ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 20 DE
SETEMBRE 2016.
Sent les 18'50 h del dia 20 de setembre de 2016, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite
Pérez Furio, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, Sra. M. Dolors Lafont Avinent, i D.
Miguel Bonet Sancho, excusa la seva assistència per motius de treball Rafael Asensio Chenovart; assistits
de la secretària-interventora de l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, a fi de celebrar sessió ordinària; es
procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació:
•

S'informa del contingut dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 11 i 25 de
juliol i 8 d'agost de 2016, vistes per la junta de Govern, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i
transcripció al llibre d'actes.

•

Seguidament s'informa de l'expedient tramitat per aquest Ajuntament sol·licitant subvencions per a
actuacions relacionades amb la recuperació de la Memòria Històrica davant la Direcció General
de Reforma Democràtica.
Vist el que antecedeix en l'expedient i resultant que cal que en el pressupost de l'entitat local
aquesta consignada la totalitat de l'import de l'actuació que se sol·licita, es procedeix a la
deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat:
.- Ratificar la sol·licitud formulada pel regidor Sr. RAFAEL ASENSIO Chenovart, en tots els
extrems presentats, segons consta en l'expedient.
.-I compromís d'aportació econòmica per import de 3.364,08 €, mitjançant la tramitació del
corresponent expedient de modificació de Crèdits.

•

Seguidament s'informa del Decret de l'Alcaldia nº86 / 2016 sobre les línies, generals del
pressupost per a l'exercici 2017, que diu així:

D'acord amb el que disposa l'article 27.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que: "El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
podrà demanar de les comunitats autònomes i de les corporacions locals la informació necessària per
garantir el compliment de les previsions d'aquesta Llei, així com per atendre qualsevol altre requeriment
d'informació exigit per la normativa comunitària ".
El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ja ha requerit a les administracions locals a
través de l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals per a la remissió abans
del proper 14 de setembre de la informació relativa a les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici
2017.
Referent a això s'han calculat les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2017 en base a
les dades previstes en el marc pressupostari aprovat per al trienni 2017-2019 modificats segons la
liquidació de l'exercici 2015 i tenint en compte la taxa de variació de la despesa per 2017 segons previsió
adoptada per acord del Consell de Ministres de juliol de 2015; i el resum es detalla a continuació:

INGRESSOS
1
2
3
4
5
6
7
8
total

2.016
518.000,00
2.000,00
40.580,10
192.200,00
8.321,00

%

2.017
105,46
100
100
100

761.101,39

545.772,30
2.000,00
40.580,10
192.200,00
8.160,00

788.712,40

DESPESES
1
2
3
4
5
6
7
8
total

313.937,66
391.522,00
600,00
37.300,00

102,20
102,20
100
102,20

320.844,29
400.135,48
600
38.120,60

17.741,73

8.998,83

761.101,39

768.712,40

2.016
761.101,39
761.101,39
0
0
761.101,39
743.359,66
17.741,73
0

2.017
788.712,40
788.712,40
0
0
768.712,40
759.713,83
8.998,83
0

resum F2
INGRESSOS
Eng. Corrents
Eng. Capital
Eng. Financers
DESPESES
despeses Corrents
despeses Capital
Despeses Financer.
SALDO OP. NO
FINANCERES
ajustos SEC
CAPACITAT
FINANÇAMENT
DEUTE VIVA
curt Termini
llarg termini
RÀTIO DEUTE VIVA

3,63
3,63

0
20.000,00

20.000,00
0

20.000,00
0
0
0
0

20.000,00
0
0
0
0

Atès que pel que fa a l'òrgan competent per a l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a
l'exercici 2017 s'entén que és l'alcalde ja que en no establir la legislació pròpia de la matèria l'òrgan
competent, resulta d'aplicació l'article 21.1.s de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, que estableix que correspon a l'alcalde aquelles atribucions que la legislació de l'Estat o de
les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals; per la present i
davant la urgència de l'assumpte RESOLC:

1r.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2017, la còpia a remetre
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques consta en l'expedient i el resum de la
qual és el següent:
Ingressos / Despeses

% Taxa variació
2017/2016

any 2016

any 2017

ingressos

761.101,39

3,63%

788.712,40

corrents

761.101,39

3,63%

788.712,40

0

0,00%

0

capital
financers

0

0,00% 0

despeses

761.101,39

1,00%

768.712,40

corrents

743.359,66

2,20

759.713,57

17.741,73

-49,28

8.998,83

capital
financers

0

0

0,00

20.000,00

Ajustaments per al càlcul de
cap. o necess. Financ.
SEC95

20.000,00

0

Capacitat o necessitat de
finançament

20.000,00

20.000,00

0

0

0

0

Saldo operacions no
financeres

Deute viu el 31/12
A curt termini
A llarg termini
Ràtio Deute viu / Ingressos
corrents

2n.- Donar compte a la junta de govern local en la propera sessió que es celebri per a la seva ratificació i al
Ple de la informació relativa a les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2017 remesa al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per al seu coneixement en la propera sessió que es celebri.
Vist el contingut del Decret 86/2016 per la junta de govern, s'acorda per unanimitat:
La seva ratificació en tots els extrems plantejats anteriorment.
•

Seguidament s'informa del Decret de l'Ajuntament nº 87/2016 sobre sol·licitud a la Diputació de
València a l'empara del Pla de Camins i Vials (PCU) per al bienni 2016-2017, que diu així:

En relació amb l'expedient incoat per a la sol·licitud d'obres i serveis a l'empara del "Pla de
Camins i Vials (PCV), per al bienni 2016-2017 i la convocatòria publicada en el BOP nº 135 de
data 2016.07.14.
I a la vista de la documentació presentada per l'arquitecte Sr. Jose M.ª Pérez Avançat, per la
present i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, RESOLC:
1) Aprovar el projecte de l'obra "REPARACIÓ CAMINS RURALS I FASE: Camí Terrers,
Camí la Bassa Blanca i Camí de la Col.legiala"
PEM: 19.262,89
TOTAL: 22.922.46
IVA el 21%: 4.813,72
TOTAL: 27.736,18
2) Aprovar els honoraris pel servei: "REDACCIÓ PROJECTE REPARACIÓ CAMINS
RURALS I FASE I ESTUDI SEGURETAT I SALUT"
BI: 1.242,43
IVA el 21%: 260,91
TOTAL: 1.503,34
3) Aprovar els honoraris pel servei "DIRECCIÓ OBRA I COORDINACIÓ SEGURETAT I
SALUT de l'obra REPARACIÓ DE CAMINS RURALS I FASE"
BI: 600,99
IVA el 21%: 126,20
TOTAL: 727,19
4) Traslladar el present acte a la Junta de Govern Local en la propera sessió que es celebri.
Vist per la junta de govern local el contingut del decret 87/2016 s'acorda per unanimitat:
La seva ratificació en tots els extrems plantejats anteriorment.
•

Seguidament s'informa del contingut del Decret Nº 88/2016, que diu així:

Havent-se detectat la necessitat d'emprendre treballs de manteniment a la població, conseqüència de
l'època estival i havent-se constituït una borsa de treball per a la contractació de personal per a la
realització dels mateixos; per la present i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC:
1) Realitzar un contracte eventual per circumstàncies de la producció, pel període comprès del 15 de
setembre a 14 de novembre, en horari de 08:00 a 13:00 hores, a:
 D. FRANCISCO CABALLERO CASTELL, DNI Nº 19.821.733-B, i
 D. ROBERTO BELTRÁN ASENSI, DNI Nº 44.802.143-I.
2) Traslladar el present acte a la Junta de Govern Local en la propera sessió que es celebri per al
seu coneixement i ratificació.
Vist per la Junta de govern local el contingut del decret 88/2016, s'acorda per unanimitat:
La seva Ratificació en tots els extrems plantejats anteriorment.
•

Seguidament s'informa de la reclamació presentada per D. MIGUEL POL BONET per danys
causats en el seu immoble situat en C / Calvari, 11, amb motiu de les celebracions taurines
del dia 27 d'agost de 2016, s'acorda traslladar a l'assegurança perquè es facin càrrec de la
reparació dels desperfectes.

• Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada per Gas Natural CEGAS SA, exp.núm Nº
33/2016, per a subministrament de gas natural canalitzat al c / Llarg Nº 10 (entrada per C /
Muntanya Redona) i de l'informe favorable emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest
Ajuntament, el dia 15 de setembre de 2016, després de deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
1) Autoritzar a GAS NATURAL CEGAS SA per a la canalització en c / Llarg nº 10 (entrada per C /
Muntanya Redona) d'una escomesa directa amb canonada de polietilè de 32 mm de diàmetre
nominal i una longitud de 1,80 metres, segons plànol que acompanya.
Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren a les normes
urbanístiques de planejament local i al previ pagament de l'impost i taxa corresponent, tenint
en compte que la llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i salvat el dret de
propietat.
2) La present llicència està subjecta a l'aval convingut segons es contempli en el Decret 189/14 de
data 13 de Juny de 2014, que es va fer efectiva en el següent document; AVAL BANCARI de
CATALUNYA BANC SA CIF A65587198 pòlissa nº 8 de la secció B del llibre de Registre
d'Operacions, per un import de TRENTA MIL EUROS (30.000 €).
•

Seguidament es delibera sobre l'expedient incoat de modificació de crèdits nº 4/2016, en el qual
posat de manifest que a causa que les desbrossadores que posseeix l'Ajuntament estan
desgastades i obsoletes, sent econòmicament inviable la seva reparació, i la necessitat d'adquirir
nova maquinària que permeti a l'Ajuntament realitzar adequadament el manteniment dels parcs,
jardins i camins; tenint en compte que, en principi segons regidor delegat, les eines necessàries
són dos desbrossadores i un bufador.

Pel que sembla, l'informe de la secretària interventora sobre el compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària i sobre la transferència que es pretén és conforme, s'acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Realitzar les transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports que s'indiquen:
DE PARTIDA

IMPORT QUE minora A
IMPORT
APARTIDA
S'INCREMENTA
171 13100 salaris 1.500,00
171 62300 adquisició
manteniment jardins i
maquinària.
1.500,00
zones.
TOTAL
1.500,00
1.500,00

QUE

SEGON. El present acte és d'execució immediata i s'ha de donar compte al ple en la propera
sessió que es celebri.
Seguidament a la vista dels pressupostos presentats s'acorda per unanimitat, adquirir els
següents subministraments en la forma de contracte menor:
DESCRIPCIÓ
DESBROSSADORA MAKITA / dolman
MAKITA BUFADOR 24.5CC
4 T. BH X 2501
DESBROSSADORA HONDA UMK 4350

-

PROVEÏDOR
SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS
DEL SUC CIF: B-98700156
SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS
DEL SUC CIF: B-98700156
TALLERESMECANICOS
LOPEZ
BOSCH S, L B-46044129

PREU IVA.
468,10 el 21%

238,50 el 21%
519.91 el 21%

Fer front al pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària 171 62300 ADQUISICIÓ
MAQUINÀRIA.

•

Seguidament s'informa per la Sra. Alcaldessa que havent-se detectat fa ja temps la
conveniència de retirar del parc "Anouer", el joc infantil que aquesta, molt deteriorat, amb
el consegüent perill que comporta per als petits que utilitzen els jocs; s'ha contactat amb
diversos subministradors de jocs i han considerat com a millor oferta la de
NUVASPORTS; i sent que hi ha a nivell de vinculació jurídica crèdit suficient per fer front
a la despesa ,; s'acorda per unanimitat:

1) Adjudicar a la forma de contracte menor l'adquisició del joc infantil amb NUVASPORTS
ACTIVITATS NÀUTIQUES I ESPORTIVES SL Amb CIF B-98.635.923 i domicili en AVDA. MÚSIC
MESTRE RODRIGO, 23, 46015- VALÈNCIA segons pressupost presentat C-466/2016, que
consta de joc Modular compost per torre amb Tejadillo, panell d'escalada, Torre diferent alçada
d'accés i tobogan; pel preu de 4.539,00 més l'IVA corresponent 953,19, total 5.492,19.
2) Fer front al pagament amb càrrec a la partida 337.62500, SUBSTITUCIÓ JOCS INFANTILS
PARC Anouer.
3) Traslladar el present acte al ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es celebri.
Seguidament s'informa dels següents escrits:
N ª d'entrada 1394 de 7 de Setembre de 2016, de la Direcció General del Medi Natural i Avaluació
Ambiental, sobre els treballs efectuats en aquest terme municipal en compliment de l'Ordre
25/2014.
Escrit presentat nº 156 de data 1/02/16 per Benjamí Garriga Muñoz, per a col·locar una cadena
en camí tocant a la parcel·la 143 del polígon 10.
Escrit presentat Nº 1195 de data 2016.08.02 pel grup TÈCNICS EN EMERGÈNCIES SOCIALS,
sobre factura de festes Nº 27 / al 2014.
•

Seguidament es delibera sobre la conveniència per raons organitzatives municipals
d'establir les sessions de la Junta de Govern Local, amb periodicitat quinzenal, fins al 31
de desembre de 2016, després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
Establir el règim de sessions de la junta de govern local durant els mesos d'octubre a desembre
de 2016, en dos mensuals en principi a celebrar en les dates que s'indiquen a continuació:
Octubre dies 4 i 18
Novembre els dies 8 i 22
Desembre els dies 13 i 27; les sessions seran a les 18,30 h, no obstant en funció de la
disponibilitat dels membres de la mateixa, podrà ser modificat l'horari.
•

I sense més assumptes que tractar per la presidenta es tanca la sessió a les 20,00 i per a constància del
que s'ha actuat s'estén la present acta de la qual jo com a secretària, done fe.
En Albalat dels Tarongers a 23 de Setembre del 2016.
Vist i plau
L'ALCALDESSA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

