
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 29 DE MAIG DE 2017. 

Sent les 19,20h del dia 29 de maig de 2017, es reuneixen sota la presidència de la Sr 
Alcaldessa, Maite Pérez Furio, els membres de la junta de govern, Mª Dolores Lafont 
Avinent i D. Miguel Bonet Sancho, assistits de la secretària -interventora, Amparo 
Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons el seu detall a continuació: 

• S'informa del contingut de l'esborrany de les actes corresponents a les sessions 
celebrades els dies 18 d'abril i 2 de maig de 2017; vistes per la junta s'acorda per 
unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obra nº 18/2017 
promogut per GAS NATURAL CEGAS, per a escomesa de gas i de l'informe 
emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament en data 11 de maig 
de 2017, que diu així: 

LLICÈNCIA D'OBRA  

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:  BERNAT SOLÍS Montalva  

 NIF:   20808201-D 

 domicili:  Avd Cardenal Benlloch, nº 67, VALÈNCIA. 

 En representació de: GAS NATURAL CEGAS, SA 

A-08009722 

 obra:   ESCOMESA / CANALITZACIÓ DE GAS 

emplaçament: C / MAJOR, Nº 16  

REF CADASTRAL: 8383327YJ2988C0001WJ 

Albalat dels Tarongers 

 EXPEDIENT:  18/2017 

Emet el següent:INFORME  

PRIMER: Documentació presentada: 

• Exemplar del Projecte de canalització / connexió de subministrament de gas natural. 
• Estudi de Gestió de Residus, segons Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE de 13-02-
08). 

• Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
 
 



 
SEGON: Documentació que consta a l'expedient: 

• Aval dipositat amb valor de 30.000 € en concepte de fiança. (INICIAL) 
 

TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'inici de les Obres:  

• Documentació de Registre d'Empresa Acreditada en el sector, en cas de canvi de 
contractista. 
 
QUART: 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. 
El projecte compleix amb el Planejament Urbanístic. 

CINQUÈ: Incidències al Projecte: 

No s'observen incidències al projecte. 

SISÈ: PEM d'obra: 
 
El pressupost d'execució material de l'obra ascendeix a la quantitat de 143,74 € 
 

SETÈ: consideracions: 

Es prestarà especial atenció al paviment de reposició en calçada i voreres. 

S'ha de comprovar pel promotor la no interferència amb altres instal·lacions 
urbanes. 

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 sol·licitat i pressupostat, cONDICIONAT a: 

 
L'indicat en l'apartat TERCER I SETÈ. 

A la vista de l'informe s'acorda per unanimitat: 

1) Autoritzar a la mercantil Gas Natural Cegas SA amb CIF A08009727, la 
construcció d'una escomesa de gas directa amb canonada de polietilè de 32mm de 
diàmetre nominal i una longitud total de 1,10m, al C / MAJOR, Nº 16, tal com es 
reflecteix en el plànol que s'adjunta. 

• Condicionat al fet que previ inici de les obres haurà d'aportar, si escau, el següent: 
- Documentació de Registre d'empresa acreditada en el sector, en cas de canvi 

de contractista. 
• Durant ia la finalització de l'obra haurà de: 

- Prestar especial atenció al paviment de reposició en calçada i voreres. 
- Comprovar-la no interferència amb altres instal·lacions urbanes.  
- Així com el compliment de les prescripcions generals que figuren a les 

normes urbanístiques de paviment local i al previ pagament de l'impost i 
taxa corresponent. 

 

 

 



2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 
 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obra nº 17/2017 
promogut per JOSÉ SERAFÍN GAMÓN ALEGRE per a obres de manteniment 
en l'immoble situat al c / MAJOR Nº 29 i de l'informe emès per l'arquitecte que 
presta serveis en aquest ajuntament en data 18 maig 2017, que diu així: 

LLICÈNCIA D'OBRA  

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:  JOSÉ S GAMÓN ALEGRE 

 DNI:   73495646-C 

 domicili:  C / Major nº 29. Albalat dels Tarongers. 

 En representació de:  

obra: Substitució de banyera per plat de dutxa. 

emplaçament: C / MAJOR, Nº 29. 

REF CADASTRAL: 8283219YJ2988C0001UJ 

Albalat dels Tarongers 

 EXP:   17/2017  

Emet el següent:INFORME  

PRIMER: Documentació presentada: 

• Sol·licitud de llicència d'obres. 
• Fitxa cadastral.  
• Fotografies de l'estat actual de la zona on es pretén actuar. 

 

Documentació presentada el 10 de maig de 2017: 

• Pressupost per capítols amb desglossament de l'IVA. 
 
 
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, són Normes 
Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994. 
CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05/03/1998 . CTU), se sol·licita 
Llicència d'Obres en: 
 
2. 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. 
A la vista de l'informe s'acorda per unanimitat: 

1) Concedir llicència al Sr. José Serafín Gamón Alegre per realitzar obres de reforma 
al bany de l'immoble situat en C / MAJOR, Nº 29, amb Referència Cadastral 
8283219YJ2988C0001UJ, conformement al pressupost presentat realitzat per 
Construccions i Reformes RUDACB, tenint en compte que es tracta d'obres de 
manteniment que no podran afectar l'estructura ni volum de l'immoble. 

Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren a les 
normes urbanístiques de planejament local i el previ pagament de l'impost i taxa 
corresponent, tenint en compte que la llicència es considera atorgada sense perjudici de 
tercers i estalvi al dret de propietat. 

• Seguidament s'informa de la sol·licitud formulada per Mª Cristina Martí Lafont 
perquè es procedeixi a l'arxiu de l'expedient de llicència d'obra nº 37/2016, ja que el 
contingut de les mateixes s'ha inclòs en un altre expedient de llicència d'obres nº 
8/2017 , promogut per ella; a la vista del que antecedeix en els expedients citats 
s'acorda per unanimitat: 
1) Procedir a la arxiu de l'expedient de llicència d'obra nº 37/2016, per duplicitat de 

l'obra, amb la sol·licitada en l'expedient nº 8/2017 ja resolt. 
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 

 
• Seguidament s'informa de l'escrit remès pel EPSAR, entitat de sanejament 

d'aigües, que diu així: 
 

INFORME DE Department DE PROJECTES, OBRES I EXPLOTACIÓ 

ASSUMPTE: PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS CONVENIS PER AL 
PROVEÏMENT D'AIGUA, DES DE LA PLANTA POTABILITZADORA (ETAP) 
DE SAGUNT i conduccions de PROVEÏMENT A Camp de Morvedre. 

ANTECEDENTS 

La llavors anomenada Conselleria d'Obres Publiques Urbanisme i Transport va executar 
les obres de la planta potabilitzadora (ETAP) de Segon i les conduccions de proveïment 
corresponents, que són explotades per l'Entitat de Sanejament d'Aigües des del 28 de 
juliol de 2000, en virtut de resolució de Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i 
Transport de 9 de març de 2000 (DOGV núm 3.724 de 5 d'abril de 2000). 

Des de la citada instal·lació, ia través de les obres de proveïment del Camp de Morvedre 
I, II, III i IV es pot abastir als municipis d'Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, 
Algar de Palancia, Algimia d'Alfara, Almenara, Benavites , Benifairo dels Valls, Canet 
d'en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunt i 
Torres Torres. 

 

 

L'assumpció per part de l'Entitat de Sanejament d'Aigües dels costos de les obres de 
proveïment del Camp de Morvedre que no han estat finançats per Fons FEDER, va 
determinar la imputació als municipis beneficiaris d'aquestes obres dels costos 
d'amortització de les inversions realitzades. 

 



Amb data 5 d'abril de 2004 es va construir un consorci concessionari d'Aigües (Xarxa 
d'Abastament del Camp de Morvedre. Fase I, II, III i IV) entre els referits municipis del 
Camp de Morvedre; la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la Conselleria 
d'Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana i l'Entitat de Sanejament 
d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, per a l'obtenció per part dels municipis 
de la concessió administrativa d'aigua potable a atorgar per la Confederació Hidràulica 
del Xúquer, donant compliment al que estableix l'article 89 del Reial Decret Legislatiu 
1/2001, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Aigües. 

 

Els estatuts del consorci, aprovats per Acord de l'Assemblea General Extraordinària del 
Consorci celebrada el 30 de novembre de 2009, determinen en instal·lacions d'abastament 
d'aigua en alta s'assumiran pels diferents municipis consorciats. Els primers, en proporció 
directa al consum d'acord amb els costos que determini l'Entitat de Sanejament d'Aigües 
Residuals de la Comunitat Valenciana. 

 

Al novembre de 2010, es van subscriure diversos convenis entre l'EPSAR i els municipis 
integrants del Consorci (Excepte amb el municipi de Torres Torres el conveni s'ha 
subscrit recentment) per al proveïment des ETAP de Sagunt, amb efectes des de la data 
de signatura i per un període de 25 anys prorrogable. 

SITUACIÓ ACTUAL 

En base als Conveni subscrits entre els diferents ajuntaments i l'EPSAR, aquesta Entitat 
repercuteix a cadascun dels municipis, els costos d'amortització i explotació d'acord amb 
les quotes d'amortització i explotació convingudes, emetent les corresponents factures 
mensuals, establint-se en els referits convenis les següents quotes de retribució per 
amortització i explotació: 

 

- Quota d'amortització: 0,023220 € / m3, sense IVA, aplicada al cabal de 
concessió, (0,026935 € / m3, inclòs IVA del 16%, aplicable a la data de signatura 
del conveni). 

- Quota d'explotació: 0,106005 € / m3, sense IVA, aplicada al cabal abastat, 
(0,0122966 € / m3, inclòs IVA del 16%, aplicable a la data de signatura del 
conveni). 

El pagament en concepte d'amortització de les instal·lacions es va iniciar l'1 de gener de 
2011, i es repercuteix mensualment als ajuntaments, d'acord amb el cabal de concessió, 
mitjançant la següent fórmula:  

 

COSTOS FIXOS (AMORTITZACIÓ) = CABAL CONCESSIÓ x PREU FIX 
(0,023220 € / M3 + IVA) 

 

 

 

Per al càlcul de la referida quota d'amortització, es va utilitzar el cabal de 
concessió de 12.192.500 m3 / any, amb el següent repartiment: 

 

 CABAL DE CONCESION 



MUNICIPI (L / s) (M3 / any) 

Albalat dels Tarongers 8,30 261.886 

Alfara de la Baronia (Antigament Alfara de 
Algimia) 

3,18 100.411 

Algar de Palància 3,13 98.837 

Algimia d'Alfara 5,05 158.643 

Almenara 23,07 727.427 

Benavites 2,62 82.469 

Benifairo dels Valls 7,70 242.685 

Canet d'En Berenguer 14,33 452.005 

Estivella 6,21 195.785 

Faura 10,96 345.614 

Gilet 9,14 288.327 

Petres 4,61 145.422 

Quart de les Valls 4,62 145.737 

Quartell 5,50 173.437 

Sagunt + Almardà 274,45 8.655.148 

torres torres 3,76 118.667 

 

Per la seva banda, el pagament per concepte d'explotació, es correspon amb els costos 
suportats per l'EPSAR pel funcionament de les instal·lacions, en concret, del cost de 
servei de potabilització i del cost de l'empresa de control associada. El cost d'explotació 
no distingeix entre cost fixos i variables, i es repercuteixen mensualment únicament als 
municipis abastits, de manera que els no abastats no suporten els costos fixos de les 
instal·lacions. Per tant, els costos d'explotació es determinen d'acord amb el cabal abastat, 
mitjançant la següent fórmula: 

COST VARIABLES (EXPLOTACIÓ) = CABAL PROVEÏT x PREU VARIABLE 
(0,106005 € / m3 + IVA) 

PROBLEMÀTICA 

Ja que en el moment de la subscripció dels convenis es desconeixia el cabal real a abastir, 
la quota d'explotació inclosa en els convenis (0,106005 € / m3, sense IVA) va ser 
determinada d'acord al cabal de concessió autoritzat, és a dir, 12,19 Hm3 / any, atès que 
era l'única dada conegut en aquest moment, sobre això, i com a conseqüència que des de 
la posada en marxa de les instal·lacions, el volum real proveït ha resultat molt inferior al 
referit cabal de concessió (a la actualitat el cabal anual 

 

proveït es situada al voltant de 8 hm3), el cost mensual d'explotació que es repercuteix 
als municipis inferior al que s'hauria de repercutir, circumstància que es ve produint 
històricament, i que provoca una desviació dels costos de funcionament reals suportats 
per l'EPSAR pel que fa als repercutits per aquest concepte als Ajuntaments integrants del 
Consorci. 

 



D'altra banda, la quota d'explotació establerta en els convenis subscrits entre l'EPSAR i 
els ajuntaments va ser calculada en base als costos d'explotació vigent en el moment de 
subscripció dels mateixos, de manera que en no existir en els convenis vigents cap 
fórmula de revisió de preus dels costos de potabilització i de control, cada any es veu 
incrementada la diferència entre els costos repercutits mensualment als municipis del 
Camp de Morvedre i els costos de funcionament reals que són suportats per l'EPSAR. 

Per l'exposat en l'actualitat existeix un dèficit entre els imports que es facturen 
mensualment pels costos d'explotació als Ajuntaments del Camp de Morvedre segons els 
convenis subscrits (0,106005 € / m3, sense IVA) i el cost real del servei, que per als cabals 
abastats actualment se situa en 0,18 € m3 (cost similar al d'instal·lacions de proveïment 
semblants), per la qual cosa anualment cal realitzar un reajustament del finançament 
d'acord amb la clàusula tercera del referit Conveni "QUANTIA dELS COSTOS 
d'aBASTIMENT d'aIGUA eN ALTA ", en què s'especifica que els costos que els 
ajuntaments han d'abonar a l'entitat de Sanejament d'Aigües per al proveïment d'aigua 
efectuat, seran aquells en què aquesta incorri com a conseqüència de l'explotació 
manteniment, control i amortització de les instal·lacions.Així mateix, en la clàusula 
cinquena, "REAJUST DEL FINANÇAMENT", s'especifica que transcorregut l'exercici 
anual i dins el primer trimestre de cada exercici, l'Entitat de Sanejament d'Aigües 
presentés l'estat real dels constes suportats per la mateixa en les activitats d'explotació, 
manteniment i control de les instal·lacions, així com dels ingressos derivats de 
l'amortització que l'Ajuntament ha de satisfer, procedint a realitzar una regularització dels 
mateixos.així com dels ingressos derivats de l'amortització que l'Ajuntament ha de 
satisfer, procedint a realitzar una regularització dels mateixos.així com dels ingressos 
derivats de l'amortització que l'Ajuntament ha de satisfer, procedint a realitzar una 
regularització dels mateixos. 

Per la seva banda, i d'acord amb l'Article 39 dels Estatuts de Consorci (... els costos 
d'explotació i amortització de les instal·lacions d'abastament d'aigua en alta s'assumiran 
pels diferents municipis consorciats. Els primers, en proporció directa al consum d'acord 
amb els costos que determini la regularització es realitza en funció del cabal abastat a 
cada municipi en relació amb el cabal total subministrat per l'ETAP, circumstància que, 
si no es modifica, derivés en un increment progressiu dels imports de regularització anuals 
en els propers anys . 

En aquest sentit, la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana, mitjançant escrit de 
27 de juliol de 2015 (Reg. Ent núm 6.675 de 2015.07.29), comunique a aquesta entitat, 
entre altres consideracions, el següent: 

"... Per tant s'insta en compliment de la normativa vigent en matèria d'intervenció de 
preus, i en concret en l'autorització de tarifa de subministrament a poblacions, la 
modificació mitjançant addenda dels estatuts del consorci a fi d'establir el marc per a 
poder autoritzar una tarifa que pogués revisar periòdicament; i que financera la totalitat 
dels costos de prestació del servei. 

Tarifa, que en aquest cas, si podria ser revisada i autoritzada per aquesta unitat i que 
permetria disposar d'una tarifa prea amb el que s'evitarien les incerteses econòmiques de 
posteriors liquidacions de costos, als diferents ajuntaments, i fins i tot disposar d'una 
mecanisme de liquidació de l'exercici anterior mitjançant línia tarifària transitòria a  

 

 

 

incloure en tarifa del següent exercici, aconseguint l'autosuficiència plena i reduint-se 
així, els forts o regulacions actuals de costos ... " 

PROPOSTA 



Per tot això, i en la línia del que s'ha exposat per la Comissió de Preus, a fi de regularitzar 
els diferents convenis subscrits, i evitar elevats imports en les regulacions anuals a 
realitzar, aquesta Entitat de Sanejament proposa realitzar una modificació dels estatuts 
del Consorci , i estableix una addenda als convenis, a fi de modificar la quota de 
retribució, de manera que s'estableixin les següents: 

o Quota d'amortització (A), en € / m3. Es mantindria l'actual quota d'amortització 
establerta en els convenis, mitjançant la qual els costos d'amortització es 
reparteixen d'acord al cabal de concessió de cada municipi; aquesta quota seria 
invariable al llarg del servei, i seria abonada per tots els municipis integrants del 
Consorci independentment del cabal abastat. 

o Quota fixa d'explotació (F), en € / dia, que es distribuirà entre tots els ajuntaments 
d'acord al cabal de concessió establert per a cada un d'ells; aquesta quota serà 
coincident amb la que suporti i abonament l'Entitat de Sanejament d'Aigües a 
l'empresa adjudicatària del servei d'explotació (amb les modificacions i / o 
revisions de preus, tant a l'alça com a la baixa, que siguin aplicables), i seria 
abonada per tots els municipis integrants del Consorci independentment del cabal 
abastat. 

o Quota variable d'explotació(V), en € / m3, que s'apliqués acord al cabal abastat a 
cada municipi; aquesta quota serà coincident amb la que suporti i aboni aquesta 
Entitat a l'Empresa adjudicatària del servei (amb les modificacions i / o revisions 
de preus, tant a l'alça amb a la baixa, que siguin aplicables), i seria abonada 
exclusivament pels municipis integrants del Consorci que fossin abastits des de 
l'ETAP. 

o Quota fixa de control(C) en € / dia, que es distribuir entre tots els ajuntaments 
d'acord al cabal de concessió establert per a cada un d'ells; aquesta quota serà 
coincident amb la que suporti i aboni l'Entitat de Sanejament d'Aigües 
a l'empresa adjudicatària del servei de control (amb les modificacions i / o 
revisions de preus, tant a l'alça com a la baixa, que siguin aplicables), i  
seria abonada per tots els municipis integrants del Consorci independentment del 
cabal abastat. 
 
En resum, la quota fixa i variable d'explotació (F i V), i la quota fixa de control 
(C) coincidiran amb les quotes de retribució que aboni l'EPSAR en els contractes 
d'explotació i de control de l'ETAP de Sagunt, aplicant les mateixes modificacions 
i / o revisions de preus anuals que les empreses adjudicatàries tingui establertes 
en el seu contracte, a fi de que en tot moment es traslladi als municipis al cost real 
del servei, i per tant, s'eviti les importants regularitzacions que es vénen realitzant 
anualment al final de cada exercici. 
 
A tall d'exemple, extrapolant els costos suportats per l'EPSAR en l'any 2016 a la 
nova modalitat proposta, resultarien les següents quotes d'aplicació: 
 
 
 
 
 
 
 
DE GENER A MARÇ DE 2016 
QUOTA FIXA EXPLOTACIÓ AYTOS (€ / m3 concesion): 0,085112 

QUOTA VARIABLE EXPLOTACIÓ AYTOS (€ / proveït): 0,044700 

QUOTA FIXA DE CONTROL AYTOS (€ / m3 concessió): 0,001848 

 



D'ABRIL A DESEMBRE DE 2016 * 
QUOTA FIXA EXPLOTACIÓ AYTOS (€ / m3 concesion): 0,084176 

QUOTA VARIABLE EXPLOTACIÓ AYTOS (€ / proveït): 0,044200 

QUOTA FIXA DE CONTROL AYTOS (€ / m3 concessió): 0,001848 

 

 

(*) Al mes d'abril es procedeix a la revisió de preus del contracte amb l'IPC a la Comunitat 
Valenciana en els últims 12 mesos, de manera que les quotes, en cas de revisió positiva o 
negativa, es regularitzen). 

I, per tant, la simulació dels costos d'explotació i control a repercutir serien els següents: 

 

 

MUNICIPI 

Va contestar 
D'EXPLOTACIÓ 
(EXERCICI 2016) 
de les instal·lacions 

ACORD AMB 
ELS ACTUALS 

CONVENIS 

 

COST 
D'EXPLOTACIÓ 
(EXERCICI 2016) 
AMB LA NOVA 

PROPOSTA 

 

 

 DIFERÈNCIA 

ALBALAT DELS 
TARONGERS 

0,00 22.589,44 22.589,44 

ALFARA DE LA 
BARONIA 

7.100,46 10.678,63 3.578,17 

ALGAR DEL PALÀNCIA 8.153,68 10.354,25 2.200,57 

ALGIMIA D'ALFARA 15.683,01 18.204,62 2.521,61 

ALMENARA 12.280,59 64.750,74 52.470,15 

BENAVITES 8.329,14 9.161,87 832,73 

BENIFAIRO 46.189,80 31.453,43 14.736,37 

CANET D'EN 
BERENGUER 

112.362,64 67.122,23 45.240,41 

ESTIVELLA 0,00 16.887,80 16.887,80 

FAURA 48.036,23 42.707,50 5.328,73 

GILET 25.343,04 32.834,30 7.491,26 

  



 

QUART DE LES VALLS 0,00 12.543,60 12.543,60 

QUARTELL 0,00 12.570,84 12.570,84 

PETRES 5.162,08 15.740,15 10.578,07 

SAGUNT 1.128.952,91 1.033.158,57 95.794,34 

TORRES TORRES 5.080,86 10.235,82 5.154,96 

 TOTAL:  1.422.674,44 1.422.674,44  

     

La nova modalitat proposta de repercussió de les despeses d'explotació i control exigiria 
una modificació dels estatuts del Consorci i una addenda als conveni vigents, a fi de 
modificar la quotes de retribució de l'explotació, de manera que les quotes fixa i variable 
de explotació (F i V), i la fixa de control (C), que suporten cadascun dels ajuntaments 
coincideixin amb les quotes que en cada moment s'estableixin en els contractes 
d'explotació i de control, aplicant-se les mateixes modificacions i / o revisions de preus 
anuals (tant alça com a la baixa) que les empreses adjudicatàries tinguin establertes en els 
seus contractes, amb l'objecte que en tot moment es traslladés als municipis el cost real 
del servei de forma immediata, sense necessitat de realitzar elevades regularitzacions 
ulteriors . 

 

En qualsevol cas, aquesta Entitat de Sanejament d'Aigües està oberta a qualsevol 
modificació de les quotes de retribució dels costos d'explotació o de la forma de repercutir 
aquests costos, sempre que sigui aprovada, si s'escau, pel Consorci Concessionari 
d'Aigües i que els costos que els ajuntaments hagin d'abonar a l'Entitat de Sanejament 
d'Aigües per al proveïment d'aigua efectuat, siguin aquells en què aquesta incorri com a 
conseqüència de l'explotació, manteniment, control i amortització de les instal·lacions. 

 

Vist l'escrit s'acorda per unanimitat, informar al ple del seu contingut en la propera sessió 
que es celebri. 

• S'informa del certificat remès per la Mancomunitat La Baronia, sobre acord del 
ple celebrat el dia 9 de maig de 2017, en el qual s'aproven les aportacions dels 
ajuntaments, corresponent-li a aquest ajuntament una aportació de 16.657,80 € i 
havent-se aprovat en el pressupost municipal de 2017 la quantitat de 16.000 €, pel 
que serà necessari l'augment de dotació pressupostària. 
 

• S'informa a la junta de govern local sobre la sol·licitud tramitada davant l'Agència 
Valenciana de Turisme, a l'empara de la resolució de 25 d'abril de 2017, del 
president de l'Agència Valenciana de Turisme, per la qual es convoquen les ajudes 
a la millora i competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat 
Valenciana; per a la realització de la següent actuació: 
"Creació i senyalització d'una nova ruta per a identificació i posada en valor del 
patrimoni cultural de la localitat d'Albalat dels Tarongers, d'acord amb la memòria 
valorada realitzada per l'arquitecte D. José Mª Pérez Adelantado, amb un 
pressupost de 12.013,05 € més IVA de 2.522,74 €. 
La junta es dóna per assabentada i està d'acord. 
 
 

 



• Seguidament s'informa dels escrits rebuts presentats per: 
- Manuel Bellver Bayo, sol·licita es reparin desperfectes en vials que poden 

causar perill per als vianants al C / Llidoner, Urbanització Els Tarongers. 
- Vicente Villar Ariño, sol·licita s'arregli el ferm de la via d'accés a les 

urbanitzacions Entrepins, Bellavista i Tres vendes, tant els forats com 
neteja dels marges. 

- Pilar Ortiz Sánchez, diu que té un immoble a PLA DE PAVIA, polígon 
13, parcel·la 8, que han col·locat pedres que li dificulten el pas, reitera la 
seva queixa del pi, l'expedient d'ordre d'execució ja s'ha incoat amb el nº 
3 / 17. 

• Seguidament s'informa de l'expedient incoat per a sol·licitar de la Diputació 
de València subvenció per a realització de la "Campanya control de vectors, 
(mosca i mosquits) 2017", i de les ofertes presentades que corresponen a les 
empreses: 
- NC SERVEIS I PLAGUES DL CIF: B98639248. 
- 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 
(mosca i mosquits) 2017, seleccionant 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 el 21% d'IVA, que ascendeix a 
493,50 €, TOTAL 2.843,50 €. 

2) Traslladar el present acte a la Diputació de València i CTL SL als efectes 
oportuns. 
• Seguidament s'informa de la relació de factures nº 11 composta per 17 factures 

que ascendeix a l'import total de 17.471,40 €. 

S'acorda per unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament segons es detalla a 
continuació. 

 

 

 

 



 

 

• Seguidament s'informa de la relació mensual nº 5 de nòmines i SS i altres del 
mes de maig, aprovat per l'alcaldia, després de deliberació, s'acorda la seva 
ratificació, segons s'indica a continuació:  

En la qual s'inclou la següent productivitat i gratificacions. 

- Amparo Ferrandis Prats 120 € 
- Mª Dolores Gines Camps 400 € 

I sense més assumptes que tractar per la presidenta es tanca la sessió a les 20:45 hores del 
dia de l'encapçalament, del que jo com a secretària, done fe i per a constància del que s'ha 
actuat s'estén la present acta que se sotmet a la signatura de la Sra. Presidenta. 

 Vist i plau 

 LA PRESIDENTA LA SECRETÀRIA- INTERVENTORA 

 

 

 

 

 

 

 


