ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 21 DE MARÇ DE 2017.
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 21 de Març de 2017 les 18.30 h,
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la Junta
de Govern Local, Sra. Mª Dolores 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 els assumptes segons es detalla a continuació:
•

S'informa del contingut del Decret de l'alcaldessa núm. 53/17, pel qual s'adjudica
a l'empresa AGLOMERADOS ELS SERRANS S.AU amb CIF. A03443801,
l'obra "REPARACIÓ CAMINS RURALS FASE I. TERRERS, BASSA
BLANCA I Colegiala". Per import de 22.949,22 € més l'IVA corresponent que
ascendeix a 4.819,34 €.

•

Seguidament s'informa del contingut de la certificació nº 1 corresponent a l'obra
"MILLORA EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC. FASE I, EN EL MUNICIPI
D'ALBALAT DELS TARONGERS. PROLONGACIÓ CARRER CALVARI I
ZONA Calvari, inclosa en l'IFS 2016, per import de TRENTA-VUIT MIL CINCCENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS.
(38.559,89 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a VUIT MIL NORANTASET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (8.097,57 €); degudament
subscrita pel tècnic director de l'obra i l'empresa contractista; s'acorda per
unanimitat la seva aprovació i tramitació corresponent.
Seguidament estant present el director de l'esmentada obra; D. Francisco Civera
Navarre, es delibera sobre l'imprevist sorgit amb motiu de l'entroncament de les
noves obres executades a les ja en servei; després de la deliberació de l'assumpte,
s'acorda per unanimitat, deixar com a definitiu l'entroncament ja realitzat al C /
Calvari.
Seguidament informa la Sra. Alcaldessa de la reunió mantinguda amb veïns
afectats per les esmentades obres i de la conveniència de col·locar dos fanals més
al C / Partida dels rollets, s'acorda per unanimitat, utilitzar dos fanals de les
substituïdes per col·locar-les en l'esmentada carrer.

•

Seguidament 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

DEUTE

2012
2013
2014
2015
TOTAL .......
ESTIMACIÓ ..2016

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

TOTAL .......
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 d'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 de l'escrit presentat per EGEVASA en data de 2017.03.15
nº d'entrada 406, al que s'acompanya estudi econòmic de noves tarifes per a l'any
2017, sol·licitant informe favorable.

Segons es manifesta en el propi estudi econòmic, aquest té com a finalitat determinar la
tarifa de l'aigua potable a la població. Per això una vegada tancat l'exercici 2016 es
preveurà els costos per a l'any 2017. En l'exercici 2017 els costos previstos es calculen a
partir de l'exercici 2016 incrementats en un 0%, a excepció del cost de la compra de
l'aigua del metre cúbic; calculada d'acord amb les quantitats reclamades a aquest
ajuntament per Aigües de Sagunt en l'exercici 2016, amb el següent detall per a l'any
2017:
EPSAN ................................................. ......... 6.080, 99
ACUAMED FIX ........................................ 11.537,17
ACUAMED VARIABLE ................................... 0
COMPLEMENT DEL CABAL .............. 3.618,45
UTILITZACIÓ CANAL XÚQUER-TÚRIA ... 2.822,66
Regularitz. ALARCON-TOUS ................... 213,33
USUARIS CANAL ........................................ 205,26
TOTA 24.0477, 86
I de la proposta de tarifes per a l'any 2017 inclòs el cost de l'aigua del metre cúbic
presenta el següent detall:
AIGUA POTABLE
Quota de servei Euros / mes
15 mm 6,085
20 mm 12,186
25 mm 21,298
30 mm 32,443
40 mm 60,849
50 mm 91,272
65 mm182,545
80 mm273,817
100 mm273,817
125 mm273,817
Boca d'incendi 12,414
quota consum Euros / m3
Bloc I fins a 8 0,482
Bloc II entre i 15 0,842
Bloc III més 15 1,450
conservació Contador Euros / mes
15 mm 1,480
20 mm 1,985
25 mm 3,237
30 mm 4,507
40 mm 15,619
50 mm 15,619

65 mm 15,619
80 mm 15,619
100 mm 15,619
125 mm 15,619
CLAVEGUERAM
quota consum Euros / m3
domèstics 0,217
Especial 0,233
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, elevar al ple de la corporació
la següent proposta:
1.- D'acord amb el que disposa l'CAPÍTOL III del Decret 68/2013, de 7 de juny, del
Consell, pel qual es regula la Comissió de Preus de la Generalitat i els procediments per
a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i
comunicació, article 8, informar favorablement les tarifes proposades per l'any 2017, ja
que la revisió és per a la inclusió de les despeses que es generin al Consorci d'Aigües del
Camp de Morvedre en l'any 2017 i en anys successius ; pel que l'obligat al pagament al
Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre de les despeses derivades per aquest concepte
serà la concessionària, en aquesta anualitat EGEVASA.
2.- Traslladar el present acte a l'empresa EGEVASA i Òrgan autonòmic competent, i
Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre als efectes oportuns.
•

Seguidament s'informa de l'expedient iniciat per a la contractació de les
assegurances de l'ajuntament, vist que s'ha exposat anteriorment en l'expedient i
després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l'expedient per a la contractació del servei d'assegurances de
l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers; així com, el plec de clàusules administratives i
tècniques particulars que han de regir el contracte privat. El procediment de
tramitació serà negociat sense publicitat, segons el qual l'adjudicació haurà de
recaure en el licitador que, en conjunt, faci la proposició econòmica més avantatjosa i
que es caracteritza pel fet que l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament
elegit per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats
i negociar les condicions del contracte amb un o diversos d'ells.
SEGON.-Autoritzar la despesa corresponent que comporta el present contracte per al
present exercici, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 22400 "PRIMERES
D'ASSEGURANCES DIVERSOS" per l'import màxim anual de CINC MIL NOUCENTS EUROS (5.900 €).
TERCER.-Consultar amb diversos agents i negociar les condicions del contracte amb
les que s'indica a continuació:

CORREDORIA /
MAFRE ESPANYA

CIF / NIF
A28141935

DOMICILI
C / LES PARRES, 49

CRAUSS 2006 SL

B97821714

C / CHURRUCA
(PTO.SAGUNTO)

TELF / FAX
T: 961485460
F: 962698772
669859443

E.MAIL.
pduarte@mapfre.com
info@empresia.es

ALLIANZ SA

A28007748

MORERA, 6, GILET

962621165

BOIX BROKERS

B97905319

C / CERVANTES 21,
BAIX (ALGEMESI,
VALÈNCIA)

962422424

hectorjose.benet@allian
med.es
ger.boixbc@espabrok.es

CASER

A28013050

C / Llidoner, 5 URB.

675509999

cbastantelujan@yahoo.e

GESBOUS SERVEIS
taurins SL

B98144751

C / CATEDRÀTIC DIEGO
SEVILLA Nº 14 BJ
(MASSARROJOS)

657696655

info@gesbous.es

Les sis empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte.
QUATRE. Instar les esmentades empreses a formular oferta per participar en el
procediment negociat sense publicitat, durant el termini que finalitzés el 21 d'abril de
2017, segons model normalitzat de participació i havent de presentar la documentació
que s'assenyala en el plec de condicions tècniques i administracions particulars.
CINQUÈ. Traslladar el present acord a tots les empreses esmentades anteriorment als
efectes oportuns.
• Seguidament s'informa de l'expedient d'informació urbanística núm 2/2017 incoat
a instància de REMEIS ROSA SANCHEZ MONREAL en representació de José
Vicente Moreno Victòria i de l'informe emès per la tècnic agrícola en data 9 de
març de 2017 que diu així:
Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament. INFORMA: Que vist l'escrit presentat per la
Sra. REMEIS ROSA SANCHEZ MONREAL de data 13 de febrer de 2017, consultades
les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial d'Urbanisme al desembre
de 1992 i modificades en l'any 1998, la parcel·la 807 del Polígon 10 està situada a:

"Sòl no urbanitzable COMÚ "

.- PORN del Parc Natural de la Serra Calderona "AREA DE REGENERACIÓ"

.- Que la parcel·la No té caràcter demanial.
.- El total de la parcel·la cadastral No està afectada per servituds d'ús públic general
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola en data 9 de març de 2017, transcrit
anteriorment.

2) D'acord amb les NNSS de planejament local aprovades al desembre de 1992 i
modificades en l'any 1998, no es recolliran els immobles fora d'ordenació pel que
no existiran normativa urbanística local respecte dels mateixos.

Pel que fa a la construcció, està fora d'ordenació perquè incompleix la normativa
urbanística i no hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de
contractacions.
3) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.
• Seguidament s'informa de la relació automàtica de pagaments nº 5, composta per
11 factures que ascendeixen a l'import total de DEU MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (10.963,84
€), s'acorda per unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament, segons es
detalla a continuació.

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 19,45h, i per a constància del
que s'ha actuat s'estén la present acta i se sotmet a la signatura de la presidenta.

Vist i plau
LA PRESIDENTA

SECRETÀRIA - INTERVENTORA

