ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 10 DE GENER DE 2017.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 10 de gener de 2017 les 18,15 h, sota
la presència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Perez Furio, els membres de la junta de govern
local, Sra. M. Dolors Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho i Rafael Asensio Chenovart,
assistits de la secretària-interventora de l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix
a informar dels assumptes segons es detalla a continuació:
•

S'informa del contingut de la relació de factures núm 28 composta per 14 factures
que ascendeix a l'import total de 7.743.00 €; el reconeixement d'obligacions ha estat
realitzada per l'alcaldia, en data 30 de desembre de 2016 amb motiu de la necessitat
de tancar l'exercici de 2016; s'acorda per unanimitat el reconeixement de les
obligacions i pagament de la relació de factures nº 28, segons es detalla a
continuació:

•

•

Seguidament s'informa de la relació automàtica de factura nº 1 de 2017, composta
per 20 factures que ascendeixen a l'import total de 9.244.17 €; després de deliberació
de l'assumpte s'acorda per unanimitat la seva aprovació i abonament segons es detalla
a continuació:

Seguidament s'informa de l'escrit presentat per D. Enrique Hurtado Lafont,
concessionari del local denominat Llar del jubilat, en el qual sol·licita la
compensació del subministrament elèctric d'acord amb la clàusula setena del
contracte subscrit, de la part proporcional corresponent a l'exercici 2015, així com
l'any 2016.

Es procedeix a la deliberació de l'assumpte; tenint en compte el que disposa la clàusula
setena apartat c), en la qual s'estipula, "el Dret del concessionari a obtenir de
l'Ajuntament una compensació econòmica anual, que es prorratejarà proporcionalment
per mensualitats completes, en el cas que el període de la concessió sigui inferior a 1 any
de 2.000 € per any complet, per les despeses de subministrament elèctric al qual haurà de
fer front el concessionari i que s'ocasionen en la part 2a del local, sempre que es presti el
servei als usuaris del mateix en la degudes condicions d'aclimatació i no constin queixes
o reclamació dels mateixos ".
Atès que, el document de formalització de la concessió demanial de la Llar del Jubilat o
club de Convivència, va tenir lloc el dia 15 d'octubre de 2015, pactant-se el pagament
dels rebuts des del mes de novembre de 2015.
Atès que, a la primera reclamació per al pagament de rebuts de subministrament elèctric
que es va practicar l'11 de maig de 2016, amb núm de sortida 193 i comprèn 3 factures
que abasten el període comprès de 21 de desembre de 2015 al 21 de març de 2016.

Vist que no se li ha reclamat el pagament de la factura núm 2015112703066017 que
abasta del període de 2015.10.20 a 2015.11.20 per import de 425.19 €; ni la factura
20151229030422073 que abasta el període comprès del 2015.11.20 al 2015.12.21, per
import de 473.41 €.
Pel que s'acorda per unanimitat, que no procedeix cap compensació per l'exercici 2015,
ja que els rebuts fossin abonats gairebé íntegrament per aquest ajuntament.
I respecte a l'exercici 2016, tal com s'ha indicat anteriorment, l'11 de maig de 2016, se li
va requerir perquè en el termini de 10 dies, d'acord amb el que preveu el plec de
condicions abonés la quantitat total de 1.283. 74 €, que corresponien al total de les 3
factures del 1r. trimestre, quantitat que fins a la data Vostès. encara no ha ingressat.
Des el 21 de març de 2016, les despeses ocasionades a aquest ajuntament pel
subministrament d'energia elèctrica són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iberdrola factura 20160428030453406, període de facturació del 2016.03.21 al
2016.04.22 per import de 480.81 €
Gas Natural Fenosa. Factura FE16321204289948, període comprès del
2016.04.22 al 2016.05.19, per import de 338.72 €
Gas Natural Fenosa. Factura FE16321206255200, període comprès del
2016.04.22 al 2016.06.20, per import de 409.59 €
Gas Natural Fenosa. Factura FE16321208552712, període comprès del
2016.06.21 al 2016.07.19, per import de 384.63 €
Gas Natural Fenosa. Factura FE16321211350195, període comprès del
2016.07.20 al 2016.08.19, per import de 444.20 €
Gas Natural Fenosa. Factura FE16321215100121, període comprès del
2016.08.20 al 2016.09.21, per import de 448.52 €
Gas Natural Fenosa. Factura FE16321216223947, període comprès del
2016.09.22 al 2016.10.19, per import de 368.40 €
Gas Natural Fenosa. Factura FE16321218711886, període comprès del
2016.10.20 al 2016.11.18, per import de 371.02 €
Gas Natural Fenosa. Factura FE16321221663390 període comprès del
2016.11.19 al 2016.12.21 per import de 384.86 €

Import total del deute corresponent al període de 2016, ascendeix a la xifra de quantitat
de QUATRE MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS (4.914,44 €); dels que s'acorda per unanimitat, d'acord amb el que disposa la
clàusula setena abans esmentada, compensar la quantitat de DOS MIL EUROS (2.000
€); per la qual se li requereix perquè en el termini de 10 dies comptats a partir del
següent a la notificació d'aquest acord, aboni la quantitat resultant de DOS MIL NOUCENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.914,44 €);
quantitat que haurà d'ingressar en el compte d'aquest ajuntament IBAN ES63 2038 6509
7364 00.000.428, es acompanyés a la notificació, còpia de tots els rebuts.
Se li adverteix que, d'acord amb el que disposa la clàusula sisena del plec de condicions
que regeix la concessió, "en el cas que no procedeixi a l'abonament en el termini
esmentat, es podrà incoar expedient per executar part de la garantia prestada fins cobrir
el deute, en el cas que com a conseqüència dels impagaments de rebuts no es restablís la
fiança i aquest es detregui en quantitat igual o superior al 65% es procedirà
immediatament a la resolució del contracte i rescat de la concessió ".

Així mateix i d'acord amb el que disposa l'apartat j) de la clàusula sisena, del plec de
condicions que regeix la concessió, se li recorda que ha de complir amb les següents
obligacions:
-

-

•

Els lavabos de la part 2a del local, al qual tenen dret els beneficiaris a utilitzar de
forma exclusiva, hauran d'estar oberts al públic i en condicions d'usar-los.
L'esmentada part 2a del local ha d'estar lliure de dipositat de qualsevol element
no necessari per a la utilització del mateix; entenent-se com exempt de qualsevol
apilament de taules, cadires o altres, innecessaris per a l'ús exclusiu intern del
local pels beneficiaris.
Està totalment prohibida la venda de productes no inclosos en la llista de preus
autoritzada per l'ajuntament i que ha d'estar permanentment exposats en lloc
visible, a una alçada aproximada entre 1.20 - 1.60m.

Seguidament, després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat fixar
la periodicitat de les sessions de la junta de govern local per a aquest exercici
2017, en els següents dies:
- Gener: 24.
- Febrer: 7 i 21.
- Març: 7 i 21.
- Abril: 4 i 18.
- Maig: 2,16 i 30.
- Juny: 6 i 20.
- Juliol: 4 i 18.
- Setembre: 5 i 19.
- Octubre: 3,17 i 31.
- Novembre: 14 i 28.
- Desembre: 12 i 27.

Tenint en compte que, en cas de no poder assolir quòrum suficient per existir un altre
compromís dels mateixos, per atendre assumptes municipals, la sessió es celebrés el dia
anterior, dilluns.

•

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita en relació amb el
sinistre esdevingut a l'AUDITORI; de la quantitat ingressada per un import de
2.862,28 €, sense que hi hagi avís o proposta de peritatge o valoració dels danys
soferts en el continent i contingut, de manera que s'ha remès de nou un correu
electrònic perquè aclareixin els conceptes indemnitzables; així mateix s'han
remès les factures del cost o reparació de les portes, que ascendeixen a 2.443,95
€.

•

S'informa de l'escrit presentat per diversos veïns confrontants amb les parcel·les
491 i 331 del polígon 11, així com de l'informe emès per la tècnic agrícola que
diu així:

Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament.

INFORMA: Que, segons observació sobre el terreny les Parcel·les 491 i 331 del
Polígon 11, el cultiu següent és garrofers, ametllers i oliveres es troben en situació
d'abandó, creixent en elles el matoll i vegetació espontània.

Les parcel·les estan situades dins de la Zona d'Influència del "Parc Natural de la Serra
Calderona" i en concret en Àrea de Regeneració

Segons les Normes Subsidiàries del municipi les parcel·les estan situades en "sòl no
urbanitzable comú".

Els propietaris de sòl no urbanitzable tenen els següents deures:
Conservar el sòl mantenint la seua massa vegetal conforme a l'equilibri mediambiental
en el seu ús i en les condicions precises perquè no s'incremente el risc d'erosió, incendi,
inundació i contaminació, ni es produïsca perill per a la seguretat o salut pública, evitant
qualsevol altra pertorbació mediambiental o danys o perjudicis a tercers o l'interès
general.
Per tot el propietari de les parcel·les 491 i 331 del Polígon 11, haurà de netejar,
desbrossar i eliminar el residu generat i deixar-la en condicions adequades per evitar les
molèsties que està ocasionant i el risc que comporta.
A la vista de l'informe, s'acorda per unanimitat:
1) Ordenar al propietari de les parcel·les 491 i 331 del polígon 11, procedeixi a
netejar, desbrossar i eliminar els residus generats i deixar-les en condicions
adequades per evitar les molèsties que està ocasionant i el risc que comporta,
treballs que es hauria de realitzar en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir
del següent de present notificació.
2) Concedir a l'interessat un termini d'audiència de 10 dies, comptats a partir del
següent a la present notificació, perquè al·legui o presenti tot el que considere
pertinent. Advertir-li que, en cas d'incompliment de l'ordenat es procedirà per
l'Ajuntament a la incoació del procediment sancionador amb imposició de multa.
En la resolució a més es requerirà al propietari perquè executi l'ordre donada
que, de no complir es dugués a terme pel procediment d'execució subsidiària
previst en la Llei de procediment administratiu.
3) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.

•

•

Seguidament es proposa la conveniència d'iniciar els tràmits per realitzar un
conveni amb la prefectura provincial de trànsit, perquè es faci càrrec de recaptar
les denúncies de trànsit.
Seguidament proposa D. Miguel Bonet redactar un esborrany i tramitar
ordenança per a la creació del Banc de Terres, motivat en la necessitat
d'emprendre actuacions que permeti millorar les condicions mediambientals en
què es troba gran part del terme municipal, per l'estat d'abandó que estan patint
les terres tant de regadiu com de secà i que suposen un perill, la resta de
membres de la junta estan d'acord.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 19: 45h del dia de
l'encapçalament i per a constància del que s'ha acordat s'estén la present acta i se
sotmet a la signatura de la presidenta.

UºBº presidenta Secretària-interventora

