ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2017.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 19 de desembre de 2017 la 17:50 h;
sota la presidència de la Sra Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, 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 , Sra. Amparo Ferrandis
Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació:
• S'informa de tot això en l'expedient que es tramita per al pagament del deute pendent
al Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre pel període comprès del 2012 al 2016,
i del contingut de l'informe emès per la secretària- interventora que diu així:
INFORME SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Havent tingut entrada en el registre d'aquest ajuntament el dia 2017.12.13 amb núm 2011,
escrit d'AIGÜES DE SAGUNT, AJUNTAMENT DE SAGUNT, pronunciant-se sobre
l'import degut per IVA d'aquest ajuntament al Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre,;
qui fent referència als articles de l'IVA, de la Llei 37/1992, diu així "d'acord amb les
premisses anteriors l'import degut per l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers pel període
comprès de 2012 a 2016 ascendeix a la quantitat de 90.452, 44 € més l'IVA 10%, 9.045,24
€ total 99.497,68 €. "
Sol·licita la Sra Alcaldessa s'informi per la que subscriu, sobre la conformitat o no del
mateix; per la qual cosa INFORME:
- En els Estatuts del Consorci Concessionari d'Aigua Xarxa d'Abastament del Camp
de Morvedre, Fases I, II, III i IV, modificats el 24 de juliol de 2009, per l'Assemblea
General del Consorci i ratificades pels Ajuntaments que l'integren; a l'article 19
"Competències de l'Assemblea General" estableix en el seu apartat 4) "l'aprovació de
les aportacions al Consorci per part dels municipis".
En l'article 30 "Adopció d'acords" estableix en el seu apartat 2) Serà necessari el vot
favorable de la majoria absoluta dels vots ponderats totals de l'Assemblea general per
l'adopció d'acords en les matèries següents:
a) Assenyalament i modificació de les aportacions dels Municipis consorciats.
Article 33 "abonament de les aportacions" apartat 1) Les aportacions
econòmiques de les entitats locals integrades en el Consorci es realitzaran en la
forma i terminis que es determini en l'Assemblea General.
-

Manifestat l'anterior, resulta que, en les Assemblea del Consorci d'Aigües Camp de
Morvedre celebrava el 10 de febrer de 2017, i notificada amb núm de sortida de
l'ajuntament de Sagunt 7809 de data 2017.03.20 i entrada en aquest ajuntament 22 /
03/2017, s'aprova el deute d'aquest municipi consorciat són el següent detall:
2012 ....... 18.330,10 €
2013 ....... 17.594,79 €
2014 ....... 18.478,99 €

2015 ....... 16.855,45 €
2016 ....... 18.153,46 €
TOTAL .............. 89.412,79 €
Acord que al seu torn ratificava l'adoptat per l'Assemblea en data 29 de novembre
del 2016.
No obstant això en l'última notificació aquestes quantitats es van modificar amb el
següent detall
2012 ....... 18.360,80 €
2013 ....... 17.594,79 €
2014 ....... 18.478,99 €
2015 ....... 17.832,64 €
2016 ....... 18.185,22 €
TOTAL .............. 90.452,44 €
Pel que el deute reconegut i aportació pendent notificada a aquest Ajuntament segons
acord adoptat per l'assemblea general ascendeix a la quantitat de 90.452,44 més IVA
de 5.631,44 total 96.083,88 €
També en l'acord en data 29 de novembre de 2016, en el seu apartat SEGON, diu
així: Autoritzar a Aigües de Sagunt a través del Consorci d'Aigües de Camp de
Morvedre a facturar o utilitzar qualsevol altra forma permesa en dret, als ajuntaments
afectats les quantitats degudes fent efectiu el pagament o la extinció de l'obligació
corresponent a la forma en què en dret correspongui.
I en el seu apartat QUART, diu: Autoritzar amb independència del reconeixement
del deute, per a aquells municipis que no puguin fer front al pagament immediat i
amb les degudes garanties jurídiques, a fixar un calendari de pagaments amb la
finalitat que, prèvia aprovació d'aquesta Assemblea, es concentrin els terminis i
garanties per fer efectiu el pagament a l'empresa creditora.
-

En compliment dels requeriments efectuats a aquest ajuntament el ple de l'Ajuntament
d'Albalat dels Tarongers adopto acord amb data 30 de març de 2017 que diu així:

NOVÈ. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE RATIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN DATA 21 DE MARÇ DE 2017 RELATIU A LA SOL·LICITUD D'UN PLA DE
PAGAMENTS A AIGÜES DE SAGUNT I CONSORCI D'AIGÜES DE L'Camp de Morvedre, de la quantitat
deguda DE EXERCICIS 2012-2016 PER AMORTITZACIÓ INVERSIONS METRE CUBICO.

S'informa del contingut de l'escrit remès a Aigües de Sagunt, segons acord adoptat per la
junta de govern local el 21 de març de 2017 que diu així:
"S'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a fer front al deute reclamat per
Aigües de Sagunt als ajuntaments consorciats, i de la proposta de la Sra. Alcaldessa que
diu així:
"En relació amb l'expedient que es tramita per Aigües de Sagunt, sobre el
reconeixement de deutes dels municipis consorciats amb l'empresa mixta municipal
Aigües de Sagunt i pla de pagament.

considerant que a data de 10 de març de 2017, i nº d'entrada 388, es rep en aquest
Ajuntament notificació de l'acord de l'Assemblea del Consorci d'Aigües del Camp de
Morvedre en sessió celebrada el passat 10 de febrer de 2017, sobre:
-

Reconeixement del deute a l'Ajuntament de Sagunt (Societat Aigües de Sagunt)
de les quantitats reflectides en el quadre que s'adjunten, i en el qual es reflecteix
el deute d'aquest Ajuntament, d'acord amb el següent:
2012 ....... 18.330,10 €
2013 ....... 17.594,79 €
2014 ....... 18.478,99 €
2015 ....... 16.855,45 €
2016 ....... 18.153,46 €
TOTAL .............. 89.412,79 €

-

Autorització d'Aigües de Sagunt, a facturar oa utilitzar qualsevol altra forma
permesa en Dret, als ajuntaments afectats les quantitats degudes fent efectiu el
pagament o l'extinció de l'obligació corresponent a la forma en què en dret
correspongui.

-

Autoritzar amb independència del reconeixement del deute a què es refereix
l'apartat primer, per a aquells municipis que no puguin fer front al pagament de
forma immediata i amb les degudes garanties jurídiques, a fixar un calendari de
pagaments amb la finalitat que prèvia aprovació de aquesta assemblea, es
concretin els terminis i garanties per fer efectiu el pagament a l'empresa creditora.

-

Fixar el 31 de març com a termini límit, per fer les regularitzacions necessàries
per tal de cancel·lar el deute amb l'empresa Aigües de Sagunt SA i perquè els
ajuntaments presentin, en el cas de no poder fer efectiu el deute de manera
immediata, els corresponents plans de pagament que ha d'aprovar aquesta
assemblea.

RESULTANT que, en data 29 de desembre de 2016 pel ple d'aquest ajuntament s'adopta
acord que diu així:
TERCER.- ACORD, si s'escau, DE L'ESCRIT REMÉS PER AIGUES DE SAGUNT
RESPECTE DEL DEUTE PENDENT DEL CONSORCI D'AIGÜES DE L'Camp de
Morvedre, AL QUE AQUEST MUNICIPI ES INTEGRA.
Seguidament s'informa de l'escrit i documentació que l'acompanya remesa per Aigües de
Sagunt, l'Ajuntament de Sagunt, amb registre d'entrada en aquest ajuntament de 2 de
Desembre de 2016 Nº 1835, amb ofici que diu, "li remeto còpia de l'escrit presentat per
la mercantil Aigües de Sagunt en l'Assemblea del Consorci d'Aigües del Camp de
Morvedre el passat 29 de Novembre, a fi de reconèixer el deute existent entre aquest
Ajuntament i Aigues de Sagunt, en el qual es posa de manifest els costos assumits per la
mercantil corresponents a les poblacions que integren el Consorci des de l'exercici 2012

a 2015 i estimació de 2016, al municipi d'Albalat dels Tarongers li correspon el pagament
de les quanties que s'indiquen.
EXERCICI
2012
2013
2014
2015
TOTAL .......
ESTIMACIÓ 2016
TOTAL .......

DEUTE
18.830,10
17.594,79
18.478,99
16.855,45
71.259,33
18.153,46
89.412,79

Tenint en compte que la meva representada no té cap relació contractual amb els restants
Ajuntaments integrants del Consorci i tenint en compte que ha abonat per compte dels
altres integrants les quantitats detallades, cal refacturar a aquest Consorci els excessos,
més l'IVA corresponent de conformitat amb la normativa fiscal (que suposa bàsicament
la repercussió de l'IVA suportat per Aigues de Sagunt sobre els conceptes facturats),
perquè vostès, al seu torn, facturin aquestes quantitats a cada un dels restants ajuntament
en la quantitat que sigui procedent.
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte, manifesta el Sr. Filiberto
M. Prats, que ell té clar que cal pagar-lo i s'acorda per unanimitat:
Tenint en compte que aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers té vençuda la delegació
que al seu dia va fer a la Diputació de València per a la gestió de l'aigua potable a través
de la mercantil EGEVA SA i que es troba preparant els tràmits per a la nova licitació de
la gestió del servei públic de subministrament d'aigua potable; adjudicació que té prevista
realitzar abans que finalitzi l'exercici 2017 i en les clàusules es preveu incloure la quantitat
deguda en l'objecte de compensar l'IVA; és pel que sol·licitem no s'emeti factura a aquest
Ajuntament d'Albalat dels Tarongers pel deute fins que es realitzi l'esmentada adjudicació
del servei de gestió de l'aigua potable.
Aquesta alcaldessa proposa a la junta de govern local l'adopció del següent acord per a la
seva posterior ratificació pel ple de l'ajuntament:
1. Sol·licitar de Aigües de Sagunt SA i de l'Assemblea del Consorci d'Aigua del
Camp de Morvedre, l'aprovació d'un pla de pagaments per a aquest Ajuntament
d'Albalat dels Tarongers, per fer front al deute contret abans esmentada, en els
termes que es concreten a continuació:
a) PAGAMENT ÚNIC a data de 31 d'Octubre de 2017 per import QUARANTA-CINC
MIL EUROS (45.000 €), més IVA corresponent.
b) PAGAMENT ÚNIC a data 31 d'Octubre de 2018 per l'import del saldo pendent que
ascendeix a la xifra de QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS DOTZE

EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (44.412,79 €); més els interessos
corresponents d'aquesta quantitat ajornada, calculats d'acord amb l'interès legal del diner
i aplicant la llei 48/2015, que estableix l'3% resultant la quantitat de MIL TRES-CENTS
TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (1.332,38 €) . Més l'IVA
corresponent.
c) Les dates de pagaments, són dates màximes, podent-se avançar si les circumstàncies
ho permeten, i els interessos seran els generats a la data de pagament.
d) Se sol·licita l'exempció de constitució de garanties per al pagament.
e) Traslladar el present acord a l'empresa Aigües de Sagunt i Assemblea del Consorci
d'Aigües del Camp de Morvedre, als efectes i per a la seva tramitació corresponent.
2. Traslladar el present acte al ple de l'ajuntament en la propera sessió que es celebri per
la seva ratificació.
Seguidament s'informa que havent mantingut una reunió amb el gerent d'Aigües de
Sagunt cal modificar l'acord pel que després de deliberació, s'acorda per unanimitat:
PRIMER. D'acord amb la comunicació practicada a aquest Ajuntament pel Consorci
d'Aigües Camp de Morvedre en data 22 de març de 2017, en el qual se'ns dóna trasllat de
l'acord adoptat per la mercantil Aigües de Sagunt SA, informant-nos als municipis
consorciats de la quantitat deguda de la citada mercantil, segons es detalla en la següent
taula:

Es reconeix el deute contret amb l'empresa mixta municipal Aigües de Sagunt pels
conceptes i quanties assenyalats anteriorment.
SEGONA. APROVAR El pla de pagaments, per fer front l'esmentada deute en els
següents termes.
a) PAGAMENT ÚNIC a data 31 d'octubre de 2017 per import de QUARANTACINC MIL EUROS (45.000 €), mes el interessos corresponents a la quantitat de
90.452,44 €, pel període comprès del 31 de març de 2017 a 30 octubre 2017 ,
calculada d'acord amb l'interès legal del diner i aplicant la llei 48/2015 esteblecida
en el 3%, resultant una quantitat aproximada de 1.604,95 € més l'IVA
corresponent.
b) PAGAMENT ÚNIC a data 31 d'Octubre de 2018 per l'import del saldo pendent
que ascendeix a 45.452,44 €, més els interessos calculats d'acord amb la formula
esmentada en l'apartat a) que ascendeix a 1.363,57 € mes l'IVA corresponent.

c) Les dates de pagaments, són dates màximes, podent-se avançar si les circumstàncies
ho permeten, i els interessos seran els generats a la data de pagament.

d) Se sol·licita l'exempció de constitució de garanties per al pagament.
e) Sol·licitant la subscripció d'un conveni per formalitzar l'acord de pagament i
possibilitat de subrogar-se al compliment del conveni per un tercer.
TERCER. El deute contret des 2017.01.01 fins al cessament de la gestió, es pagués
directament per EGEVASA a l'empresa mixta municipal Aigües de Sagunt, per la qual
s'autoritza es realitzin les factuas a nom de l'empresa EGEVASA, i l'ajuntament de
Albalat dels Tarongers queda alliberat d'aquest pagament.
QUART. Traslladar el present acte de la emrpresa mixta Aigües de Sagunt, Consorci
d`aigües del Camp de Morveder ja EGEVASA.
-

-

Aquest acord, adoptat pel ple el 30 de març de 2017 i transcrit anteriorment va ser
remès a l'Ajuntament de Sagunt el 26 d'abril de 2017, tot i que sabem perquè hem
estat parlant amb el gerent que s'ha rebut i estan entererados del seu contingut, no
tenim constància escrita de la seva aprovació per l'Assemblea General; però dels
acords adoptats per les Assemblea General el dia 3 de novembre de 2017, es dedueix
que va ser aprovat; no obstant això no s'ha formalitzat cap pla de pagaments de
moment.
Pel que segons el parer de la informant resulta:
L'única deute reconegut és la que figura en l'acord del ple celebrat el 30 de març de
2017, en el qual s'especifica l'iva al fet que aquesta subjecta l'aportació que aquest
ajuntament ha de realitzar, sent sobre el transport de l'aigua i no sobre els canons
perquè segurament aquests ja portaven l'iva inclòs.
Que segons l'acordat en el ple de l'Assemblea General el 29 de novembre de 2016, el
Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre, ha d'arbitrar el mecanisme legal que ens
permeti abonar el deute a la Mercantil Aigües de Sagunt, sense que la mala gestió
duta a terme pel Consorci d'Aigües del Camp de Morvecdre suposi un perjudici
econòmic a les arques municipals que els ajuntaments no estem obligats a suportar.
Subscriure el pla de pagaments que sol·licitem en el qual es respectin els apartats
anteriors.
D'altra banda, per complir amb l'acordat per al pagament del deute, el ple d'aquest
ajuntament en sessió celebrada el 30 de novembre de 2017, va aprovar la modificació
pressupostària per fer front al pagament corresponent a l'any 2017.

És com he de informar, no obstant la Sra Alcaldessa o junta de govern local de resoldre
de la manera que considerin més oportuna i convenient per a l'interès general.
A la vista de tot això i tes deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Ratificar que l'únic deute reconeguda és la que figura en l'acord del ple celebrat el
30 de març de 2017, en el qual s'especifica l'iva al fet que aquesta subjecta
l'aportació que aquest ajuntament ha de realitzar, sent sobre el transport de l'aigua
i no sobre els canons perquè segurament aquests ja portaven l'iva inclòs.
2) Sol·licitar el compliment del que s'ha acordat en el ple de l'Assemblea General el
29 de novembre de 2016, el Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre, ha

d'arbitrar el mecanisme legal que ens permeti abonar el deute a la Mercantil
Aigües de Sagunt, sense que la mala gestió duta a terme per el Consorci d'Aigües
del Camp de Morvecdre suposi un perjudici econòmic a les arques municipals que
els ajuntaments no estem obligats a suportar.
3) Ens remeti pla de pagaments que respecti els apartats anteriors a l'acord adoptat
per aquest Ajuntament, per subscriure'l.
4) Traslladar el present acte al consorci d'Aigües del Camp de Morvedre als efectes
oportuns.
• Seguidament s'informa de tot això en l'expedient per a la contractació de l'obra
"RENOVACIÓ DE SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER SANT
VICENT FERRER", a Albalat dels Tarongers, mitjançant procediment negociat
sense publicitat.
Informada, que havent-se cursat la invitació a quatre empreses, han presentat oferta
3, que són:
1. AGLOMERADOS ELS SERRANS, SAU amb CIF A-03443801 i domicili a
l'efecte de notificació en C / Ramón Gordillo nº 1-Entlo., 46010 València.
2. ASFALTS VILAR, SA amb CIF A-46326336 i domicili a l'efecte de
notificació en Plaça de la Llibertat, 2-5º pta. 12, 46900 Torrent.
3. GEOCIVIL, SA amb CIF A-96113246 i amb domicili fiscal a l'efecte de
notificació en C / Guàrdia Civil, núm 26 Entlo. C, 46020 València.
Que la documentació presentada compleix amb els requisits establerts en el plec de
clàusules administratives particulars, de manera que es declaren admeses les tres
empreses esmentades anteriorment.
Havent-se emès informe pel tècnic municipal sobre les propostes econòmiques que
diu així:
INFORME DE PRESSUPOSTOS, INVERSIONS financerament SOSTENIBLES
(IFS 2017) «RENOVACIÓ DE SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL
CARRER SANT VICENT FERRER»
José María Pérez Adelantado, arquitecte, col·legiat nº 10.554 del Col·legi Oficial
d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, com a tècnic municipal de l'Ajuntament
d'Albalat dels Tarongers, en relació amb l'informe de pressupostos per a la licitació de les
obres de "Renovació de sanejament i pavimentació del carrer Sant Vicent Ferrer "incloses
en el Pla d'Inversions Financerament Sostenibles de l'exercici 2017:
INFORMA
Relació d'empreses que presenten ofertes i s'ajusten als criteris de contractació
d'acord amb el que disposa la invitació:

1- AGLOMERADOS ELS SERRANS SAU
2- GEOCIVIL SA
3- ASFALTS VILAR, SA
Havent rebut les empreses licitadores la documentació necessària per a la licitació
de les obres descrites en l'encapçalament i presentat pels contractistes la documentació
exigida d'acord amb el plec de clàusules administratives:

1-Oferta econòmica.
EMPRESA

OFERTA ECONÒMICA

AGLOMERADOS ELS SERRANS SAU

43.977,92 € + 9.235,36 € corresponents a l'IVA

GEOCIVIL SA

43.977,92 € + 9.235,36 € corresponents a l'IVA

ASFALTS VILAR, SA

43.977,92 € + 9.235,36 € corresponents a l'IVA

2- Millores
Ampliació de la xarxa de sanejament respecte a les previstes en el projecte d'acord amb
les característiques tècniques especificades en el projecte.
EMPRESA

MILLORES OFERTES

AGLOMERADOS ELS SERRANS SAU

30 metres lineals

GEOCIVIL SA

6 metres lineals

ASFALTS VILAR, SA

10 metres lineals

puntuació
EMPRESA

MILLORES OFERTES

AGLOMERADOS ELS SERRANS SAU

30 punts

ASFALTS VILAR, SA

20 punts

A GEOCIVIL SA

20 punts

CONCLUSIÓ:
La proposta més favorable i avantatjosa per a l'Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers per a l'execució de les obres incloses en Inversions Financerament Sostenibles
(IFS 2017) "Renovació de sanejament i pavimentació del carrer Sant Vicent Ferrer", és
la del contractista AGLOMERADOS ELS SERRANS SAU , per la qual cosa es proposa
la seva contractació per a l'execució de les obres.

Pel que després deliberació s'acorda per unanimitat:
1) D'acord amb el que disposa la clàusula 10) del plec de clàusules administratives
particulars que regeixen la contractació, exp.núm. CO PNSP 3/2017, aplicar els
criteris de selecció amb els següents resultats:
puntuació
EMPRESA

MILLORES OFERTES

AGLOMERADOS ELS SERRANS SAU

30 punts

ASFALTS VILAR, SA

20 punts

A GEOCIVIL SA

20 punts

2) Declarar valida la licitació realitzada mitjançant procediment negociat sense
publicitat, i proposar l'adjudicació de l'obra "RENOVACIÓ DE SANEJAMENT
I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER SANT VICENT FERRER", a l'empresa
AGLOMERADOS LOS SERRANO, SAU amb CIF A-03443801 i domicili a
efectes de notificació en C / Ramón Gordillo nº 1-Entlo., 46010 València, pel preu
de QUARANTA-TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS (43.977,92 €) més l'IVA corresponent que
ascendeix a NOU MIL DOS-CENTS TRENTA i CINC EUROS aMB TRENTASIS CÈNTIMS (9.235,36 €), total CINQUANTA-TRES MIL DOS-CENTS
TRETZE EUROS aMB VINT-i-CÈNTIMS (53.213,29 €) d'acord amb el projecte
tècnic redactat per l'arquitecte D. Jose Maria Pérez Avançat, i millores oferides.
3) Requerir a l'empresa AGLOMERADOS ELS SERRANS SAU, que ha presentat
l'oferta més avantatjosa, perquè en el termini de 5 dies comptats a partir del
següent a la present notificació presenti la següent documentació:
-

-

-

Justificativa de la capacitat d'obrar i d'Apoderament.
Declaració responsable de no estar sotmès a prohibicions i incompatibilitats
per contractar amb l'administració.
Certificat positiu d'hisenda i de la seguretat Social.
Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, en qualsevol de les
formes permeses per la llei, per un import de, DOS MIL CENT NORANTAVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (2.198,90 €).
De conformitat amb el que disposa l'article 83 de la TRLCSP, el certificat
d'inscripció en el registre oficial de licitadors i empreses classificades de
l'Estat o CCAA, eximís als licitadors inscrits amb certificat en vigor de la
presentació de la documentació de les dades que figuren.
De no complir adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas a reobrir la
documentació del licitador següent, per l'ordre n que hagin quedat
classificades les ofertes.

4) Traslladar el present acte a les empreses interessades als efectes oportuns.

• Seguidament s'informa del contingut del "Extracte de la Resolució de 16 de
Novembre de 2017 de la Secretària de l'Estat per a les Administracions Territorials",
per la qual es convoquen subvencions per danys en infraestructures municipals i
xarxa viària de les entitats locals previstes a l'article 6 del Reial Decret Llei 2/2017,
de 27 de gener.
Vist el contingut de l'ordre, es procedeix a la deliberació i s'acorda per unanimitat:
1) Sol·licitar l'empara de l'esmentada resolució de 11 de novembre de 2017, el
condicionament del Camí rural denominat "CAMÍ DE L'AIGUA AMARGA",
d'acord amb la memòria valorada realitzada per l'arquitecte D. Jose Mª Pérez
Avançat. I compromís d'habilitar crèdit suficient amb el pressupost de 2018,
per a escometre l'actuació.
2) Facultar la Sra Alcaldessa per subscriure tots els documents fossin necessaris
per a gestionar i executar l'acord.
3) Traslladar el present acord a la secretària de l'Estat per a les Administracions
Territorials, als efectes oportuns.
•

Seguidament s'informa de l'escrit remès pel Centre de Salut Pública de València,
informe tècnic - sanitari del sistema d'abastament Albalat dels Tarongers 2- Urb.
Bellavista, amb motiu de la visita d'inspecció realitzada per la farmacèutica de Salut
Pública, amb data 23 d'octubre i 8 de novembre de 2017, escrit que segons indiquen
també ha estat transmès a la Comunitat de veïns de la urbanització. Pel que després
deliberació de l'assumpte i vist que s'ha exposat anteriorment en l'expedient, s'acorda
per unanimitat:
1) Convocar una reunió als veïns de Bellavista per al dia 23 de gener a les 19
h al saló de plens de l'ajuntament, per tractar el tema de l'aigua.
2) Traslladar el present acte als directius de l'associació de veïns Bellavista per
al seu coneixement i efectes oportuns.
• Seguidament s'informa per la Sra Alcaldessa de la sol·licitud formulada per D.
Vicente Garcia Moreno; sol·licita una placa de trànsit de camí sense sortida, per a la
parcel·la 39 del polígon 6; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat, que anirà el tècnic a veure-ho i s'estudiarà la situació i conveniència de
col·locar o no la placa.

I sense més assumptes que tractar per la Sra Presidenta es tanca la sessió a les 19:30 h del
dia de l'encapçalament i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de la
qual jo com a secretària, done fe i se sotmet a la signatura de la presidenta.

Vist i plau PRESIDENTA
INTERVENTORA

SECRETÀRIA

-

Maite Pérez Furió Amparo Ferrandis Prats

