ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIOL DE 2016.
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 25 de Juliol de 2016, a les 18:30
hores, 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, d, Miguel Bonet
Sancho, i el Sr. Rafa 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 l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 27 de
juny de 2016, vista per la Junta de Govern, s'acorda per unanimitat la seva aprovació
i transcripció al llibre d'actes.

•

Seguidament, s'informa del contingut de l'escrit realitzat pel regidor d'urbanisme,
dirigit a la Diputació Provincial de València, en el qual se sol·licita assistència
tècnica i econòmica per a l'elaboració del Pla General d'Ordenació Urbana.

•

Seguidament s'informa del contingut del Decret de l'Ajuntament Nº 73/2016, pel
qual es resol l'expedient disciplinari del treballador D. Miguel Huguet Medina, a la
vista del contingut del Decret, la Junta de Govern es dóna per assabentada i
manifesta la seva conformitat amb el mateix.

•

Seguidament s'informa de la sol·licitud de gual formulada per D. Ernesto Gómez
Ramon, per a l'immoble situat en C / Serpis, Nº 4, a la part posterior confronta amb
la C / Túria, es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència per a l'entrada de vehicles a través de voreres a D. Ernesto
Gómez Ramon, per a la col·locació d'un gual al c / Serpis, 4, accés per C /
Túria, previ pagament del preu corresponent. Tenint en compte que les obres
per al condicionament de l'entrada de vehicles a través de voreres es realitzarà
de la mateixa manera per tots els propietaris i s'executarà d'acord amb
l'informe emès per l'arquitecte municipal, la còpia del qual s'acompanya.
El gual s'autoritza discrecionalment, excepte el dret de propietat i sense
perjudici de tercers. El permís no crea cap dret subjectiu i el seu titular podrà
ser requerit en qualsevol moment perquè el suprimeixi.
2) Comunicar i expedir la llicència després del pagament corresponent.

•

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres Nº 28/2016 que
es tramita a instància de D. Germán Asensi Avinent, per a realitzar obres consistents
en reparació i manteniment de l'immoble situat en C / Calvari, 21, referència
cadastral 8184407YJ2988C0001HJ; vist tot el que antecedeix en l'expedient ia la
vista de l'informe emès per l'arquitecte en data 14 de juliol de 2016, que diu així:

"José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per:
sol·licitant:
GERMÁN ASENSI AVINENT
DNI: 33411736-G
Domicili: C / Calvari, núm 21.
46.591, Albalat dels Tarongers.
En representació de:
Obra: REFORMA DE LAVABOS, DESGUASSOS I SÒL.
emplaçament:
C / CALVARI, 21
REF CADASTRAL: 8184407YJ2988C0001HJ
Albalat dels Tarongers
EXP: 28/2016
Emet el següent:
INFORME
PRIMER:
•
•
•
•

Documentació presentada:

Sol·licitud de llicència d'obres.
Fitxa cadastral.
Fotografies actuals.
Pressupost per capítols.

SEGON:
Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a
l'atorgament de llicència les Obres:
TERCER:
El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència d'Obres en:
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
CONCLUSIÓ:
Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència
sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que les
obres s'ajustin al que sol·licita i pressupostat ".
Vist l'informe, es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència al Sr. Germán Asensi Avinent per realitzar obres de
conservació i manteniment en l'immoble situat al c / Calvari, núm 21, referència
cadastral 8184407YJ2988C0001HJ, consistents en reforma de lavabos, canvi de
desguassos generals i col·locació de terra de la casa, amb acord amb el
pressupost presentat, realitzat per Francisco Gil Ferrer; tenint en compte que
aquestes no podran afectar l'estructura ni volum de l'immoble; condicionada 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 atorgat sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.

2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
• Seguidament s'informa de l'expedient incoat per a sol·licitud de subvenció a
l'empara de la publicació realitzada en el DOGV Nº 7834 DE 2016.07.22, de la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, sobre convocatòria de
subvencions de la FVMP en matèria de salut pública a els municipis valencians
per a la lluita contra el mosquit tigre a l'exercici 2016 i del pla de gestió formulat
per CTL; s'acorda per unanimitat:
 Sol·licitar l'esmentada ajuda a l'empara de la convocatòria esmentada.
 Facultar la Sra. Alcaldessa per subscriure tots els documents fossin
necessaris per a gestionar i executar l'acord.

• Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa sobre expedient de
modificació de crèdits Nº 1/16 de transferència de crèdits, que diu així:
"La Llei d'Hisendes Locals en matèria pressupostària, assenyala que transferència de
crèdit és aquella modificació del Pressupost de despeses mitjançant la qual, sense
alterar la quantia total del mateix, s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres
partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
Davant la conveniència de realitzar les actuacions necessàries per posar en
funcionament durant el període estival la piscina municipal; resulta que, segons
comprovacions realitzades per l'arquitecte que presta serveis en aquest Ajuntament és
necessari i urgent escometre unes obres de reparació i manteniment en les piscines petita
i gran per complir amb la legalitat vigent en la matèria.
Havent-se posat en coneixement de diverses empreses les reformes a realitzar, s'han
ofert diversos pressupostos per emprendre la reforma; vistos els pressupostos per
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament, ha emès informe en el qual
manifesta que, el pressupost que millor s'ajusta a les necessitats de l'Ajuntament per a
l'execució de les obres de posada a punt de la piscina de xapoteig i alguns arranjaments
de fer a la gran, és el de l'empresa CONSTIMA, SL
Les obres consistent en:
 Posar cloradors de clor i pH a la piscina petita, així com el material
d'instal·lació necessari per a la seva realització automàtica, amb un pressupost
de 3.439,19 €. + IVA
 A la piscina gran, canviar la sorra, desmuntar i repassar la bomba, arreglar els
cloradors, impermeabilitzar el dipòsit de compensació, connectar canonades
d'ompliment de dipòsit i waipas de claus i un quadre de sondes de nivell i de
bomba connectada i en funcionament. Pressupost: 6.106,37 + IVA.
Existeix crèdit suficient no compromès en la partida 342 62200 AMPLIACIÓ
POLIESPORTIU l'exercici 2016.
D'acord amb el que estableix l'article 180 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en
l'article 41 del Reial Decret 500/1990, de 20 de abril, així com la Base 10a de les
d'Execució del Pressupost de 2016, les transferències de crèdit estan subjectes als
següents límits:
- No afectaran a crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.

- No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o

transferències, excepte quan afectin crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.
- No han d'incrementar crèdits que, com a conseqüència d'altres transferències, hagin
estat objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal.
La transferència proposta no s'hagi sotmesa a cap de les limitacions assenyalades.
La competència per aprovar la transferència correspon a l'alcalde, perquè d'acord
amb la base 10a correspon a aplicacions de la mateixa àrea de despesa i per delegació
d'aquesta a la Junta de govern local. En virtut de l'anterior, es proposa l'adopció de la
següent:
PRIMER.- Fer les transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports que
s'indiquen:
DE PARTIDA
342 62200
AMPLIACIÓ
POLIESPORT
IU
TOTAL

IMPORT QUE
minora
12.000.000,00

12.000.000,00

A PARTIDA
342.639
TREBALLS DE MILLORA
I MANTENIMENT EN
PISCINES

IMPORT QUE
S'INCREMENTA
12.000.000,00

12.000.000,00

SEGON. Traslladar de la present proposta a la secretària-interventora de
l'ajuntament perquè emeti l'informe corresponent.
Vist per la Junta de Govern la proposta i informe favorable de la secretària-interventora, i
que s'ha exposat anteriorment en l'expedient després de deliberació de l'assumpte,
s'acorda per unanimitat:
 L'aprovació de la proposta transcrita anteriorment en tots els extrems plantejats.
• Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa sobre expedient de
modificació de crèdits Nº 2/16 de Generació de Crèdits, que diu així:
"Vist el que antecedeix en l'expedient i considerant que:
En data 12 de juliol de 2016 s'inicia expedient mitjançant provisió-memòria de l'alcaldia
que diu així:
Amb aquesta modificació es pretén generar crèdit per a la realització d'activitats
d'atenció i promoció del benestar de la gent gran i dones exercici 2016, segons es
detalla:
Per la Diputació de València es concedeix a aquest Ajuntament la següent subvencion:
-

AJUDA ECONÒMICA PER A CLASSES DE IOGA AL MUNICIPI D'ALBALAT
DELS TARONGERS

S'adjunta a aquesta providència còpia de la publicació en el BOP Nº 99, de compromís
d'ingrés.

Segons el que disposen els arts. 181 del Text Refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i 43
i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 14 GENERACIÓ
dE CREDITO de les Bases d'Execució del Pressupost, aquests compromisos d'aportació
són susceptibles de generar crèdit.
Donada la naturalesa de la despesa a realitzar, les partides on es generarà crèdit són les
següents:
334 48000 ALTRES APORTACIONS A ACTIVITATS
La competència per a aprovar els expedients de generació de crèdit és de la Sra.
Alcaldessa, no obstant aquesta s'ha delegat a la junta de govern local.
En virtut de l'anterior, aquesta alcaldia, PROPOSA:
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació en les partides
que s'indiquen a continuació.

PARTIDA

IMPORT

334 48000 ALTRES APORTACIONS A ACTIVITATS

2.909,00

TOTAL

2.909,00

Es finançaran amb càrrec a les següents:
46100 APORTACIÓ DIPUTACION TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.909,00 TOTAL
2.909,00
Atès que en data 12 i 13 de juliol s'emeten informes favorables a la modificació núm
1/2016 per la secretària-interventora.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació en les partides
que s'indiquen a continuació.

PARTIDA
334 48000 ALTRES APORTACIONS A ACTIVITATS
TOTAL

IMPORT
2.909,00
2.909,00

Es finançaran amb càrrec a la següent:
46100 APORTACIÓ DIPUTACION TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.909,00 TOTAL
2.909,00
SEGON.- Traslladar el present acte al ple de l'ajuntament en la propera sessió que es
celebri ".
Vista la proposta per la Junta de Govern i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per
unanimitat:
 L'aprovació de la proposta transcrita anteriorment en tots els extrems plantejats.
• Seguidament s'informa de la relació manual de pagaments Nº 11, s'acorda per
unanimitat l'ordre de pagament i abonament segons es relaciona a continuació:
RELACIÓ MANUAL Nº 11 PAGAMENT NÒMINES I ALTRES JULIOL
ENCARN
ACIÓN
LAFONT
DELGAD
O
AMPARO
FERRAN
DIS
PRATS
JUAN
CARLOS
LAFONT
BONET
MARIA
DOLORS
GINES
CAMPS
MAITE
PEREZ
FURIO
SUSANA
AVINEN
T
BELTRA
N
BARBAR
A
ALBIOL
MACIAN
JUAN
JOSE
FONT
PERALE
S
MARIA
DOLORS
LAFONT
AVINEN
T
MIGUEL
BONET
SANCHO

1.445,24

2.149,60

1.494,52

1.263,31
615,12

560,07

619,50

229,00

229,00
229,00

SEGUR
SOCIAL
SEGUR
SOCIAL
SEGUR
SOCIAL
SEGUR
SOCIAL
AMPARO
MATEU JUTJAT
DE PAU
MANCO
MUNITA
T LA
BARONI
A
Mª JOSE
CARRIO
N
SEBASTI
AN
FRANCIS
CO A.
CLEMEN
TE
PEREZ
EUGENI
O S.
GONZAL
EZ
ARGENT
E
ANA
MARIA
MARGIN
EAN
ENCARN
ACION
MARTI
MOLINA
JERONI
MO
SANCHE
Z PEREZ
JORGE
ESCOBA
R
RAMON
NURIA
MATEO
Cabaleiro
AMPARO
SAEZ
GOMEZ
JUAN
Mellinas
BAUTIST
A.
PROMEV

2.326,35
1.312,59
784,65
600,89

155,00

1.341,43

505,39

681,27

681,27

631,73

185,85

732,04

500,01
500,01
179,42

219.45

EN
(Aigua
Volta a
Peu)
AIDA
PEREZ
NAVARR
O
TOTAL

297,53
20.249,79

Amb un total que ascendeix a la xifrada quantitat de VINT MIL DOS-CENTS
QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS.
• Seguidament s'informa del contingut de la relació de factures Nº 15, composta
per 43 factures, l'import total ascendeix a la xifrada quantitat de SET MIL NOUCENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
(27.944,86 €), s'acorda per unanimitat l'ordre de pagament i abonament segons es
relaciona a continuació:

• Seguidament s'informa de l'escrit rebut de l'IVACE, pel qual es denega la
sol·licitud presenta per "Millores en l'enllumenat públic".
• S'informa de l'escrit remès per l'INSS en què s'informa de la incorporació de la
treballadora Sra. Encarna Martí Molina.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió, a les 20 h. del dia de
l'encapçalament i per a constància del que s'ha actuat es sotmet a la signatura de la
Presidenta.
PRESIDENTASECRETARIA-INTERVENTORA

