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ACTA PLENARI
Número 3
Sessió extraordinària del Plenari de l’Ajuntament del dia 11 de febrer de 2021
ASSISTENTS:
Alcalde-President:
En Josep Almenar i Navarro (PSOE)

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

Regidors i Regidores:
Rosario González i Fernández (PSOE)
Guillem Tortosa i Soriano (PSOE)
Maria Elena Ruiz i Pérez (PSOE)
Delia López i Moya (PSOE)
José Alberto Sanchis i Cuesta (PSOE)
Patricia Salgado i Alcaide (PSOE)
Asdrúbal Ferrer i Alcaide (PSOE)
Fernando Lara Almenar (PSOE)
Xavier Rius i Torres (COMPROMIS)
Carles Cortés i Conejos (COMPROMIS)
Angel Javier Montero i Hernández (P. POPULAR)
Remedios Pellicer i Martínez (P. POPULAR)
Maria José Royo i Córdoba (CIUDADANOS)
Diego Soriano i Alonso (CIUDADANOS)
Excusa la seua presència:
Mario Guillén i Rodríguez (PSOE)
Rosa María Alejos i Montoro (PSOE)
Secretaria General
Lorena Andreu i Guillem
Sotssecretària
Bárbara López i Ramón
Interventor
José Vicente Aparisi i Aparisi
Tresorer
José Manuel Domenech i Bolea
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Picanya, a onze de febrer de dos mil vint-i-u.
Escaientment convocats i notificats mitjançant l’Orde del Dia comprensiu dels assumptes que
s’han de tractar, es reuniren sota la Presidència del Sr. Alcalde En Josep Almenar i Navarro, en
primera convocatòria, les persones adés esmentades, integrants de la majoria dels membres de la
Corporació, per a celebrar la sessió ordinària i pública.
Essent les vint hores i quinze minuts la Presidència declara obert l’acte telemàticament, per
videoconferència, amb el següent
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ORDE DEL DIA
El Sr. Alcalde President sotmet a ratificació la inclusió dels punts de l’orde del dia per haver
segut convocats abans de ser dictaminats.
Els Regidors i Regidores ho ratifiquen per UNANIMITAT
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (22 de desembre de 2020). El
Sr.Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del dia.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

El Sr. Carles Cortés, Regidor del G.M. Compromís, comenta que a la seua intervenció respecte
del pressupost, no consta el tant per cent que va comentar en quant a la inversió, i com vol que
conste en acta, el detall de la intervenció quedaria així:
 Inversions, diu que els Serveis Socials s’han desplomat. L’any passat es va invertir un
4’23% i en guany un 3’41% i ara estem en pandèmia. Diu que està molt bé l’ajuda a
domicili però en números és un augment de 0’18% amb referència a l’any passat.
Respecte a la intervenció realitzada sobre la piscina coberta, també vol que conste les xifres que
comentà, de tal manera que quedaria així:
 La piscina coberta: és un forat, costa a l’Ajuntament 305.000€ del pressupost mentre
que en Ajudes Socials, ADL i Programa Ocupat suma tot 140.000€
Es sotmesa a votació amb les esmenes comentades i com que no s’hi oposà ningú, l’Acta va ser
aprovada PER UNANIMITAT.
2. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL DE LES PARCEL·LES 1-2-3-4-5-6-7-89 i 11 DEL SECTOR D.P-1 DEL PGOU DE PICANYA. Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de
l’Orde del dia
Es presenta i explica per part del Sr. Interventor la següent proposta, dictaminada prèviament per
la corresponent Comissió Informativa:
PROPUESTA DE ACUERDOS
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE
1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 11 DEL SECTOR DP-1 DEL PGOU DE PICANYA.

DE

LAS

PARCELAS

Dada cuenta a esta Alcaldía del expediente que se tramita en estas dependencias municipales
con objeto de aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 11
del Sector DP-1 del PGOU de Picanya.
Atendiendo que una vez superada la fase de evaluación ambiental y expirado el período de
exposición pública del citado instrumento por el órgano responsable del departamento de
contencioso administrativo y la Arquitecta Municipal se ha evacuado informe sobre el asunto que
dice así:
“José Vicente Aparisi Aparisi, Interventor del Ayuntamiento de Picanya y Lorena Andreu Guillem,
Secretaria General del Ayuntamiento de Picanya, emiten el presente informe en relación con el
siguiente
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE
1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 11 DEL SECTOR DP-1 DEL PGOU DE PICANYA.

DE

LAS

PARCELAS
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Al presente informe le resultan de aplicación los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2018, R.E. 5.421, por la Mercantil Metro
Levante S.L., se presenta en estas dependencias Documento Inicial Estratégico y Borrador de
Estudio de Detalle referido a las parcelas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 11 del Sector DP-1 del Plan General
de Picanya.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

SEGUNDO.- De conformidad con el procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes
regulado en el Título III del Libro I de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, el instrumento fue
objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada, concluyendo éste conforme al
artículo 51 de la propia Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat
Valenciana mediante la emisión por la Comisión Territorial y Ambiental del Ayuntamiento de
Picanya de la correspondiente Resolución por la que se informaba que el Plan no posee efectos
significativos sobre el medio ambiente y el territorio conforme a los criterios del Anexo VIII de la
propia Ley.
El citado informe fue objeto de publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana en
fecha 01 de septiembre de 2020 – DOGV 8895 -, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31
de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental.
TERCERO.- Por parte del promotor del instrumento, la Mercantil Metrolevante S.L., en fecha 09
de Julio de 2020, se procedió a presentar Texto definitivo del documento de Plan, Estudio de
Detalle, y ello en cumplimiento del requerimiento efectuado por el Ayuntamiento.
CUARTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 de la LOTUP, el citado instrumento
fue objeto publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en fecha 13 de octubre de
2020, abriéndose un plazo de información y participación pública durante 20 días hábiles a los
efectos de formulación por los interesados de alegaciones y aportación de documentos u otros
elementos de juicio.
Consta en el expediente el cumplimiento de las medidas de publicidad contempladas en el artículo
53.2 de la LOTUP.
Durante el período de información pública del expediente no se han formulado alegaciones por los
interesados.
Al presente informe le resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- La Legislación aplicable viene determinada por:
 Los artículos 41; 44 a 51; 57 y 64 a 67 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
 Supletoriamente, por los artículos 65, 66 y 140 del Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
SEGUNDO.- Conforme al artículo 41 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje de la Comunitat Valenciana
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“Los estudios de detalle definen o remodelan volúmenes y alineaciones, sin que puedan modificar
otras determinaciones propias del plan que desarrolla.
Se formularán para las áreas delimitadas o en los supuestos definidos por los planes de rango
superior, debiendo comprender, como mínimo, manzanas o unidades urbanas equivalentes
completas.
Podrán crear los nuevos viales o suelos dotacionales que precise la remodelación tipológica o
morfológica del volumen ordenado, o ampliarlos, pero sin alterar la funcionalidad de los previstos
en el plan que desarrollen.”
De conformidad con el informe evacuado en su día por la Arquitecta Municipal, se extrae:

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

- En primer lugar, que el Plan General de Picanya, integrado por el documento de
Homologación Global Modificativa del Plan General y aprobado por la Comisión Territorial
de Urbanismo en fecha 5 de noviembre de 1998, contempla expresamente la posibilidad
de formular estudios de detalle al señalar su artículo 2.11 que:
“Los estudios de detalle habrán de respetar las determinaciones fundamentales del Plan General,
y se podrán realizar para manzanas o unidades equivalentes completas, con objeto y con las
limitaciones contenidas en la Ley Autonómica.”
- En segundo lugar, que el objeto del documento presentado para su tramitación municipal
tiene por objeto la reordenación de determinados volúmenes en las parcelas que
constituyen su ámbito, encajando así en las finalidades que para los citados instrumentos
establece el artículo 41 de la LOTUP.
TERCERO.- El artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en la senda iniciada ya por la
Ley 6/1998 y por determinadas normativas de carácter autonómico entre la que destaca la
valenciana, contempla el denominado de derecho de iniciativa de los particulares a formular
instrumentos de planeamiento al señalar que:
“La iniciativa para proponer la ordenación de las actuaciones de transformación urbanística y las
edificatorias podrá partir de las Administraciones Públicas, las entidades públicas adscritas o
dependientes de las mismas y, en las condiciones dispuestas por la ley aplicable, los propietarios.
Cuando se trate de actuaciones sobre el medio urbano, la iniciativa en la ordenación de las
actuaciones podrá partir, además, de las comunidades y agrupaciones de comunidades de
propietarios, las cooperativas de vivienda constituidas al efecto, los propietarios de
construcciones, edificaciones y fincas urbanas, los titulares de derechos reales o de
aprovechamiento, y las empresas, entidades o sociedades que intervengan en nombre de
cualesquiera de los sujetos anteriores. Todos ellos serán considerados propietarios a los efectos
de ejercer dicha iniciativa.”
Derecho de iniciativa que también contempla la legislación valenciana en su artículo 48, cuando a
propósito de las personas e instituciones participantes en la evaluación ambiental y territorial
estratégica de los planes y programas, contempla la posibilidad de planes de iniciativa particular al
señalar que:
“En la evaluación ambiental y territorial estratégica de planes y programas participan las siguientes
personas e instituciones:
a) Órgano promotor: órgano de una administración pública, estatal, autonómica o local,
que inicia el procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y, en
consecuencia, debe integrar los aspectos ambientales y territoriales en su contenido a
través de un proceso de evaluación ambiental y territorial estratégica.
Los planes y programas de iniciativa privada se tramitarán por el órgano promotor público
competente.”
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Y que con carácter más general contempla el artículo 2 de la misma LOTUP, cuando señala que:
“En el ejercicio de estas competencias administrativas, la ley garantiza:
d) La participación de la iniciativa pública y privada en la ordenación y la gestión territorial y
urbanística.”

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

Pero es que a mayor abundamiento, y aunque este derecho no se encontrara reconocido en la
normativa estatal y/o autonómica, dado el carácter eminentemente público de la potestad de
planeamiento, a la Administración siempre le cabría asumir como propias propuestas de
ordenación formuladas por los particulares, tal y como por otro lado ha venido a reconocer nuestra
doctrina jurisprudencial, y de la que resultan ejemplo los pronunciamientos contenidos en la
Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunitat Valenciana 1038/2002, de 18 de Julio, cuando señala:
“En segundo lugar, por lo que respecta a la afirmación de que el art.2.5 LRAU no presupone en
modo alguno el derecho de los promotores privados de los planes a que sus iniciativas sean
aprobadas, dicho precepto, en sentido contrario, tampoco puede interpretarse como una
prohibición de que las Administraciones competentes finalmente asuman tales iniciativas, si las
consideran convenientes a los intereses generales.”
QUINTO.- Una vez superado el trámite de evaluación ambiental, y dado que el Estudio de Detalle
presentado se ajusta al sometido a la citada evaluación, el procedimiento a seguir para su
aprobación es el descrito en el artículo 57 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, que dispone:
“1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial
estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de esta ley, se
seguirán los siguientes trámites:
a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando, cuanto
menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. El plazo
mínimo será de veinte días cuando se trate de estudios de detalle.
b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos afectados, con
petición de los informes exigibles de acuerdo con la legislación sectorial, así como a las entidades
suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan resultar afectadas. La falta de
emisión de los informes mencionados en el plazo establecido permitirá seguir la tramitación de las
actuaciones en los términos establecidos en el artículo 53.4.
c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios sustanciales
en la propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante
resolución del alcalde, se someterán a información pública por el plazo de veinte días,
acompañados de los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. La
publicación y notificación a los interesados se harán conforme al artículo 53 de esta ley. Durante
ese periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los
cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos
previamente informados. En este caso de introducción de cambios sustanciales en la propuesta
de un plan o programa que hubiera sido objeto de un procedimiento simplificado de evaluación
ambiental y territorial estratégica, por ausencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y
el territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y territorial un informe que determine si
las modificaciones que se pretende introducir no tendrán efectos significativos sobre el medio
ambiente y el territorio o si requieren la tramitación del procedimiento ordinario de evaluación
ambiental y territorial estratégica, por ser previsible que se produzcan efectos significativos sobre
el medio ambiente y el territorio.
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por el Pleno
del Ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se modifique la ordenación estructural, la
aprobación definitiva corresponderá a la conselleria competente en urbanismo. Los planes que
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tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes previstas
requerirán dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán para su
entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación definitiva sea
municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del plan a la conselleria
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.”
Así las cosas, y de conformidad con el citado precepto, queda acreditado en el expediente el
cumplimiento de los siguientes trámites.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

 Apertura de un procedimiento de información y participación pública por un plazo
mínimo de 20 días hábiles.
A tal efecto el citado instrumento fue objeto publicación en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana en fecha 13 de octubre de 2020, así como el Diario de Información General “Levante
Emv.”
Consta también la publicación de los correspondientes anuncios mediante medios telemáticos, tal
y como exige el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Asimismo consta notificación personal a los propietarios y demás interesados directamente
afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.
 Durante el plazo de información pública se han asegurado las medidas mínimas de
publicidad contempladas en el artículo 53.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana.
A tal efecto, consta en la tramitación del expediente la realización de consultas a las
Administraciones Públicas afectadas, habiéndose publicado anuncios, como se ha señalado en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario de amplia difusión.
También se ha puesto a disposición del público los documentos que forman parte del instrumento.
Durante el período de exposición pública no se han formulado alegaciones a la documentación
integrante del instrumento.
SEXTO.- Conforme determina el artículo 57 de la LOTUP, una vez concluidas las anteriores
actuaciones, el Plan será sometido a aprobación por el Pleno del Ayuntamiento u órgano que
corresponda.
Dado que las determinaciones a las que afecta el instrumento son de ordenación pormenorizada,
la aprobación conforme al artículo 44 de la LOTUP corresponde al Ayuntamiento.
Por otro lado, y de conformidad con las reglas contenidas en el artículo 22.2. c) de la Ley 7/85, de
dos de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia para la aprobación del
instrumento corresponde al Pleno de la Corporación, al señalar el citado precepto que:
“2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal
en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
(….)
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos
instrumentos.
El quorum para su aprobación, conforme al artículo 47 de la Ley 7/85, de dos de Abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, es el de mayoría simple de sus miembros.
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SÉPTIMO.- Una vez aprobado por el Pleno de la Corporación, el acuerdo de aprobación definitiva,
junto con las correspondientes normas urbanísticas, deberán publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Con anterioridad a la aprobación deberá remitirse copia digital del Plan a la Conselleria
competente en materia de urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento.
De idéntica forma deberá procederse a notificar personalmente el acuerdo a los interesados.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDOS

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 11
del Sector DP-1 del PGOU de Picanya.
SEGUNDO.- Remitir copia digital del Plan aprobado a la Conselleria competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo con anterioridad a la publicación de los correspondientes
anuncios.
TERCERO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento.
De idéntica forma deberá insertarse en la sede electrónica del Ayuntamiento el instrumento
definitivamente aprobado.
CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados.”
Dada cuenta que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la competencia para la aprobación
definitiva del instrumento, de conformidad con las reglas contenidas en el artículo 22.2 c) de la Ley
7/85, de dos de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Esta Alcaldía Presidencia propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente, la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 11
del Sector DP-1 del PGOU de Picanya.
SEGUNDO.- Remitir copia digital del Plan aprobado a la Conselleria competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo con anterioridad a la publicación de los correspondientes
anuncios.
TERCERO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento.
De idéntica forma deberá insertarse en la sede electrónica del Ayuntamiento el instrumento
definitivamente aprobado.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.”
Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA amb el següent resultat:
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A FAVOR:
13. GM Socialista (9), GM Ciudadanos (2) GM. Compromis (2)
EN CONTRA: 0.
ABSTENCIÓ: 2. GM Popular (2).
3. .- DACIÓ DE COMPTE D’INFORMACIÓ REMESSA AL MINHAP SOBRE: Sr. Alcalde dóna
pas a aquest punt de l’Orde del dia
El Sr. Tresorer presenta i explica els següents Informes:
3.1 Període mig de pagament quart trimestre 2020.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

“Assumpte: Període Mig de Pagament quart trimestre 2020
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del temps de pagament o
retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en
un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mig de pagament que hauran
de calcular d'acord amb una metodologia comuna que es concreta en el Reial decret 635/2014, de
25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El període mig de pagament definit en aquest reial decret mesura el retard en el pagament
del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de
pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Este mesurament
amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l'Administració paga abans que
hagen transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions
d'obra, segons corresponga.
Este Reial decret assenyala en el seu article 6.2 el següent:
2. Les comunitats autònomes i les corporacions locals remetran al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d'acord amb el que es preveja en l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la següent informació relativa al
seu període mig de pagament a proveïdors referit, segons corresponga, al mes o al trimestre
anterior:
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, segons
corresponga, i la seua sèrie històrica.
b) El període mitjà de pagament mensual o trimestral, segons corresponga, de cada
entitat i la seua sèrie històrica.
c) La ràtio mensual o trimestral, segons corresponga, d'operacions pagades de cada
entitat i la seua sèrie històrica.
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons
corresponga, de cada entitat i la seua sèrie històrica.
La informació es publicarà en els seus portals web seguint criteris homogenis que permeten
garantir l'accessibilitat i transparència de la mateixa, per al que el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques facilitarà a les comunitats autònomes i corporacions locals models tipus
de publicació.
I en la Disposició Transitòria única del mateix Reial Decret 635/2014 s’establix:
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Mentre no es produïsca la modificació de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, les comunitats
autònomes i les corporacions locals incloses en l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, remetran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per a la seua
publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en el seu portal web, la
informació a la qual es refereix l'article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals
publicaran i comunicaran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques aquesta informació
referida a cada trimestre de l'any abans del dia trenta del mes següent a la finalització d'aquest
trimestre.
Per açò, la intervenció de l'ajuntament de Picanya elabora el present informe en el qual
s'arreplega la informació sobre les ràtios d'operacions pagades i operacions pendents de
pagament així com sobre el període mitjà de pagament, corresponents al quart trimestre de 2020:
Àmbit subjectiu de l'informe
L'àmbit d'aquest informe queda circumscrit solament a la informació relativa al propi
ajuntament de Picanya, que es considera administració pública, ja que no existeixen organismes
autònoms ni entitats mercantils que pertanguen total o majoritàriament a l'ajuntament de Picanya.
Àmbit objectiu de l'informe
El Reial decret 635/2014 arreplega en el seu article 3 les operacions a seleccionar per al
càlcul econòmic del període mitjà de pagament i assenyala que es tindran en compte les factures
expedides des de l'1 de gener de 2014 que consten en el registre comptable de factures o sistema
equivalent i les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir d'aqueixa mateixa data.
Per a l'elaboració del present informe s'han exclòs les obligacions de pagament contretes
entre entitats que tenen la consideració d'Administracions Públiques. Igualment s'han exclòs les
propostes de pagament que han sigut objecte de retenció com a conseqüència d'embargaments,
manaments d'execució, procediments administratius de compensació o similars.
Font de la informació
La informació referida en aquest informe ha sigut obtinguda del sistema d'informació
comptable (SICALWIN) en el qual es troba integrat el registre comptable de factures, tant les
rebudes en format electrònic com en suport paper.
Càlcul de les ràtios i períodes mitjos de pagament
Per al càlcul dels ràtios i períodes mitjans s'han utilitzat les fórmules previstes en el Reial
decret 635/2014, modificades pel Reial Decret 1040/2017
La ràtio de les operacions pagades s'ha calculat d'acord amb la següent fórmula:

S'entén per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o de l’aprovació dels documents que acrediten la
conformitat amb els béns entregats o serveis prestats, fins la data del pagament material per part
de l'Administració.
La ràtio d'operacions pendents de pagament s'ha calculat d'acord amb la següent fórmula:

S'entén per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts des de
la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acrediten la conformitat amb
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els béns entregats o serveis prestats fins l’últim dia del període al que es referisquen les dades, en
aquest cas, fins el 30 de juny de 2019.
El període mig de pagament de cada entitat s'ha calculat d'acord amb la següent fórmula:

Període Mig de Pagament corresponent al Quart Trimestre de 2020
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

Ràtio d'operacions pagades

2,93 dies

Import d'operacions pagades:

1.700.980,80 €

Ràtio d'operacions pendents de pagament:

2,86 dies

Import d'operacions pendents de pagament:

Període Mig de pagament:

476.259,32 €

2,91 dies

3.2 Morositat quart trimestre 2020
“INFORME RELATIU AL QUART TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS
TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS
LOCALS (LLEI 15/2010)
En compliment d’allò establit en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, el Tresorer Municipal emet el següent INFORME
PRIMER.- El que es disposa en el present, s'ha realitzat atenent a les disposicions contingudes en
les normes següents:
- Guia per a l'elaboració dels informes trimestrals de morositat, del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
- 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 comercials.
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.
- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la qual es modifica l'Ordre HAP/2105/2012,
d'1 d'octubre per les quals es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
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SEGON.- Formen part del present tots els pagaments entre empreses i l'Administració, en aquest
cas l'Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa en l'Art. 3.1 de la Llei 3/2004 i en el Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. Queden fora, per tant, totes les operacions que no estan basades en
una relació comercial, com per exemple despeses de personal, expropiacions o els que es
produeixen entre diferents entitats del sector públic.
El registre comptable de factures està interrelacionat o integrat amb el sistema d'informació
comptable (art. 8 de la Llei 25/2013) en els termes establits per l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de
març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de
les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
TERCER.- El termini per a remetre aquest Informe de Morositat, per part de la Intervenció
Municipal, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través dels mitjans electrònics
habilitats a aquest efecte, finalitza l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de
l'any, d'acord amb l'Art. 16 de l'Ordre HAP 2075/2014.
QUART.- S'adjunten al present informe els següents Annexos:
Annex I:
a) Pagaments realitzats en el Trimestre.
b) Interessos de demora pagats.
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del Trimestre.
d) Factures o documents justificatius pendents de reconeixement de l’obligació amb
registre d’entrada superior a 3 mesos.”
3.3 Estat d’execució del pressupost del quart trimestre 2020
“Assumpte: Estat execució 4t trimestre 2020
Conformement a allò establit en l'art 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’INFORMA:
A. LEGISLACIÓ APLICABLE:
- Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
B. INFORME:
L'article 27 de la LOEPSF sobre instrumentació del principi de transparència, estableix en el seu
apartat 3 que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques podrà recaptar de les Comunitats
Autònomes i de les Corporacions Locals la informació necessària per a garantir el compliment de
les previsions d'aquesta Llei, així com per a atendre qualsevol altre requeriment d'informació exigit
per la normativa comunitària. I continua l'apartat 4 establint que “La concreció, procediment i
termini de remissió de la informació a subministrar per Comunitats Autònomes i Corporacions
Locals, així com la documentació que siga objecte de publicació per a coneixement general, seran
objecte de desenvolupament per Ordre del Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques”.
L'incompliment de les obligacions de subministrament d'informació i transparència derivades de
les disposicions de la llei pot portar aparellada la imposició de les mesures previstes en l'article 20
de la LOEPSF.
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En compliment d’allò establit en l'art. 27.4 esmentat anteriorment es dicta l'ORDRE
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, que en el seu art. 16 estableix les obligacions trimestrals de
subministrament d'informació per les Entitats Locals, que, d'acord amb l'art. 5 del citat text, han
d'efectuar-se per mitjans electrònics a través del sistema que el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques (MINHAP) habilite a aquest efecte. Amb dit objectiu, el ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques ha desenvolupat una sèrie de formularis base per al
compliment de la citada obligació, formularis que han sigut emplenats, enviats i signats a través de
l'oficina virtual d'entitats locals.
La informació remesa, corresponent a l'estat d'execució del segon trimestre, es resumeixen en el
contingut dels formularis següents:

Informe sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Ingressos
no financers

Entitat
17-46-193-AA-000 Picanya

Despesa
no financera

11.193.325,92

Ajustos per
operacions
internes

Ajustos
pròpia Entitat

10.783.118,60

-174.110,90

Capacitat/Necessitat Finançament de la Corporació Local

0,00

Capac./Nec.
Financ. Entitat
236.096,42

236.096,42

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012, LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este cumplimiento o incumplimiento es meramente informativo al
suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021.

Informe del nivell de deute viu al final del període
Deute viu al final del període
Entitat

17-46-193-AA-000
Picanya
Total Corporació
Local

Deute a curt
Emissions
termini
de deutes

Operacions
amb
Entitats de
crèdit

Factoring
sense recurs

Avals
executats reintegrats

Altres
Amb
operacions Administracions
de crèdit
Públiques (FFEL)

Total Deute
viu
al final del
període

0,00

0,00 4.513.536,08

0,00

0,00

0,00

0,00 4.513.536,08

0,00

0,00 4.513.536,08

0,00

0,00

0,00

0,00 4.513.536,08

Nivell Deute Viu

4.513.536,08

Sobre el compliment de la regla de gasto:
D'acord amb allò previst en l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la variació de la despesa de l'ajuntament no podrà
superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia
espanyola, fixada en el 2,9% per a 2020.
El Congrés dels Diputats en la seua sessió de 20 d'octubre de 2020 va apreciar, per majoria
absoluta dels seus membres, que es dóna una situació d'emergència extraordinària que motiva la
suspensió de les regles fiscals aprovada pel Consell de Ministres el 6 d'octubre, requisit que
estableix l'article 11.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).
Sobre la base d'aquest acord, queden suspesos l'Acord de Consell de Ministres d'11 de febrer de
2020 pel qual s'adeqüen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt
d'Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per a l'any 2020 per a la seua
remissió a les Corts Generals, així com l'Acord de Consell de Ministres d'11 de febrer de 2020 pel
qual es fixen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt
d'Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2021-2023 per a la
seua remissió a les Corts Generals, i el límit de despesa no financera del pressupost de l'Estat per
a 2021.
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Vist l'anterior, amb la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021, ha d'entendre's
inaplicable qualsevol norma que faça referència al compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària i regla de despesa previstos en la LOEPSF.
En relació als efectes que produiria l'aprovació de la liquidació del pressupost amb incompliment
de l'estabilitat pressupostària o de la regla de gasto, no generaria cap en haver-se suspès les
regles fiscals.”
Els Regidors i Regidores assistents al Ple es donen per ASSABENTATS.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DICTAMENT DEL COMPTE GENERAL DE L’ENTITAT
LOCAL ANY 2019. El Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del dia.
Es presenta i explica per part del Sr. Tresorer la següent Proposta dictaminada favorablement en
la Comissió Especial de Comptes celebrada el 17 de desembre de 2020 junt a l’informe
d’Intervenció.
“PROPOSTA D’ACORD
Examinat el Compte General de l’exercici pressupostari de 2019, junt amb tota la documentació
annexa a l’expedient, segons la legislació vigent.
Vist l’informe de la Intervenció emès i que literalment diu:
“INFORME DE LA INTERVENCIO MUNICIPAL
En compliment d’allò disposat en l'article 3.a) 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, emet el següent,
INFORME
PRIMER. Legislació aplicable:
 L'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 Els articles 200 i següents 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.
 L'article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
 Les Regles 44 i següents de l'Ordre HAP/1781/2013, de 3 d'octubre, per la qual s'aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.
 Les Regles 45 i següents de l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual
s'aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local i es modifica la Instrucció
del model bàsic de comptabilitat local, aprovada per Ordre EHA/ 4040/2004, de 23 de
novembre.
SEGON. L'article 200.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de les Hisendes Locals, estableix que les Entitats Locals i els seus Organismes
Autònoms queden sotmesos al règim de comptabilitat pública en els termes establits en aquesta
Llei.
L'article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària determina que la
submissió al règim de comptabilitat pública implica la «obligació de rendir comptes de les seues
operacions, qualsevol que siga la seua naturalesa, al Tribunal de Comptes».
El règim de comptabilitat pública al que estan sotmeses les Entitats Locals té com a fi última
l'obligació de rendir comptes de les seues operacions, i el mecanisme previst pel Text Refós de la
Llei de les Hisendes Locals per a complir aquesta obligació és el Compte General.
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El Compte General no es limita a ser l'instrument que tenen les Entitats Locals per a complir
l'obligació formal de rendir comptes, sinó que constitueix el mecanisme que posa de manifest la
gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. Permet, així
mateix, controlar l'ús i destinació que s'ha donat a un volum més o menys important de fons
públics i és, en definitiva, un mecanisme de control.
TERCER. El Compte General de les Entitats Locals estarà integrada per:
 La de la pròpia Entitat.
 La dels seus Organismes Autònoms.
 Els Comptes de les Societats Mercantils de capital íntegrament propietat de la mateixa.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

QUART. El Compte General de l'Entitat i la dels seus Organismes Autònoms està integrada per la
següent documentació:
a) El Balanç.
b) El Compte del Resultat econòmic-patrimonial.
c) L'Estat de canvis en el patrimoni net
d) L'Estat de fluxos d'efectiu
e) L'Estat de Liquidació del Pressupost.
f) La Memòria.
Als comptes anuals de la pròpia Entitat Local i de cadascun dels organismes autònoms haurà
d'unir-se la següent documentació:





Actes d'arqueig de les existències en caixa referides a fi d'exercici.
Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de
l'entitat local o de l'organisme autònom, referits a fi d'exercici i agrupats per nom o raó
social de l'entitat bancària.
En cas que el Ple de la Corporació així ho haja establit, al Compte General
s'acompanyaran els estats integrats i consolidats dels comptes que haja determinat.
En els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les altres entitats locals
d'àmbit superior: Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i Memòria
demostrativa del grau en què s'hagen complit els objectius programats amb indicació
dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos.

CINQUÈ. S'adjunta al present informe el Balanç, el Compte del Resultat econòmic-patrimonial,
l'Estat de canvis en el patrimoni net, l'Estat de fluxos d'efectiu, l'Estat de Liquidació del Pressupost
i la Memòria, segons els Models i amb el contingut regulat en la Tercera part «Comptes Anuals»
de l'Annex de l'Ordre HAP/1781/2013, de 3 d'octubre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local.
SISÉ. S'expressen les següents ràtios indicadores del resultat de la gestió economicofinancera de
la Corporació durant l’exercici 2019
A.- RESULTAT PRESSUPOSTARI.A.- Resultat pressupostari de l’exercici sense ajustar.
Drets reconeguts nets
Obligacions
reconegudes netes
Total
operacions
no
financeres
10.657.639,48
10.683.336,17
Actius financers
Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
SENSE AJUSTAR

Resultat
-25.696,69

0,00

0,00

2.485.321,90

1.164.868,21

1.320.453,69

13.142.961,38

11.848.204,38

1.294.757,00
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B.-Resultat pressupostar ajustat.
Resultat pressupostari sense ajustar

1.294.757,00

AJUSTOS:
Crèdits gastats finançats amb RTGG
Desviacions de finançamet negatives de l’exercici
Desviacions de finançamet positives de l’exercici

(+) 1.083.133,34
(+) 760.371,15
(-) 1.204.128,35

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

1.934.133,14

B. ROMANENTS DE CREDIT.COMPROMESOS
NO COMPROMESOS
TOTAL

53.748,13
2.821.689,52
2.875.437,65

C. ROMANENT DE TESORERIA.Fons Líquids de Tresoreria
Deutors Pendents de Cobrament
+ Pressupost corrent
+ Pressupostos tancats
+ d’altres Op. No Pressupostàries
Creditors Pendents de Pagament
+ Pressupost corrent
+ Pressupostos tancats
+ d’altres Op. no pressupostàries
Partides pendents d’aplicació
- Ingressos pendents d’ aplicació
+ Pagaments pendents d’aplicació
ROMANENT DE TESORERIA TOTAL
EXCÉS FINANÇAMENT AFECTAT
SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES

1.973.008,72
4.168.089,94
1.214.660,92
2.923.716,81
28.712,21
1.911.078,39
1.587.790,44
5.864,43
317.423,52
84.975,33
28.350,54
113.325,87

GENERALS

4.314.995,60
756.407,38
1.825.752,33
1.732.835,89

D- PROVISIO PER INSOLVÈNCIES O DRETS DE DUBTÓS COBRAMENT.
El conjunt dels drets pendents de cobrament liquidats per operacions dins dels pressupostos als
quals corresponen, i que hauran de minorar-se com a mínim en els percentatges ressenyats en el
precepte legal de referència, llancen els següents imports a l'efecte de realitzar la corresponent
provisió en comptabilitat per drets de difícil o impossible recaptació:
Provisió 25% Import drets
Pressupost 2018:
Provisió 25% Import drets
Pressupost 2017:
Provisió 50% Import drets
Pressupost 2016:
Provisió 75% Import drets
Pressupost 2015:
Provisió 75% Import drets
Pressupost 2014:
Provisió 100% Import drets
Pressupost 2013 i anteriors
TOTAL PROVISION DRETS DE

pendents

de

cobrament

liquidats

191.289,33

pendents

de

cobrament

liquidats

72.074,75

pendents

de

cobrament

liquidats

145.964,61

pendents

de

cobrament

liquidats

188.165,40

pendents

de

cobrament

liquidats

297.557,57

pendents de cobrament

liquidats

930.700,67

DUBTÓS COBRAMENT

1.825.752,33
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SETÈ. El procediment per a aprovar el Compte General és el següent:
1. L'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
atribueix al President de l'Entitat Local la competència per a rendir el Compte General.
2. L'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
estableix que els comptes anuals s'informaran abans de l'1 de juny per la Comissió
Especial de Comptes de l'entitat local a fi de sotmetre-les a informació pública amb
caràcter previ a l'aprovació pel Ple.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

3. L'article 212.2 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 estableix que el Compte General serà
formada per la Intervenció de l'Ajuntament.
4. D'igual forma es defineix en la Regla 50 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 3 d'octubre, per la
qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local com a obligats a rendir
comptes els titulars de les entitats i òrgans subjectes a l'obligació de rendir comptes i en tot
cas, el President de l'Entitat Local.
5. El Compte General, amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes, serà exposat al
públic per termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats podran
presentar les reclamacions, objeccions o observacions que estimen pertinents. Examinats
aquests per la Comissió Especial i practicades per aquesta quantes comprovacions estime
necessàries, emetrà nou informe.
6. Acompanyada dels informes de la Comissió Especial i de totes les reclamacions i
objeccions formulades, el Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació perquè, si
escau, puga ser aprovada abans del dia 1 d'octubre.
7. El Compte General, degudament aprovada, es remetrà al Tribunal de Comptes a l'efecte
de l'exercici de la funció fiscalitzadora externa per aquestes entitats.
D'acord amb allò exposat i una vegada que ha sigut examinat el Compte General així format per
aquesta Intervenció General s'emet informe favorable sobre el seu contingut, forma i tenor, a les
finalitats i efectes previstos per l'article 212 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.”
Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comtes emès en data 17 de desembre de 2020.
Considerant que la mateixa es va exposar al públic en el BOP de Valencia nº 250 de data 30 de
desembre de 2020, y que no se han presentat al·legacions.
Considerant el requeriment de 27 de gener de 2021 de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana sobre presentació del compte general de 2019.
De conformitat amb allò disposat en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, es sotmès al Plenari el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici econòmic de 2019.
SEGON. Rendir el Compte General una vegada aprovada amb tota la documentació que la integra
a la fiscalització del Tribunal de Comptes tal y como s’estableix a l’article 212.3 del Reial Decret
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que se aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals.”
Desprès de la deliberació que a continuació es transcriu, es sotmesa a votació i APROVADA amb
el següent resultat:
A FAVOR:
13. GM Socialista (9), GM Ciudadanos (2) GM. Compromis (2)
EN CONTRA: 0.
ABSTENCIÓ: 2. GM Popular (2).

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
23/02/2021

FIRMADO POR

.
Deliberació
El Sr. Javier Montero, Portaveu del G.M. Popular, pregunta que l’aprovació de les subvencions
com afecta? Que quant de temps queda suspesa la concessió de la subvenció?
El Sr. Tresorer contesta que la Generalitat va aprovar, que en el moment del pagament de les
subvencions que ella concedeixca, cal estar al corrent en la presentació del Compte General, de
tal manera que si no estiguera presentat, la subvenció atorgada a l’Ajuntament no se li abona fins
que no es presente el Compte General.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’alçà la sessió a les vint hores i vint-i-huit minuts. S’estén
la present acta dels acords adoptats, el contingut de la qual certifique com a Secretari, amb el
Vistiplau de l’Alcalde.
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