ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 29 DE FEBRER DE 2016.
Sent les 19 h del dia 29 de febrer de 2016, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa D.ª Maite
Pérez Furio, es reuneixen els membres de la Junta de govern local, Sra. Maria Dolors Lafont
Avinent i D. Miguel Bonet Sancho , assistits de la Secretària-Interventora de l'Ajuntament,
Amparo Ferrandis Prats; es procedeix a tractar els assumptes tal com es detalla a continuació:
•

S'informa de l'expedient incoat per a aprovació i convocatòria de les bases per a la
creació d'una borsa d'ocupació per a la contractació de personal laboral amb caràcter
temporal i de la proposta de la Sra. Alcaldessa que diu així:
"Per aquesta alcaldia a la vista de la situació en què es troben les zones verdes i voltants de
la població considera necessari crear una borsa d'ocupació per a la contractació temporal de
peons que reforcin puntualment els treballs de neteja, manteniment dels carrers i voltants de
la població; ja que no disposem a la plantilla de l'ajuntament de personal que s'ocupi
d'aquests treballs; aquests treballs generalment són realitzats amb personal contractat dins
dels plans d'ocupació de la Generalitat Valenciana o Diputació de València però a hores
d'ara no s'ha publicat cap pla al qual ens puguem acollir pel que és necessari crear la borsa
d'ocupació local per a poder complir amb les competències pròpies municipals.
S'acompanya proposta de bases per a la formació d'una borsa d'ocupació que serveixi de
mecanisme per a la selecció i contractació temporal de les necessitats i sol·licito que per la
junta de govern local, s'adopti l'acord en el següent sentit:
Primer.- Aprovar les bases que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una Borsa
d'Ocupació per a la provisió mitjançant contractació laboral temporal de peons que
s'encarreguin de forma puntual de la neteja i manteniment de carrers, zones verdes i
voltants, realitzant els treballs que es diran a les bases.
Segon.- Efectuar la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de la llista de
candidats que prendrà en compte l'Administració per rigorós ordre per a la contractació del
personal laboral amb caràcter temporal segons les necessitats puntuals.
Tercer.- Ordenar als serveis administratius que procedeixin a donar publicitat a les bases i
convocatòries. "
Després estudi de les bases i deliberació, s'acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar les bases que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa
d'ocupació per a la provisió mitjançant contracció laboral temporal de peons que s'encarreguin
de forma puntual de la neteja i manteniment de carrers, zones verdes i voltants, realitzant els
treballs que s'indiquen en les bases la còpia degudament diligenciada s'acompanya.
SEGON.-Efectuar la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de la llista de candidats
que prengués en compte l'administració per rigorós ordre per a la contractació del personal
laboral temporal segons necessitats puntuals; mitjançant la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.

•

Seguidament s'informa de l'expedient disciplinari incoat a l'empleat d'aquest
Ajuntament D. Miguel Huguet Intervenen mitjançant resolució de l'ajuntament nº 16/15 que
diu així:
"Vist l'informe emès per la secretària-interventora sobre la situació del treballador, D.
Miguel Huguet Medina, contractat laboral temporal d'aquest Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers, com zelador, i que segons li consta a aquesta alcaldia ve cometent de manera
continuada la infracció d'abandonament del servei, per no haver-se incorporat al seu lloc
de treball el dia 9 de novembre de 2015, ja que li van donar l'alta el dia 6 de novembre de
2015 per no assistir a les revisions mèdiques.
Considerant que la infracció descrita pot ser considerada com a molt greu, en virtut del
que preveu l'article 95.2 b) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic l'Empleat Públic.

Considerant que la comissió d'una falta molt greu pot comportar les sancions
d'acomiadament disciplinari, suspensió de sou i feina per un màxim de 6 anys, trasllat forçós
o demèrit, que preveu l'article 96.1 b) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Atès que l'article 54 de l'Estatut dels Treballadors, Text Refós aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, estableix que el contracte de treball podrà extingir-se per
decisió de l'empresari, mitjançant l'acomiadament basat en un incompliment greu i culpable
del treballador.
Considerant que l'abast de cada sanció s'establirà tenint en compte el grau d'intencionalitat,
descuit o negligència que es reveli en la conducta, el dany a l'interès públic, la reiteració o
reincidència, així com el grau de participació.
A la vista del que s'ha exposat i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent
i, especialment, els articles 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i 150.1. a) i 150.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local.
RESOLC
PRIMER.- Incoar expedient disciplinari al treballador D. Miguel Huguet Medina, pels motius
anteriorment exposats i que es tenen aquí per reproduïts a tots els efectes.
SEGON.- Nomenar instructor de l'expedient a la Sra Amparo Ferrandis Prats, secretàriainterventora de l'Ajuntament, i secretari de l'expedient al Sr. Joan Carles Lafont Bonet.
Contra aquests nomenaments es pot promoure recusació en qualsevol moment de la
tramitació del procediment, de conformitat amb el que preveu l'article 29 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, per qualsevol dels motius regulats en el seu article 28.2.

TERCER.- Notificar la present Resolució a la junta de govern local per a la seva ratificació, a
l'interessat, i al secretari i instructor de l'expedient.

Vist per la Junta de Govern Local es manifesta de forma unànime la seva conformitat amb la
mateixa.
•

Seguidament s'informa, aprova i ordena per unanimitat, el pagament de la relació
manual nº 2 de pagaments de nòmines i altres del mes de febrer per un import total de
17.061,32 € amb el següent detall:

ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO
AMPARO FERRANDIS PRATS
JUAN CARLOS LAFONT BONET
MARIA DOLORS GINÉS CAMPS
ENCARNACIÓN MARTÍ MOLINA
MAITE PÉREZ FURIO
SUSANA AVINENT BELTRÁN
BABARA ALBIOL MACIAN
FRANCISCO BONET ALPUENTE
ESTEVENS CERDÁN GARIJO
RAFAEL ASENSIO Chenovart
JUAN JOSE FONT PERALES
MARIA DOLORS LAFONT AVINENT
MIGUEL BONET SANCHO
MARIA JOSE CARRIÓN SEBASTIÀ
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
Amparo Mateu-JUTJAT DE PAU
MANCOMUNITAT LA BARONIA
TOTAL

1.445,24
2.149,60
1.609,51
1.392,50
476,85
615,12
560,07
619,50
209,28
342,86
164,04
229,00
229,00
229,00
342,86
1.953,68
1.302,49
909,64
784,65
155,00
1.341,43
17,061,32

Amb un total que ascendeix a la xifrada quantitat de DISSET MIL SEIXANTA-UN EUROS
AMB DOTZE CÈNTIMS.
S'inclou en les nòmines l'abonament en concepte d'incentiu al rendiment per aquest mes de
febrer de 2016, de les següents quantitats:
Mª DOLORS GINÉS CAMPS
JUAN CARLOS LAFONT BONET
AMPARO FERRANDIS PRATS
ENCARNA LAFONT PRIM

300,00
247,00
120,00
109,00

S'inclou l'abonament a Sra. Amparo Mateu Maña en concepte d'indemnització per atenció al Jutjat de
Pau del mes de Febrer de 2016, de la quantitat que resulta de la següent liquidació tra158,16 € menys el
2% en concepte d'IRPF, resultant un import líquid de 155 €.

•Seguidament s'informa de la factura presentada per P3e INTERNACIONAL INGINEERING
CONSULTING SL, per import de 12.000 € més l'IVA D'2.520,00 € corresponent al contracte de
AUDITORIA de Serveis energètics.
Vist el que antecedeix en l'expedient del contracte menor subscrit en 2014, s'acorda per unanimitat,
que previ al reconeixement de l'obligació per l'enginyer tècnic industrial s'haurà d'emetre informe
en el qual es manifesti de forma justificativa la procedència o no d'abonar l'import reclamat.
•Tot seguit la Sra. Alcaldessa informa que davant la falta de mitjans personals i donada la situació en
què es troben alguns vials i voltants de la població cal contractar els serveis d'una empresa que
s'encarregui durant el mes de març d'aquests treballs; que considera que l'empresa més idònia per
dur a terme aquests treballs temporals és neteges ARMANDO SL; per la qual cosa després de la
deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Contractar amb l'empresa NETEGES ARMANDO SL amb CIF B-96.345.517 per a realitzar el
servei de neteja de manteniment de vials i altres instal·lacions, durant el mes de març de 2016,
d'acord amb el pressupost presentat que diu així:
"La Neteja es realitzés durant 4 hores de 9,00 - 13,00h de dilluns a divendres.
El preu serà de 2.300 € més IVA corresponent.
Ordenar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1522 22700.
2) Traslladar el present acte a l'empresa interessada als efectes oportuns.
•Seguidament s'informa de l'expedient tramitat per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, pel qual
s'autoritza la pròrroga de la ILT, per termini de 6 mesos a Dña. ENCARNACIÓN MARTÍ
MOLINA i de l'escrit remès per UMIVALE en què se'ns informa que coneguda la resolució de
l'INSS de la prorroga expressa, s'assumeix l'abonament de la prestació econòmica en la modalitat
de pagament directe per part de UMIVALE de la treballadora des 2016.03.01.
•Seguidament informa la Sra. Alcaldessa de la sol·licitud presentada en nom de Luis R. Orón Mateu per
a la pràctica de pintura mural al terme municipal d'Albalat dels Tarongers; Vista la còpia de
l'autorització que se li havia expedit amb anterioritat, es procedeix a la deliberació de l'assumpte i
s'acorda per unanimitat, manifestar que, no es considera oportú ni convenient expedir una
autorització genèrica, per la qual cosa haurà de concretar els llocs de propietat municipal on vol
actuar, per a la seva autorització expressa.
•Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada per D. FRANCISCO PERIS MERCADER, per la
col·locació de cartells a la partida de "Comediana", en representació de l'Associació de veïns "El
Castellet de Comediana", i de l'informe emès per l'arquitecte sobre la documentació necessària per
a la seva autorització; per la qual cosa vist l'informe, emès el 18 de febrer del 2016 es acorda per
unanimitat, traslladar-lo als interessats als efectes oportuns.
URBANISME.
•Seguidament s'informa la sol·licitud presentada per D.ª INMA ESTEVE BRU, sobre informació
urbanística de la classificació del sòl de les parcel·les 001401000YJ2940001R2 i
46010A004000020000E0 i de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest
Ajuntament; s'acorda per unanimitat donar trasllat a la interessada de l'informe emès per
l'arquitecte el dia 11 de febrer del 2016.

•Seguidament s'informa de l'expedient de llicència d'obres nº 2/2016 que es tramita a instància de D.
JOSE ALBIACH NARVAEZ per reparar la part superior del mur de maçoneria que dóna al camí; a
la vista de l'informe emès per la tècnic agrícola, s'acorda per unanimitat:

Autoritzar al Sr. JOSE ALBIACH NARVAEZ la reparació del mur de maçoneria existent, en les
parcel·les 164 i 165 del polígon 14, part que dóna al camí segons croquis que s'acompanya, en la
forma que es detalla a continuació:
Reparació del mur de maçoneria, amb la mateixa altura de coronació; farcit de les nafres del mur
amb morter de ciment, amb sobreeixidor que permeti el pas de l'aigua i de dimensions suficients
per suportar l'empenta del terreny, en cas de necessitar aportació de pedres seran de les mateixes
característiques que les existents.
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 tes corresponent; tenint en
compte que la llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
•Seguidament s'informa de l'expedient de llicència d'obres nº 3/2016 incoat a instància de D. CESSAR
ANTONI AVINENT per a tanca, i de l'informe emès per l'arquitecte en prestació de serveis en
aquest Ajuntament en data 18 de febrer de 2016, de conformitat amb ell, s'acorda per unanimitat:
1) Requerir perquè en el termini de 10 dies comptats a partir del següent a la present notificació
aporti la següent documentació:
Certificat subscrit per tècnic competent (visat pel seu col·legi oficial corresponent o certificat
col·legial o de declaració responsable del tècnic), en el qual s'acrediti la seguretat i estabilitat
del mur tanca.
Comunicar-li que, en el cas, de no presentar la documentació requerida en el termini establert,
es considerarà que desisteix de la petició i es procedirà a la resolució motivada de l'expedient
de conformitat amb el que disposen els articles 42 i 71 de Llei de Procediment Administratiu
30/1992.
2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
•

Seguidament s'informa de l'expedient de llicència d'obres Nº 5/2016 incoat a instància de GAS
NATURAL CEGAS SA per a escomesa canalització de gas en Sequia de Baix nº 4 i de
l'informe emès per l'arquitecte en presentació de serveis en aquest Ajuntament en data 18 de
febrer de 2016; s'acorda per unanimitat:
1) Requerir perquè en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la present notificació aporti
la següent documentació:
- Estudi de gestió de residus de construcció i demolició (BOE / 13/02/08.
- Estudi bàsic de seguretat i salut.
- Declaració responsable tècnic projectista.
- Alta IAE empresa, empresa constructora.
Comunica que, en el cas, de no presentar la documentació requerida en el termini establert, es
considerarà que desisteix de la petició i es procedirà a la resolució motivada de l'expedient, d
'acord amb el que disposen els articles 42 i 71 de la Llei de Procediment administratiu 30/1992
modificada per la Llei 4/1999.

2) Traslladar el present acte a l'interessat.
•

Seguidament s'informa de l'expedient de llicència d'obres º 6/2016 incoat a instància de D.
JOSE MANUEL RAMÓN BOLINCHES per construir un traster en l'immoble situat al c /
Llarg Nº 20 i de l'informe emès per l'arquitecte en presentació de serveis en aquest ajuntament
en data 18 de febrer de 2016, s'acorda per unanimitat:

1) Tenint en compte que es tracta d'una obra major, haurà d'aportar en el termini de 20 dies,
comptats a partir del següent a la present notificació la següent documentació:
- Projecte d'execució de traster, signat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial
corresponent.
- Estudi de Gestió de Residus, segons RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció
i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE 13/02/2008).
Comunica que, en el cas de no presentar la documentació requerida en el termini establert, es
considerarà que desisteix de la petició i es procedirà a la resolució motivada de l'expedient, de
conformitat amb el que disposen els articles 41 i 72 de la Llei de procediment administratiu
30/1992 modificada per la Llei 4/1999.
2) Traslladar el present acte a l'interessat.
•
-

Seguidament s'informa de l'expedient incoat, per sol·licitar de la Diputació de València
Subvenció per a la realització de la "Campanya de control de vectors (mosques i mosquits), i de
les ofertes presentades que corresponen a les empreses:
PLABYE CB CIF.- E98429079
NC SERVEIS I PLAGUES SL CIF: B98639248
ECO TRACTAMENTS I SERVEIS SL
CTL SL
A la vista de les ofertes presentades, després de deliberació s'acorda per unanimitat.

1) Sol·licitar la subvenció de la Diputació de València referent al control de vectors (mosques i
mosquits), seleccionat el projecte tècnic presentat per l'empresa COMPANYIA DE
TRACTAMENTS LLEVANT (CTL) SL, l'import anual ascendeix a la xifrada quantitat de 2.350 €
més el 10% d'IVA.
2) Traslladar el present acte a la Diputació de València i CTL SL als efectes oportuns.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 19'45 h, de la qual jo com a secretària done fe,
i per a constància del que s'ha actuat es sotmet a la signatura de l'Alcaldessa-Presidenta.
En Albalat dels Tarongers a 10 de Març del 2016.
Vist i plau
L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

