicitat indicada en l'apartat anterior.
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Tercer. Per al cálcul del PMP, el Reial Decret 635/2014, estableix les condicions següents:

OPERACIONS SELECCIONADES:

• Totes les factures expedides des de 1*1/01/2014, que estiguen registrades en el registre de

factures de Pentitat local.

• Les certificacions d'obres aprovades a partir de 1*1/01/2014.

OPERACIONS EXCLOSES:

• Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguen la considerado

d'administració publiques en l'ámbit de la comptabilitat nacional.

• Les obligacions pagades a carree del Fons per al Financament deis pagaments a

Proveídors.

• Les propostes de pagament que hagen sigut objecte de retenció com a conseqüéncia

d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o

actes análegs dictats per órgans judicials o administratius.

Quart. Cálcul del PMP. La norma distingeix entre un PMP global i un PMP de cada entitat.

1r) Cal entendre que el PMP global és 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 a administracions publiques.

2n) PMP de cada entitat:

a. PMP de cada entitat

PMP
(rátio operacions pagades x import total de pagaments realitzats) +

(rátio operacions pendents de pagament x import total pagaments

pendents)

import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

b. Pagaments realitzats en el mes

Rátio de les

operacions

pagades

I (nombre de dies de pagament x import de l'operació pagada)

import total de pagaments realitzats

El nombre de dies de pagament son els dies naturals transcorreguts des deis trenta 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 del certificat mensual

d'obra, segons corresponga, fins a la data de pagament material per part de l'administració. En

els supósits en qué no ni haja obligado de disposar de registre administratiu, es pren la data de
recepció de la factura.

En el cas de les factures que es paguen a carree del Fons de Liquiditat Autonómic o a carree

de la retenció d'imports a satisfer pels recursos deis régims de financament per a pagar

directament ais proveídors, es considera com a data de pagament material la data de la

proposta de pagament definitiva formulada per la comunitat autónoma o la corporació local,
segons corresponga.
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c. Operacions pendents de pagament al final del mes

Rátio de les

operacions pendents

(nombre de dies pendents de pagament x import de l'operació pendent de

pagament)

de pagament

import total de pagaments pendents

El nombre de dies pendents de pagament son els dies naturals transcorreguts des deis 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 del certificat

mensual d'obra, segons corresponga, fins a l'últim dia del període a qué es referisquen les

dades publicades. En els supósits en qué no hi haja obligació de disposar de registre

administratiu, es pren la data de recepció de la factura.

Per al cas de les corporacions locáis no incloses en l'ámbit subjectiu definit en els articles 111 i

135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, aprovat per Reial Decret

Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, la referencia al mes prevista en aquest article es considera

feta al trimestre de l'any natural.

Cinqué. De conformitat amb el que disposa l'article 6.2 del Reial Decret 635/2014, les

corporacions locáis han de remetre al Ministeri d'H¡senda i Administracions Publiques, i publicar

periódicament, d'acord amb el que preveu l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, per la qual

es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgánica

2/2012, de 27 d'abril, la següent informació, relativa al seu període mitjá de pagament a

proveTdors, referit al mes o al trimestre anterior, segons corresponga:

a) El període mitjá de pagament global a proveTdors mensual o trimestral, segons

corresponga, i la seua serie histórica.

b) El període mitjá de pagament mensual o trimestral, segons corresponga, de cada entitat,

i la seua serie histórica.

c) La rátio mensual o trimestral, segons corresponga, d'operacions pagades de cada

entitat, i la seua serie histórica.

d) La rátio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons corresponga,

de cada entitat i la seua serie histórica.

La informació s'ha de publicar en els seus portáis web seguint criteris homogenis que permeten

garantir-ne l'accessibilitat i la transparencia, per a la qual cosa el Ministeri d'Hisenda i

Administracions Publiques facilitará a les comunitats autónomes i corporacions locáis models

tipus de publicado.

Per la seua banda, la disposició transitoria única (publicado del PMP a proveTdors en

comunitats autónomes i corporacions locáis) disposa que mentre no es produísca la
modificació de l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, les comunitats autónomes i les

corporacions locáis incloses en l'ámbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
mar?, han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, per a la seua

publicado i seguiment, i publicar abans del dia 30 de cada mes en el seu portal web, la
informació a qué es refereix l'article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locáis
han de publicar i comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques aquesta

informació referida a cada trimestre de l'any abans del dia 30 del mes següent a la finalització

d'aquest trimestre.

Sisé. Efectuáis els cálculs esmentats en cada una de les entitats, les rátios obtingudes del

programa de comptabilitat son les següents (s'adjunten a l'informe les Mistes comptables):
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ENTITAT

BURJASSOT

CEMEF, SLU

PACTEM-NORD

IMCJB

PMP GLOBAL

RATIO

OPERACIONS

PAGADES

(dies)

39,66

-1,94

-11,87

80,41

IMPORT

PAGAMENTS

REALITZATS

2.655.157,29

60.078,54

12.237,91

276.785,18

3.004.258.92

RATIO

OPERACIONS

PENDENTS

(dies)

7,04

-8,73

10,93

0,12

IMPORT

PAGAMENTS

PENDENTS

1.272.293,16

24.007,06

1.516,68

63.341,21

1.361.158,11

PMP

(en dies)

29,09

-3,88

-9,36

65,46

31,17

Seté. Conclusió:

1r) La informado obtinguda s'ha de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions

Publiques.

2n) La informació obtinguda s'ha de publicar en el portal web de l'entitat local.

3r) Segons el que s'ha exposat, i amb les dades obtingudes de la comptabilitat el

període mitjá de pagament global excedeix del termini previst en la Llei».

El Pie queda assabentat de l'informe anteriorment transcrit, que ha rebut el dictamen de la

Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 23 de setembre de 2015.

9. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ-
TRESORERIA NÚM. 339/2015, DE MOROSITAT, EN COMPLIMENT DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE L'AJUNTAMENT CORRESPONENT AL SEGON

TRIMESTRE EXERCICI 2015 (EXP. 000048/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«INFORME D'INTERVENCIÓ-TRESORERIA 339/2015

ASSUMPTE: Informe trimestral a emetre en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol

PERÍODE DE REFERENCIA: Segon trimestre 2015 (30/06/2015)

I. Normativa aplicable

Uei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra

la morositat en les operacions comerciáis (modificada per la Llei 15/2010, de 5 de

juliol).

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del

registre comptable de factures en el sector públic.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de la

Llei Reguladora de les Hisendes Locáis (TRLRHL).

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós

de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, peí qual s'aprova el Reglament General

de Contractació.

Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de marg, peí qual es crea el Fons per al Financament

deis Pagaments a Proveídors.

Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a Pemprenedor i

d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

- Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions

de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera.

PLH NÚM. 2015000016 DE DATA 29 DE SETEMBRE 2015 PAGINA 18



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Reglament CEE núm. 1182/71, del Consell.

- Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011.

II. Antecedents i fonaments de dret

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificado de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis (LLCM),

determina en l'article 4 l'obügatorietat de les corporacions locáis d'elaborar i remetre al Ministeri

d'Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment deis terminis previstos per al
pagament de les obligacions de cada entitat local.

Els terminis de pagament que son d'aplicació son els següents: per a tots els contractes, el

termini de pagament és de 30 dies, comptadors des de la data d'aprovació deis certificats
d'obra o deis documents que acrediten la conformitat {Reconeixement de l'Obligació) amb el

que disposa el contráete deis béns entregats o servéis prestats.

En cas de no reconéixer les obligacions dins del termini de 30 dies, s'ha d'abonar al

contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 30 dies, els interessos de demora i la

indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de

desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a

l'emprenedor i d'estimul del creixement i de la creado d'ocupació, es modifica la Llei 3/2004, de

29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les

operacions comerciáis, que modifica Papartat 4 de l'article 216 del text refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

que queda redactat com segueix:

4. L'administració té l'Obligació d'abonar el preu en els 30 dies següents a la data

d'aprovació deis certificats d'obra o deis documents que acrediten la conformitat amb el

que disposa el contráete deis béns entregats o servéis prestats, sense perjudici del que

estableix l'article 222.4, i si es demora, haurá d'abonar al contractista, a partir del

compliment del termini de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels

costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per

la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.

L'article 33 del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a Pemprenedor i

d'estimul del creixement i de la creació d'ocupació, modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre,

per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis, i

estableix en Papartat 4 la nova redacció de Papartat 1 de l'article 8 de la manera següent:

Quan el deutor incórrega en demora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una

quantitat fixa de 40 euros, que s'afegirá en tot cas, i sense necessitat de petició

expressa, al deute principal. A mes, el creditor tindrá dret a reclamar al deutor una

indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditáis que haja patit a

causa de la demora i que superen la quantitat indicada en el parágraf anterior.

Aquesta compensado pels costos de cobrament, al seu torn, també está establida en l'article 6

de la Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011.

III. Modificacions rellevants en la Llei Orgánica 2/2012, d'estabilitat pressupostária i

sostenibilitat financera, operades per la Llei Orgánica 9/2013, de Control del Deute

Comercial en el Sector Públic. El període mitjá de pagament.

1r) L'article 4.2 de la Llei Orgánica 2/2012 queda redactat de la forma següent: "(•••) S'entén

que hi ha sostenibilitat del deute comercial quan el període mitjá de pagament ais proveídors

no supere el termini máxim previst en la normativa sobre morositat".
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2n) L'article 18.5 de la Uei Orgánica 2/2012 estableix: "L'órgan interventor de la corporació local

ha de realitzar el seguiment del compliment del període mitjá de pagament a proveTdors (...)".

3r) L'article 27.6 assenyala: "Les administracions publiques i totes les seues entitats i

organismes vinculats o dependents han de publicar el seu període mitjá de pagament ais

proveTdors en els termes establits en l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions

Publiques".

4t) La disposició addicional 5a estableix: "Termini de pagament a proveTdors. Les referéncies

en aquesta llei al termini máxim que fixa la normativa sobre morositat per al pagament a

proveTdors es consideren fetes al termini que en cada moment estabüsca la mencionada

normativa vigent i que, en el moment d'entrada en vigor d'aquesta llei, és de 30 dies".

5é) La disposició addicional 1a (i art. 13.6) de la Llei Orgánica 9/2013, de 20 de desembre, de

Control del Deute comercial en el Sector Públic, assenyala: "Transcorregut 1 mes des de

Centrada en vigor d'aquesta llei totes les administracions publiques i les seues entitats i

organismes vinculats o dependents han de publicar en el seu portal web el seu període mitjá de

pagament a proveTdors i incloure en el seu pía de tresoreria immediatament posterior a la

publicació les mesures de reducció del seu període mitjá de pagament a proveTdors per a

complir amb el termini máxim de pagament previst en la normativa sobre morositat".

IV. Consideracions técniques

1. La Intervenció ha de registrar totes les factures i la resta de documents emesos pels

contractistes ais efectes de justificar les prestacions realitzades per ells a través del

registre informátic de l'aplicació comptable.

2. Respecte de la data d'inici de cómput del termini d'inici de l'expedient de reconeixement

de l'obligació s'ha utilitzat la data d'entrada de la factura o el certificat en el registre de

l'Ajuntament. Així s'ha d'entendre donada la derogado de l'art. 5 de la Llei 15/2010 per

la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creado del

registre comptable de factures en el Sector Públic, que establia el registre de factures

en totes les administracions locáis, i donada la incorporació de la disposició addicional

33 al TRLCSP, introduTda per la Llei 11/2013, de Mesures de Suport a l'Emprenedor,

que assenyala que el contractista té l'obligació de presentar la factura que haja expedit

en el corresponent registre administratiu, ais efectes de la seua remissió a l'órgan

administratiu o unitat a la qual en corresponga la tramitació. Cobra tota la seua

vigencia, per tant, l'article 38 de la Llei 30/1992, com a determinant del dies a quo

d'aquestes obligacions; acó és: la data d'entrada en el Registre General de

l'Ajuntament será la que establisca el moment a partir del qual la factura obra en poder

de l'Administració, sense perjudici deis registres comptables que es porten en la

Intervenció Municipal.

3. Perqué ni haja lloc a l'inici del cómput de termini per a la meritació deis interessos, el

contractista ha d'haver complit l'obligació de presentar la factura en el registre

administratiu corresponent, en temps i forma, en el termini de 30 dies des de la data de

l'entrega efectiva de les mercaderies o la prestació del servei (Reglament d'obligacions

de facturació, aprovat peí Reial Decret 1619/2012).

Ais efectes de conformitat de la factura, es tindrá en compte l'article 72. 1 del

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, que

assenyala que les factures han de contindre la firma del funcionari que n'acredite la

recepció, i el que estableixen les Bases d'Execució del Pressupost Municipal. Una
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vegada conformada la factura, l'Administració l'ha d'aprovar en el termini de 30 dies,

mitjancant resolució o acord de l'órgan que tinga atribuida la competencia per al

reconeixement de l'obligació, segons l'establert en les Bases d'Execució del

Pressupost. L'administració haurá de pagar la factura en el termini de 30 dies des de

l'aprovació.

4. En aquest informe s'inclouen les factures registrades d'entrada i anotades en el registre

informátic del departament d'lntervenció que no han sigut objecte de reconeixement de

l'obligació l'últim dia del període de referencia corresponent ais tres mesos anteriors.

Donada l'obligatorietat de realitzar informes trimestrals, aquest informe s'emet per al

període compres entre T1/04/2015 al 30/06/2015, ais efectes d'adaptar el període

trimestral de l'informe amb el trimestre natural.

5. Quant a l'informe, que s'ha emetre de conformitat amb Partióle 4 de la Llei 15/2010,

s'arrepleguen els incompliments del termini de pagament sobre les obligacions

pendents de pagament. Unicament s'inclouen les obligacions aplicades en els capítols

2 i 6 {despeses corrents en béns i servéis i inversions) i també les despeses de

formado recollides en capítol 1, perqué la Llei 15/2010 se refereix a les operacions

comerciáis, i aqüestes s'apliquen quasi exclusivament a aquests capítols. Per tant, no

s'inclouen en aquest informe ni despeses de personal, ni subvencions corrents ni de

capital, ni despeses financeres.

Aquest apartat de l'informe ha d'incloure les obligacions reconeguts pendents de

pagament en l'últim dia del període de referencia que corresponga, relatives a factures

en qué s'incomplisca el termini de pagament.

6. Els informes trimestrals, referits a l'últim dia de cada trimestre natural s'han de remetre

obligatóriament per cada corporació local i per cada una de les entitats dependents

d'aquestes que tinguen la considerado d'Administració Pública segons la normativa

d'estabilitat pressupostária, i figuren com a tal en l'lnventari d'Entitats del Sector Públic

Estatal.

7. Els informes s'han elaborat considerant la totalitat deis pagaments realitzats en cada

trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de

pagament al final d'aquell.

8. L'informe conté la informado següent:

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.

9. Determinació del període legal de pagament i de la data d'inici. Amb l'entrada en vigor

del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i
d'estímul del creixement i de la creado d'ocupació (a partir del 24 de febrer de 2013),

per a tots els contractes el termini de pagament és de 30 dies, comptadors des de la

data d'aprovació deis certificats d'obra o deis documents que acrediten la conformitat,
acó és des del Reconeixement de l'Obligació. En cas de no reconéixer l'obligació dins
del termini de 30 dies, l'Ajuntament de Burjassot ha d'abonar al creditor, a partir del

compliment d'aquest termini de trenta dies, els interessos de demora, la quantitat fixa
de 40 euros i aquells costos de cobrament degudament acreditats peí creditor que

superen els citats 40 euros.

10. Així mateix, a fi de lluitar contra la morositat en les operacions comerciáis, la Llei
14/2013, de Suport ais Emprenedors, introdueix un nou article 228 bis en el TRLCSP
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que permet major control per part de les administracions publiques deis pagaments que

els contractistes adjudicataris han de fer ais subcontractistes.

V. Informe sobre el compliment deis terminis de pagament legalment previstos

a) Pagaments realitzats en el trimestre:

Data de referencia:

30/06/2015

Capítol 2

Capítol 6

Altres pagaments

per operacions

comerciáis

Pendents d'aplicar a

pressupost

TOTAL

Dins del període legal de pagament

Nre. de

pagaments

507

2

0

1

510

Import total

977.249,53

7.140,00

0

907,50

985.297,03

Fora del període legal de pagament

Nre. de

pagaments

811

6

0

2

819

Import Total

1.463.173,12

256.687,08

0

2.491,06

1.722.351,26

b) Interessos de demora pagats en el període:

Data de referencia:

30/06/2015

Capítol 2

Capítol 6

TOTAL

Interessos de demora pagats en el període

Nre. de

pagaments

1

0

1

Import total interessos

6.446,43

0

6.446,43

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del

trimestre:

Data de

referencia:

30/06/2015

Capítol 2

Capítol 6

Altres

pagaments per

operacions

comerciáis

Pendents

d'aplicar a

pressupost

TOTAL

Dins del període legal de pagament

Nre. de factures

71

1

0

178

250

Import total

307.038.07

40.000,00

0

185.070,83

532108,90

Fora del període legal de pagament

Nre. de factures

124

0

0

75

199

Import Total

76.141,39

0

0

664.042,87

740.184,26
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NOTA: S'adjunta a l'informe un annex amb una Mista resum ¡ una llista detallada de les factures

¡ obligacions especificades en cada quadre anterior, que contenen la informado subministrada.

La documentació annexa s'adapta a l'estructura establida peí Ministeri d'Economia i Hisenda.

VI. Conseqüéncies de l'incompliment

En virtut del TRLCSP, article 216 (apartat 4 modificat peí Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de

febrer):

4. ¡.'administrado tindrá l'obligació d'abonar el preu dins deis trenta dies següents a la

data d'aprovació deis certificats d'obra o deis documents que acrediten la conformitat

amb el contráete deis béns entregáis o servéis prestáis, sense perjudici del que

estableix ¡'article 222.4, i si es demora, haurá d'abonar al contractista, a partir del

compliment del termini de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels

costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre (...)

5. Si la demora en el pagament fóra superior a quatre mesos, el contractista podrá

procedir, si s'escau, a la suspensió del compliment del contráete, i també comunicar a

¡'Administrado, amb un mes d'antelació, tal circumstáncia, ais efectes del

reconeixement deis drets que es puguen derivar d'aquesta suspensió, en els termes

establits en aquesta Llei.

6. Si la demora de ¡'Administrado fóra superior a sis mesos, el contractista tindrá dret,

així mateix, a resoldre el contráete i al rescabalament deis perjudicis que se ¡i originen

com a conseqüéncia d'aixó (termini modificat per la Llei 14/2013, de suport ais

emprenedors).

7. Sense perjudici del que estableixen les normes tributarles i de ¡a Seguretat Social,

els abonaments a compte que procedisquen per l'execució del contráete, només

podran ser embargáis en els suposits següents:

a) Per al pagament deis salaris meritats peí personal del contractista en

l'execució del contráete i de les quotes socials derívades deis mateixos.

b) Per al pagament de les obligacions contretes peí contractista amb els

subcontractistes i subministradors referides a l'execució del contráete.

Segons l'article 217 del TRLCSP s'estableix:

Transcorregut el termini a qué es refereix l'article 216.4 d'aquesta Llei, els contractistes

podran reclamar per escrit a ¡'administrado contractant el compliment de l'obligació de

pagament i, si s'escau, deis interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un

mes, l'Administració no ha contestat, s'entendrá reconegut el venciment del termini de

pagament i els interessats podran formular recurs contenaos administratiu contra la

inactivitat de ¡'administrado, i sol-licitar com a mesura cautelar el pagament immediat

del deute. L'órgan judicial adoptará la mesura cautelar, llevat que ¡'administrado

acredite que no concorren les circumstáncies que justifiquen el pagament o que la

quantia reclamada no correspon a la que és exigible; en aquest cas, la mesura cautelar

es limitará a aquesta última. La sentencia condemnará en costes a ¡'administrado

demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de cobrament.

Així mateix, l'article 8, apartat 1 de la Llei 3/2004, sobre "Indemnització per costos de

cobrament", modificat peí Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, estableix que:

1. Quan el deutor incórrega en demora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una

quantitat fixa de 40 euros, que s'afegirá en tot cas i sense necessitat de petició
expressa al deute principal. A mes el creditor tindrá dret a reclamar al deutor una
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indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditáis que haja patit a

causa de la demora d'aquest i que superen la quantitat indicada en el parágrai'anterior.

Com es pot veure, les conseqüéncies de l'incompliment deis terminis legáis de pagament son

molt oneroses per a l'Ajuntament, i comporten tant l'abonament d'interessos de demora com la

possible indemnització per costos de cobrament, a mes d'entendre's reconegut el venciment del

termini de pagament si en cas de reciamació per escrit deis contractistes no es contesta en un

mes, els quals podran formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de

l'administració i sol-licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute, mesura que

s'adoptará llevat que l'administració acredite que no concorren les circumstáncies que

justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a l'exigible; en este cas la

mesura cautelar es limitara a aquesta última. Addicionalment, la sentencia condemnará en

costes 1'administració demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de cobrament.

D'altra banda, la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat

financera, en la disposició addicional primera, condicionava Cacees a mecanismes addicionals

de financament a l'adopció de mesures extraordináries d'ajust per a compiir les obligacions de

pagament a proveídors.

També la Uei 2/2012, de Pressupostos Generáis de l'Estat per a 2012, en la disposició final

primera, va condicionar el fraccionament a 120 mensualitats del reintegrament deis saldos

deutors de les liquidacions de participado en tributs de l'Estat de 2008 i 2009, per a les entitats

locáis que incomplisquen els terminis de pagament imposats per la Llei 3/2004 a l'aprovació

d'un pía d'ajust i l'acceptació de la possible imposició del Ministeri d'Hisenda i Administracions

Publiques de condicions particulars d'ajust.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparencia, accés a La Informació Pública i Bon

Govern, tipifica en l'article 28.k) com a infraccions molt greus en materia de gestió

economicopressupostária: l'incompliment de les obligacions de publicado o de

subministrament d'informació previstes en la normativa pressupostária i economicofinancera,

sempre que en aquest últim cas s'haguera formulat requeríment".

Finalment, cal afegir que el fet de realitzar sistemáticament despeses sense consignado

pressupostária, sense perjudici de la seua considerado com a despeses nul-les de pie dret, de

les responsabilitats que pot ocasionar, i de l'obügació de tramitar un reconeixement extrajudicial

de crédit per a imputar a l'exercici de cada any les despeses de l'exercici anterior implica

demorar de forma extraordinaria el pagament d'aquestes factures, incrementant el risc

d'exigéncia de les indemnitzacions ja comentades, que es tradueixen en un gran augment del

cost deis servéis o subministraments contractats.

A fi d'evitar tot aixó, es recorda l'obligació de compiir el que preveuen els preceptes següents:

- Anide 184 del TRLRHL: '1. La gestió del pressupost de despeses es realitzará en

les següents fases el contingut de les quals s'establirá reglamentáriament: a)

Autorització de despesa; b) Disposició o compromís de despesa; c) Reconeixement

o liquidado de l'obligació; d) Ordenado de pagament."

- Article 185 del TRLRHL: "1. Dins de l'import deis crédits autoritzats en els

pressupostos correspondrá l'autorització i disposició de les despeses al president o

al Pie de l'entitat d'acord amb l'atribució de competéncies que establisca la

normativa vigent. 2. Correspondrá al president de la corporació el reconeixement i

liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses legalment

adquirits."

Article 173 del TRLRHL: "5. No podran adquirir-se compromisos de despeses per

quantia superior a l'import deis crédits autoritzats en els estats de despeses, i serán

nuls de pie dret els acords, les resolucions i els actes administratius que
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infringisquen aquesta norma, sense perjudici de les responsabilitats a qué hi naja

lloc."

VIL Elevació de l'informe al Pie i remissió ais órgans competents

Sense perjudici de la presentado i del debat en el Pie de la corporació local, aquest informe

s'ha d'enviar, en tot cas, ais órgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'órgan

que, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, tinga atribuida la tutela

financera de les entitats locáis. Aquests órgans podran igualment requerir la remissió deis

esmentats informes. A aquests efectes, aquesta Interventora ha complit en termini la remissió

deis informes trimestrals de morositat de I'IMCJB, CEMEF SLU, Consorci Pactem Nord i

Ajuntament de Burjassot, en data 24 de juliol de 2015.

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es detallen les obligacions de

subministrament d'informació previstes en la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, arreplega en

l'article 16.7 aquests informes de morositat, entre les obligacions trimestrals de

subministrament d'informació que s'han de remetre abans de l'últim dia del mes següent a la
finalització de cada trimestre de l'any.

De tot aixó s'informa ais efectes oportuns, en compliment de la legislado vigent».

El Pie queda assabentat de l'informe anteriorment transcrit, que ha rebut el dictamen de la

Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 13 de setembre de 2015».

10. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM.

23/2015, DE MOROSITAT, EN COMPLIMENT DE LA LLE115/2010, DE 5 DE JULIOL, DE

L'IMCJB CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE EXERCICI 2015 (EXP.

000049/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM. 23/2015
ASSUMPTE: Informe trimestral a 30/06/2015 a emetre en compliment de la Llei 15/2010, de 5

de juliol. Segon trimestre.

I. Normativa aplicable

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita

contra la morositat en les operadons comerciáis (modificada per la Llei

15/2010, de 5 de juliol).

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de

la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis (TRLRHL).

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de marg, peí qual es crea el Fons per al

Financament deis Pagaments a Proveídors.

Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor

i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de

2011.

11. Antecedents de fet
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La Llei 15/2010, de 5 de julio), de modificado de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis (LLCM),
determina en l'article quart l'obligatorietat de les corporacions locáis d'elaborar i remetre al

Ministeri d'Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment deis terminis previstos

per al pagament de les obligacions de cada entitat local.

L'article tercer de la LJei 15/2010, de 5 de juliol, modifica l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30

d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en el sentit que estableix que l'administració té

l'obligació d'abonar el preu durant els trenta dies posteriors a la data de l'expedició deis
certificáis d'obres o deis documents corresponents que acrediten la realització parcial o total del

contráete. Aixó no obstant, la Llei 15/2010 també modifica la disposició transitoria huitena de la

Uei 30/2007, en el sentit que determina que aquest termini s'aplicará progressivament i

estableix el termini de 50 dies per a 2011; 40 dies per a 2012 i, finalment, 30 dies per a 2013.

Amb l'entrada en vigor de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova

el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en la disposició transitoria

sisena, s'estableix que:

El termini de trenta dies a qué es refereix l'apartat 4 de l'article 216 d'aquesta Llei,

s'aplicará a partir de l'1 de gener de 2013. Des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i el

31 de desembre de 2011, el termini en qué les Admlnistracions teñen l'obligació

d'abonar el preu de les obligacions a qué es refereix l'apartat 4 de l'article 216 será dins

deis cinquanta dies següents a la data de l'expedició deis certificáis d'obra o deis

corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del contráete. Entre

l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, el termini en qué les Administracions

teñen l'obligació d'abonar el preu de les obligacions a qué es refereix l'apartat 4 de

l'article 216 será dins deis quaranta dies següents a la data de l'expedició deis

certificáis d'obra o deis corresponents documents que acrediten la realització total o

parcial del contráete.

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a

l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, es modifica la Llei 3/2004, de

29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les

operacions comerciáis, que modifica l'apartat 4 de l'article 216 del text refós de la Uei de

Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el

qual queda redactat com segueix:

4. L'administració té l'obligació d'abonar el preu dins deis trenta dies següents a la data

d'aprovació deis certificáis d'obra o deis documents que acrediten la conformitat amb el

que disposa el contráete deis béns entregáis o servéis prestats, sense perjudici del que

estableix l'article 222.4, i si es demorara, haurá d'abonar al contractista a partir del

compliment del termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels

costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per

la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.

Així mateix, en atenció a l'ámbit d'aplicació deis contractes, el Reial Decret Llei 4/2013, regula

en la disposició final sisena, els contractes preexistents:

Queden subjectes a les disposicions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis, amb les

modificacions introduTdes en aquesta llei, l'execució de tote efe contractes a partir d'un any a

comptar de la seua entrada en vigor, encara que s'hagen celebrat amb anterioritat.

III. Fonaments de dret

1. L'article 4 de la Llei 15/2010 estableix que:

3. Els tresorers o, si no n'hi ha, interventors de les corporacions locáis han d'elaborar

trimestralment un informe sobre el compliment deis terminis previstos en aquesta Llei per

al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourá necessáriament el
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nombre i la quantia global de les obligacions pendents en qué s'estiga incomplint el

termini.

4. Sense perjudici de la possible presentado i debat en el Pie de la corporació local,

¡'informe s'ha de remetre, en tot cas, ais órgans competents del Ministeri d'Economia i

Hisenda i, en el seu respectiu ámbit territorial, ais de les comunitats autónomes que,

d'acord amb efe seus respectius estatuts d'autonomia, tinguen atribuida la tutela

financera de les entitats locáis. Aquests órgans podran igualment requerir la remissió deis

esmentats informes.

2. L'article 5 de l'esmentada norma disposa que:

3. Transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la factura o document

justificatiu sense que l'órgan gestor haja procedit a tramitar l'oportú expedient de

reconeixement de ¡'obligado, derivat de l'aprovació del certificat respectiu d'obra o acte

administratíu de conformitat amb la prestado realitzada, la Intervenció o l'órgan de

l'entitat local que tinga atribuida la fundó de comptabilitat requerirá a l'órgan gestor que

justifique per escrit la falta de tramitado de l'expedient.

4. La Intervenció o órgan de l'entitat local que tinga atribuida la fundó de comptabilitat ha

d'incorporar a ¡'informe trimestral al Pie regulat en l'article anterior una relació de les

factures o documents justificatius respecte ais quals hagen transcorregut mes de tres

mesos des de la seua anotado en aquest registre i no s'hagen tramitat els expedients

corresponents de reconeixement de ¡'obligado o l'órgan gestor haja justificat l'abséncia

de tramitado. El Pie, en el termini de 15 dies, comptadors des del dia de la reunió en qué

tinga coneixement de la informado, ha de publicar un informe agregat de la relació de

factures i documents que li hagen presentat, agrupats segons el seu estat de tramitado.

3. Els terminis de pagament que resulten d'aplicació son els següents: per a tots els

contractes, el termini de pagament será trenta dies posteriors a la data d'aprovació deis

certificáis d'obra o deis documents que acrediten la conformitat (Reconeixement de

l'Obligació) amb el que disposa el contráete deis béns entregáis o servéis prestats. En

cas de no reconéixer l'obligació dins del termini de 30 dies haurá d'abonar al contractista

els interessos de demora i la ¡ndemnització pels costos de cobrament, a partir del

compliment de tal termini de trenta dies, en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29

de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.

4. L'article 33 del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a

l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, modifica la Llei 3/2004,

de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les

operacions comerciáis, i en l'apartat quatre dona la nova redacció de Papartat 1 de

l'article 8 de la forma següent:

Quan el deutor incórrega en demora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una

quantitat fixa de 40 euros, que s'afegirá en tot cas i sense necessitat de petició expressa
al deute principal. A mes, el creditor tindrá dret a reclamar al deutor una indemnització
per tots els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de la

demora d'aquest i que superen la quantitat indicada en el parágraf anterior.

Aquesta compensació pels costos de cobrament, al seu torn, també está establida en l'article 6
de la Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011.
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IV. Consideracions técniques

1. La Intervenció, com a órgan responsable d'emetre l'informe previst en l'article 5 de la Llei

15/2010, procedirá al registre de totes les factures i la resta de documents emesos pels

contractistes ais efectes de justificar les prestacions realitzades per aquests a través del

registre informátic de l'aplicació comptable.

2. Respecte a la data d'inici de cómput del termini d'inici de l'expedient de reconeixement de

l'obligació s'ha utilitzat la data d'entrada de la factura o la certificado en el registre de

l'organisme autónom.

3. En aquest informe s'inclouen les factures registrades d'entrada i anotades en el registre

informátic del departament d'lntervenció que no hagen sigut objecte de reconeixement de

l'obligació l'últim dia del període de referencia que corresponga durant els tres mesos

anteriors. Ais efectes de facilitar la informado a publicar peí Pie, segons el que preveu

l'article 5.4 de la Llei 15/2010, s'han d'adjuntar a l'informe les Distes agregades amb el

detall de les factures.

Atesa l'obligatorietat de realitzar informes trimestrals, aquest informe s'emet per al

període compres entre l'1/03/2015 i el 30/06/2015, ais efectes d'adaptar el període

trimestral de l'informe amb el trimestre natural.

4. Quant a l'informe a emetre de conformitat amb el que preveu l'article 4 de la Llei 15/2010,

s'arrepleguen els incompliments del termini de pagament sobre les obligacions pendents

de pagament. Únicament s'inclouen les obligacions aplicades en els capítols 2 i 6
(despeses corrents en béns i servéis i inversions) i també les despeses de formado

arreplegades en el capítol 1, perqué la Uei 15/2010 es refereix a les operacions

comerciáis, i aqüestes s'apliquen quasi exclusivament a aquests capítols. Per tant, no

s'inclouen en aquest informe ni despeses de personal, ni subvencions corrents ni de

capital, ni despeses financeres.

Aquest apartat de l'informe ha d'incloure les obligacions reconegudes pendents de

pagament en l'últim dia del període de referencia que corresponga, relatives a factures en

qué s'incomplisca el termini de pagament.

5. Els informes trimestrals, referits a l'últim dia de cada trimestre natural, es remetran

obligatóriament per cada corporació local i per cada entitat dependent d'aquella que tinga

la consideració d'administració pública segons la normativa d'estabilitat pressupostária, i

que així figure en I1 Inventan d'Entitats del Sector Públic Estatal.

6. Els informes s'han elaborat considerant la totalitat deis pagaments realitzats en cada

trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de

pagament al final d'aquest.

7. L'informe conté la informació següent:

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.

8. Determinado del període legal de pagament i de la data d'inici. Amb Centrada en vigor del

Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i

d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació (a partir del 24 de febrer de 2013) per

a tots els contractes el termini de pagament será de trenta dies posteriors a la data

d'aprovació deis certificats d'obra o deis documents que acrediten la conformitat, agó és

des del reconeixement de l'obligació.
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En cas de no reconéixer l'obligació dins del termini de 30 dies, l'lnstitut Municipal de

Cultura i Joventut de Burjassot haurá d'abonar al creditor, a partir del compliment del

termini de trenta dies, els interessos de demora, la quantitat fixa de 40 euros i aquells

costos de cobrament degudament acreditats peí creditor que superen els citats 40 euros.

V. Informe sobre el compliment deis terminis de pagament legalment previstos

Informe trimestral de compliment de termini Llei 15/2010. Detall deis pagaments realitzats
i pendents de pagament de l'entitat1

Entltat: Unstitut Municipal de Cultura i Joventut de BurjassotJ

Informe corresponent a l'exercici: |_2015j

Trimestre: I 2ns trimestre \

Pagaments

realitzats en el

trimestre

Despeses en béns

corrents 1 servéis

Inversions reals

Altres pagaments

realitzats per

operacions

comerciáis

Sense desagregar

Total

Període

mltjá

pagament

(PMP)2

(dies)

110,35

0

0

0

1T0,35

Pagaments realitzats en el trimestre

Dins perfode legal

pagament

Nre.

pagaments

166

0

0

0

iéír

Import

total

115.157,95

0

0

0,00

Fora període legal

pagament

Nre.

paga

ments

185

0

0

0

Import

total

161.627,23

0

0

0,00

¡fl6fl^¡2|j23!;]

Interessos de

demora

Despeses en béns

corrents i servéis

Interessos de demora pagats en el període

Nre. pagaments

0

Import total

0,00

1 Estructura i contingut deis informes a complimentar per la resta d'entitats que no tinguen pressupost
limitador. Per a veure I'estructura de les entitats amb pressupost limitador veure la Guia per a l'elaboració

deis informes trimestrals que les entitats locáis han de remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda publicat

el 25 de marg de 2015.

2 Per al cálcul del període mitjá de pagament (PMP), haurá d'acudir a la Guia per a l'elaboració deis
informes trimestrals que les entitats locáis han de remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda publicat el 25

de marg de 2015.
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Inversions reals

Altres pagaments

realitzats per

operacions

comerciáis

Sense desagregar

Total

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00 j

Factures o

documents

justificatius

pendents de

pagament al final

del trimestre

Despeses en

béns corrents i

servéis

Inversions reals

Altres pagaments

realitzats per

operacions

comerciáis

Pendents d'aplicar

a pressupost

Total

Període

mltjá del

pendent

de

pagament

(PMPP)

(dies)

27,64

51,81

0

0

30,12

Pendents pagaments realitzats en el trimestre

Dins periode legal

pagament al final del

trimestre

Nombre

d'operacions

58

6

0

0

64

Import

total

55.225,79

3.303,94

0

0

58.529,73^

Fora període legal

pagament al final del

trimestre

Nombre

d'operacions

2

1

0

0

3

Import total

1.633,50

3.177,98

0

0

4.811,48

NOTA: S'adjunta a l'informe un annex amb una Mista resum i un Dista detallada de les factures i

obligacions especificades en cada quadre anterior que suporten la informació subministrada. La

documentació annexa s'adapta a l'estructura establida peí Ministeri d'Economia i Hisenda.

VI. Conseqüéncies de l'incompliment

En virtut del que estableix el TRLCSP, article 216 (apartat 4 modificat peí Reial Decret Llei

4/2013, de 22 de febrer):

4. L'administració té l'obligació d'abonar elpreu durant efe trenta dies posteríors a la data

d'aprovació deis certificáis d'obra o deis documents que acrediten la conformitat amb el

que disposa el contráete deis béns entregats o servéis prestats, sense perjudici del que

estableix l'article 222.4. Si es demorara, haurá d'abonar al contractista, a partir del

compliment del termini de trenta dies, efe interessos de demora i la indemnització pels

costos de cobrament en efe termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre (...).

5. Si la demora en el pagament fóra superior a quatre mesos, el contractista podrá, si
s'escau, suspendre el contráete, circumstáncia que haurá de comunicar a l'administració
amb un mes d'antelació ais efectes del reconeixement deis drets que es puguen derivar

d'aquesta suspensió, en efe termes establits en aquesta Llei.
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6. Si la demora de ¡'administrado fóra superior a huit mesos, el contractista tindrá dret,

així mateix, a resoldre el contráete i al rescabalament deis perjudicis que ti originen com a

conseqüéncia d'aixó.

7. Sense perjudici del que estableixen les normes tributarles i de la Seguretat Social, els

abonaments a compte que pertoquen per l'execucló del contráete només podran ser

embargáis en els supósits següents:

a) Per al pagament deis salaris meritats peí personal del contractista en l'execució del

contráete i de les quotes socials derívades deis mateixos.

b) Per al pagament de les obligacions contretes peí contractista amb els

subcontractistes i subministradors referides a l'execució del contráete.

Segons el que estableix l'article 217 del TRLCSP:

Transcorregut el termini a qué es refereix l'article 216.4 d'aquesta Uei, els contractistes

podran reclamar per escrit a ¡'administrado contractant el compliment de ¡'obligado de

pagament i, si s'escau, deis interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un mes,

1'administració no ha contestat, es considerará reconegut el venciment del termini de

pagament i els interessats podran formular recurs contenciós administratiu contra la

inactivitat de 1'administració, i també sol-licitar com a mesura cautelar el pagament immediat

del deute. L'órgan judicial adoptará la mesura cautelar, llevat que 1'administració acredite

que no hi concorren les circumstáncies que justifiquen el pagament o que la quantia

reclamada no correspon a l'exigible; en aquest cas, la mesura cautelar es limitará a aquesta

última. La sentencia condemnará en costes a 1'administració demandada en el cas

d'estimació total de la pretensió de cobrament.

Així mateix, l'article 8, apartat 1 de la Llei 3/2004, sobre "Indemnització per costos de

cobrament", modificat peí Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, estableix que:

1. Quan el deutor incórrega en demora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una

quantitat fixa de 40 euros, que s'afegirá en tot cas, i sense necessitat de petició

expressa, al deute principal.

A mes el creditor tindrá dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos

de cobrament degudament acreditáis que haja patit a causa de la demora d'aquest i

que superen la quantitat indicada en el parágraf anterior.

Com es pot veure, les conseqüéncies de rincompliment deis terminis legáis de pagament son

molt oneroses per a I'IMCJB, i comporten tant l'abonament d'interessos de demora com la

possible indemnització per costos de cobrament, a mes de reconéixer el venciment del termini

de pagament si en cas de reclamado deis contractistes per escrit no es contesta en un mes,

supósit en el qual poden formular recurs contenciós administratiu contra la ¡nactivitat de

1'administració i sol-licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute, mesura que

s'adoptará llevat que 1'administració acredite que no hi concorren les circumstáncies que
justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a l'exigible, cas en el qual la
mesura cautelar es limitará a aquesta última. Addicionalment, la sentencia condemnará en

costes 1'administració demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de cobrament.

Finalment, cal afegir que el fet de realitzar sistemáticament despeses sense consignació
pressupostária, sense perjudici de la seua consideració com a despeses nul-les de pie dret, de
les responsabilitats que pot ocasionar, i de l'obligació de tramitar un reconeixement extrajudicial
de crédits per a imputar a l'exercici de cada any les despeses de l'exercici anterior, implica
demorar de forma extraordinaria el pagament d'aquestes factures, incrementant el risc
d'exigéncia de les indemnitzacions ja comentades, que es tradueixen en un gran augment del

cost deis servéis o subministraments contractats.
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A fi d'evitar tot aixó, es recorda l'obligació de complir amb els preceptes següents:

Article 184 del TRLRHL: "1. La gestió del pressupost de despeses es realitzará en les

següents fases el contingut de les quals s'establirá reglamentáriament: a) Autorització de

despesa; b) Disposició o compromís de despesa; c) Reconeixement o liquidado de

Pobligació; d) Ordenado de pagament, del TRLRHL.

Article 185 del TRLRHL: "1. Dins de l'import deis crédits autoritzats en els pressupostos

correspon al president o al Pie de l'entitat l'autorització i la disposició de les despeses

d'acord amb Patribució de competéncies que establisca la normativa vigent. 2. Correspon al

president de la corporació el reconeixement i la liquidado de les obligacions derivades deis

compromisos de despeses legalment adquirides."

Article 173 del TRLRHL: "5. No es podran adquirir compromisos de despeses per quantia

superior a l'import deis crédits auton'tzats en els estats de despeses, de manera que serán

nuls de pie dret els acords, les resolucions i les actes administratius que infringisquen

l'expressada norma, sense perjudici de les responsabilitats a qué hi haja lloc."

Base 15 de les d'Execució del Pressupost: "Qualsevol despesa a executar per l'ajuntament

o pels organismes autónoms dependents d'ell, requereix la proposta previa de despesa de

l'alcalde-president, del president de l'organisme autónom o del regidor responsable de

l'área gestora. Aquesta proposta de despesa ha de ser remesa a Intervenció abans de

qualsevol altra actuado. Rebuda la proposta de despesa en Intervenció, es verificará la

suficiencia de saldo al nivell en qué estiga establida la vinculado jurídica del crédit, i

s'efectuará la retenció de crédit corresponent."

Vil. Elevado de l'informe al Pie i remissió ais órgans competents

Sense perjudici de la presentado i del debat en el Pie de la corporació local, aquest informe

s'ha de remetre, en tot cas, ais órgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a

Porgan que tinga atribuida la tutela financera de les entitats locáis d'acord amb l'Estatut

d'Autonomía de la Comunitat Valenciana. Aquests órgans podran igualment requerir la remissió

deis esmentats informes.

Així mateix el Pie, en el termini de 15 dies, comptadors des del dia de la reunió en qué tinga

coneixement d'aquesta informado, publicará un informe agregat de la relació de factures i

documents que s'hi hagen presentat, agrupats segons el seu estat de tramitació.

De la qual cosa s'informa ais efectes oportuns, en compliment de la legislado vigent.»

El Pie queda assabentat de l'informe anteriorment transcrit, que ha rebut el dictamen de la

Comissíó Informativa d'Hisenda i Economía de 23 de setembre de 2015.

11. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME, DE MOROSITAT, EN

COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DEL CEMEF SLU

CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE 2015 (EXP. 000050/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«INFORME TRIMESTRAL A EMETRE EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE

JULIOL, DEL CEMEF, SLU

Periode: Quart trimestre de 2012

La Llei 15/2010, de 5 de julio), de modificado de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis (LLCM),

determina en l'article 4.3 I'obligatorietat de les corporacions locáis d'elaboració i remissió al
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Ministeri d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment deis terminis

previstos per al pagament de les obligacions de cada entitat local.

L'ámbit d'aplicació de l'esmentada Llei ve en l'article 3 i engloba totes les administracions

publiques considerades com a tais segons el que disposa l'article 3 del Reial Decret Legislatiu

3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector

Públic (LCSP).

L'empresa Centre d'Ocupació, Estudis i Formació, SLU (CEMEF), es considera administració

pública segons la normativa d'estabilitat pressupostária, ates que ha sigut classificada com a tal

per la IGAE en l'informe de 30 de juliol de 2012, i per tant es traba obligada a la realització

d'aquests informes trimestrals.

L'ámbit d'aplicació son les operacions comerciáis, incloses les factures litigioses. En concret,

per a les societats mercantils publiques s'inclouen en l'informe les factures corresponents a les

despeses per aprovisionaments (grup comptable 60) i altres despeses d'explotació (grup

comptable 62).

Els informes s'han d'elaborar, per a cada entitat, considerant la totalitat deis pagaments

realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius

pendents de pagament al final del mateix. El tresorer o, si no n'hi ha, Pinterventor de la

corporació local i el tresorer, o l'órgan equivalent de cada entitat dependent, serán els

encarregats d'elaborar i complir l'obligació de remissió de la informació trimestral a la Direcció

General de Coordinado Financera amb les comunitats autónomes i amb les entitats locáis.

L'informe trimestral conté la informació següent:

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.

d) Factures o documents justificatius respecte a les quals, al final de cada trimestre

natural, han transcorregut mes de tres mesos des de la seua anotació en el registre de

factures i no s'han tramitat els expedients corresponents de reconeixement de

l'obligació.

Per a la determinació deis períodes mitjans de pagament s'ha tingut en compte el que es

disposa per a la data d'inici del període de pagament, d'acord amb la LCSP i les formules de la

Guia per a l'elaboració deis informes trimestrals que les entitats locáis han de remetre al

Ministeri d'Economia i Hisenda, en compliment de l'article quart de la Llei 15/2010, de 5 de

juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de

lluita contra la morositat en les operacions comerciáis, confeccionada peí Ministeri d'Hisenda i

Administracions Publiques el 23 de marg de 2011.

S'ha considerat un període legal de pagament de 30 dies en 2013, segons el que disposa

l'article 200.4 de LCSP i la disposició transitoria 8a de Llei 15/2010.

A continuació s'inclou la informació sol-licitada:
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Pagaments realltzats en

el trimestre

Aprovisionaments i altres

despeses d'explotació

Adquisicions d'immobilitzat

material i intangible

Sense desagregar

Total

Període

mitjá

pagament

(PMP) (dies)

29,29

29i2?

Perfode mltjá

pagament

excedlt

(PMPE) (dies)

12,13

12,13 <

Pagaments realitzats en el trimestre

Dins període legal

pagament

Nre. de

pagaments

123

■123 ¡

Import total

31.852,57 €

31;852i57íe !

Fora període legal

pagament

Nre. de

pagaments

55

■55; ~

Import total

28.225,97 €

gasas*™

Interessos de demora

pagats en el trimestre

Aprovisionaments i altres

despeses d'explotació

Adquisicions d'immobilitzat

material i intangible

Sense desagregar

Total

Interessos de demora

pagats en el període

Nre. de

pagaments

Import total

interessos

Factures 0 documents

justificatlus pendents de

pagament al final del

trimestre

Aprovisionaments i altres

despeses d'explotació

Adquisicions d'immobilitzat

material i intangible

Sense desagregar

Total

Període

mitjá del

pendent

pagament

(PMPP)

(dies)

22,32

Període

mitjá del

pendent

pagament

excedit

(PMPPE)

(dies)

5,58

j.::-. :-:.:;:■■•.■.■■::.:.::.-.-.;i-:-:---.-; V.v--.: ¡

Pendents pagament al final del trimestre

Dins període legal pagament

al final del trimestre

Nre.

d'operacions

36

Import total

16.244,17 €

Fora període legal

pagament al final del

trimestre

Nre.

d'operacions

21

Import total

7.762,89 €

^762i89«

Perqué així conste, ais efectes oportuns, signa aquest document».

El Pie queda assabentat de l'informe anteriorment transcrit, que ha rebut el dictamen de la

Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 23 de setembre de 2015.

12. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DEL SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ

AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES RELATIU A L'INFORME
DE MOROSITAT DEL SEGON TRIMESTRE EXERCICI 2015 CORRESPONENT AL C.
PACTEM-NORD (EXP. 000051/2015-07)

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:
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«La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificado de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la

qual s'estableixen mesures de Iluita contra la morositat en les operacions comerciáis (LLCM),

determina en l'article 4 l'obligatorietat de les corporacions locáis d'elaborar i remetre al Ministeri

d'Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment deis terminis previstos per al

pagament de les obligacions de cada entitat local.

Vist el subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques relatiu a

Tintarme de morositat, segon trimestre exercici 2015, corresponent al C. Pacte Territorial Creado

d'Ocupació (Pactem-Nord) que figura en l'annex».

El Pie queda assabentat de l'informe anteriorment transcrit, que ha rebut el dictamen de la

Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 23 de setembre de 2015.

13. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDÍA NÚM.

2015002510, DE DATA 11 DE SETEMBRE DE 2015, PEL QUAL S'APROVEN LES

LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016 (EXP. 000054/2015-07)

Vista la proposta del delegat de Carea, transcrita tot seguit:

«Donar compte del decret següent:

Decret: 2015002510

Data: 11 de setembre de 2015

EXPEDIENT: HISENDA-000054/2015-07

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les

atribucions conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de

Régim Local, i la resta de disposicions que la complementen i despleguen.

Vist l'informe d'lntervenció núm. 355/2015, que analitza les línies fonamentals del Pressupost

2016, emés en funció de les projeccions de les principáis partides d'ingressos i despeses, i de

conformitat amb el que estableix l'art. 27 de la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat

Pressupostária i Sostenibilitat Financera, i l'art. 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre,

per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei

Orgánica 2/2012.

Ates que el próxim 14 de setembre finalitza el termini per a rendir aquesta informació, de la

qual és responsable el departament d'lntervenció municipal, a través de l'aplicació informática

habilitada per ('Oficina Virtual per a la Coordinado Financera amb les entitats locáis, que depén

del Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques

RESOLC

1r) Aprovar les línies fonamentals del Pressupost 2016, relatives al pressupost consolidat de

totes les entitats integrants de la corporació, d'acord amb les magnituds següents:

SALDOS IALTRES MAGNITUDS

Saldo operacions corrents

- Derívats d'evolució tendencial (no afectats

per modificacions polltiques)

- Deriváis de modificacions de politiques

Any201S

664.885,06

664.885,06

Taxa variado 2016/2015

301,40%

301,40%

0.00%

Any2016

2.668.842,10

2.668.842,10

PLE NÚM. 2015000016 DE DATA 29 DE SETEMBRE 2015 PAGINA 35



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Saldo operacions de capital

- Derivats d'evolució tendencial (afectats per

modlficacions pol¡tiques)

■ Derivats de modificacions de polítlques

Saldo operacions no financeres

- Derivats d'evolucló tendericial (no afectáis

per modlficacions políliques)

- Derivats de modificaclons de poliliques

Saldo operacions financeres

- Deriváis d'evolució tendencia! (no afectats

per modlficacions politiquea)

- Derivats de modificacions de políliques

Saldo operacions no financeres

(+/-} AJLJEtos per al cálcul de capacitáis o

necessitats Financ. SEC95

Capaciíat o necessítat de financament

Deuteviua3im

Acurttermini

A llarg termini

Rátio deute viu/lngressos corrents

283.154,38

381.730,68

381.730,68

1,098.943,53

■i 2-J-12

123.239,01

504.969,69 €

20.514.077,87 6

20.514.077.87

93,04%

0,00%

-33,42%

0,00%

549,75%

549,75%

0,00%

0,00%

124,96%

0,00%

-12.05%

-12,05%

-16,31%

188.533,30

2.480.308,80

2.480.308,80

2.472.156,82

2.480.308,80

-755.832,31

1.724.476,49€

18.043.061,71

18.043.061,71

77,86%

2n) Donar compte al Pie de la corporacio municipal d'aquest decret en la próxima sessió que se

celebre, segons el que preveu en l'article 42 del RD 2568/1986, de 26 de novembre, peí qual

s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis».

El Pie queda assabentat de ¡'informe ante rio rmení transcrit, que ha rebut el dictamen de la

Comíssió Informativa d'Hisenda i Economia de 23 de setembrede 2015.

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president alga la sessió, la qual, com a secretan,

certifique i firme junt amb l'alcalde.

El se
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