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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Andrea López Diego 
Luis Alan Albiach Forner 
Gloria Ruiz Frías 
Grup Popular: 
Mariano L. Condomina Camarelles 
Ignacio Roig Guillén 
Jorge Soriano Corma 
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 
------------------ 
ABSENTS: 
Vicent Chordà Guillem 
Mónica Lacruz Aguilella 
Elisa Montañana Gómez 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, 
secretària interventora 
------------------ 

 

MINUTA NÚM. 4/2012 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
URGENT DEL 30 DE MARÇ DEL 2012 

En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.15 hores del dia 30 de març del 2012, es 
reuneixen, en sessió pública, en primera convocatòria, els 
regidors anotats al marge, presidits per l’alcalde, Antonio E. 
Sanfrancisco Meseguer, i assistits per la secretària interventora, 
María de la O Pérez Cayuela, per a celebrar sessió 
extraordinària urgent del Ple, en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, s’hi van adoptar els acords 
següents: 

33/12. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 

Sotmesa a votació, la urgència de la sessió s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 
 

34/12. EXP. RDL 4/12. PAGAMENT PROVEÏDORS 
ENTITATS LOCALS. DACIÓ COMPTE AL PLE 

Vist l’informe de la secretària interventora de la corporació que 
a continuació es transcriu, el Ple se’n dóna per assabentat. 

«De conformitat amb el que establix l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i article 4 del Reial Decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional, en relació amb les obligacions de subministrament d’informació per 
part de les entitats locals de l’article 3 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, emet l’informe següent, 

ANTECEDENTS 

Primer. El Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació 
i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de 
les entitats locals, té com a objecte habilitar les condicions necessàries per a permetre la cancel·lació per 
entitats locals de les seues obligacions pendents de pagament amb els seus proveïdors, derivades de la 
contractació d’obres, subministraments o servicis. 

Segon. Les obligacions pendents de pagament als contractistes, a les quals es referix el Reial Decret Llei, 
han de reunir tots els requisits següents: 

a) Ser vençudes, líquides i exigibles. 

b) Que la recepció en el registre administratiu de l’entitat local de la factura corresponent, factura 
rectificativa, si és el cas, o sol·licitud de pagament equivalent, haja tingut lloc abans de l’1 de gener del 
2012. 
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c) Que es tracte de contractes d’obres, servicis o subministraments inclosos en l’àmbit d’aplicació del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.  

S’exclouen les obligacions contretes per les entitats locals amb l’Administració General de l’Estat o 
qualsevol dels seus organismes i entitats dependents, l’Administració de les comunitats autònomes o 
qualsevol dels seus organismes i entitats dependents, altres entitats locals i amb la Seguretat Social. 

Tercer. S’entén per entitat local, a l’efecte del que disposa este Reial Decret Llei, totes les entitats 
esmentades en l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i tots 
els seus organismes i entitats dependents que pertanguen íntegrament a les entitats locals inclosos en 
l’Inventari d’Ens del Sector Públic Local, regulat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària. 

Quart. S’entén per contractista, a l’efecte del que disposa este Reial Decret Llei, tant l’adjudicatari del 
contracte com el cessionari al qual li haja transmés el seu dret de cobrament. 

Cinqué. Les entitats locals hauran de remetre, per via telemàtica i amb firma electrònica, a l’òrgan 
competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb data límit el dia 15 de març del 
2012, una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que reunisquen els requisits 
de l’article 2 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions 
d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als 
proveïdors de les entitats locals. 

Sisé. La relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament s’haurà d’expedir per esta 
Intervenció municipal, amb obligació d’informar el Ple de la corporació local. 

A la vista d’això, emet el següent, 

INFORME  

En compliment de les obligacions de subministrament d’informació per part de les entitats locals, 
establida en l’article 3 del Reial Decret Llei 4/2012, amb data 14 de març del 2012, s’ha remés per via 
telemàtica i amb firma electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques la relació certificada, que obra a l’expedient, de totes les obligacions pendents de pagament que 
reunisquen els requisits de l’article 2 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer. 

Que el número de factures remeses s’eleva a 61, per un import total de 414.506,72 euros, que afecten 34 
contractistes». 

35/12. EXP. RDL 4/12.PLA D’AJUST. APROVACIÓ 

L’Ajuntament Ple, per quatre vots a favor, corresponents a l’Alcaldia, l’abstenció dels tres regidors del 
Grup Popular i el vot en contra del regidor del Grup Esquerra, ha adoptat l’acord següent: 

Vist que amb data 30 de març del 2012, es va elaborar per esta corporació local el Pla d’Ajust que consta 
en l’expedient. 

Vist que amb data 30 de març del 2012, es va informar favorablement per l’interventor el Pla d’Ajust 
esmentat en els termes següents. 

Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb esta, de conformitat amb el que establix 
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions 
d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als 
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proveïdors de les entitats locals, i la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de 
març, per la qual es crea el fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, el Ple  

ACORDA 

Primer. Aprovar el present Pla d’Ajust, el contingut del qual complix amb els requisits previstos en 
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions 
d’informació i els procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament 
als proveïdors de les entitats locals. 

Segon. Remetre el present Pla d’Ajust, l’endemà de la seua aprovació pel ple, a l’òrgan competent del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb firma electrònica. 
 
Tercer. Facultar l’alcalde per a la signatura de tots aquells documents que siguen necessaris per fer 
efectius estos acords.  

En explicar el sentit del seu vot, el senyor Vea assenyala que està en contra no pel contingut del Pla 
d’Ajust, sinò perquè en la seua opinió fer un Pla d’Ajust i demanar un préstec no és la solució als 
problemes dels ajuntaments. L’alcalde li contesta que no hi ha altra alternativa, si no volem que ens 
retinguen el pagament mensual que l’Estat fa a l’Ajuntament en concepte de participació en els impostos 
estatals. El senyor Condomina explica que s’abstenen, perquè no han tingut temps d’estudiar el Pla 
d’Ajust. 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.00 hores del dia assenyalat, i 
tot això, com a secretària, ho certifique. 

La secretària interventora 
 
 
 

María de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau,  
L’alcalde 

 
 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
 


