ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 31 D'OCTUBRE DE 2017.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 31 d'octubre de 2017 les 18h, sota
la presidència de la Sra Alcaldessa, Dóna Maite Pérez Furio, els membres de la Junta de
Govern Local, Sra Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho, Rafael Asensio
Chenovart, assistits de la secretària-interventora de l'ajuntament, Amparo Ferrandis Prats,
es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació:
•

Vist l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 3 d'octubre de
2017, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes.

•

Per la Sra Alcaldessa s'informa a la junta de govern local de la reunió a celebrar
pel Consorci D'Aigües Camp de Morvedre, el proper dia 3 de novembre a les 12h,
i que ella no podrà assistir per la qual cosa hauria d'assistir Rafael Asencio
Chenovart, qui manifesta que té assumptes que atendre i no sap si podrà assistir; si
pot ira.

•

Seguidament s'informa i delibera de l'estat de l'expedient del qual resulta que,
remesa la proposta de conveni per la mercantil Aigües de Sagunt en data 18 de
maig de 2017, l'ajuntament va fer una observació sobre l'aplicació de l'interès sobre
el deute, qüestió que no es va resoldre definitivament, ia causa del canvi de gerent
de la mercantil, el conveni encara no s'ha signat; sent intenció municipal signar un
conveni per al pagament del deute per part d'aquest ajuntament d'Albalat dels
Tarongers.

•

Seguidament informa la Sra Alcaldessa que per decret 193/17 d'11 d'octubre de
2017, davant la urgent necessitat d'emprendre treballs en els jardins i zones verdes
de la localitat, es va contractar de la borsa de treball a D. José Pedro Pérez Doñate
del 13 al 31 d'octubre; resultant que existeixen treballs en els jardins i zones verdes
que no es poden demorar i estava previst que aquests s'executaran pels aturats de
l'EMCORP, però la convocatòria encara no ha estat resolta pel SERVEF, per la
qual cosa és necessari prorrogar el contracte del peó ; després de deliberació de
l'assumpte s'acorda per unanimitat:

1) Prorroga de l'1 al 30 de novembre el contracte de treball del peó, José Pedro Pérez
Doñate, en les mateixes condicions que l'anterior.
2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.

•

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient incoat per a la realització del
projecte "LLUMS URBANITZACIÓ ELS TARONGERS", inclòs dins el
programa del IVACE de "Estalvi i Eficiència energètica dels serveis públics"; Exp:
E4SP41 / 2017/30.
Vist el que antecedeix en l'expedient i després deliberació de l'assumpte s'acorda
per unanimitat:
1) Encarregar la prestació del servei per a la redacció de la memòria tècnica
d'Estalvi i Eficiència Energètica 2017, per a la realització del Projecte
"SUBSTITUCIÓ LLUMS URBANITZACIÓ ELS TARONGERS" a D.
Francisco R. Civera Navarre.
2) Aprovar la Memòria Tècnica d'Estalvi i Eficiència Energètica 2017, per a
realitzar el projecte "SUBSTITUCIÓ LLUMS URBANITZACIÓ ALBALAT
DELS TARONGERS", redactat pel tècnic industrial, Sr. Francisco R. Civera
Navarre; la quantia ascendeix a la xifrada quantitat de SEIXANTA-CINC MIL
NORANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS (65.090,03 €) més l'IVA que
ascendeix a TRETZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-UN CENTIMS) (13.668,91 €), total projecte inclòs IVA,
SETANTA-VUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (78.758,94 €).
3) Aprovar els honoraris per redacció de la memòria tècnica per realitzar el
projecte "SUBSTITUCIÓ LLUMS URBANIACION ELS TARONGERS";
realitzada pel tècnic industrial D. Francisco R. Civera Navarre i la quanta
ascendeix a:
BI 268,18 €
IVA21% 562,84 €
TOTAL: 3.243,02 €
Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 16561900 del
vigent pressupost de 2017.
4) Encarregar i aprovar els honoraris per la direcció del projecte "SUBSTITUCIÓ
LLUMS URBANITZACIÓ ELS TARONGERS", a D. Francisco R. Civera
Navarre, la compte puja:
BI 1.148,65 €
IVA 241,22 €
TOTAL: 1.389,87 €
Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 165 61900 vigent
pressupost 2017.
5) Aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament
"SUBSTITUCIÓ LLUMS URBANITZACIÓ ELS TARONGERS", inclòs en
el programa del IVACE d'Estalvi i Eficiència Energètica dels serveis públics,
expedient E4SP41 / 2017/30. Declarar la tramitació urgent, motivat en la
necessitat de complir amb els terminis d'adjudicació, segons la resolució de 13
de setembre de 2017 del president del IVACE.
Aprovar el plec de condicions administratives particulars que regeixen la
licitació per procediment obert únic criteri el preu, així com designar els
components de la Mesa de contractació:
Presidenta: Maite Perez Furio.
Vocals: Mª Dolores Lafont Avinent.
Miguel Bonet Sancho.
Amparo Ferrandis Prats.
Tècnic Industrial: Francisco R. Civera Navarre.

Sent suficient la presència de 3 membres per a la seva vàlida constitució i
funcionament.
Aprovar el plec de prescripcions tècniques redactat pel tècnic industrial,
Francisco R. Civera Navarre.
6) Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 165 61900, per
import de SETANTA-VUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS
AMB NORANTA-cuantro CÈNTIMS (78.758,94 €).
7) Convocar licitació d'acord amb el descrit en el plec de condicions
administratives particulars.
•

Seguidament s'informa de l'expedient d'informació urbanística núm 31/2017 incoat
a instància del Registre de la Propietat de Sagunt sobre la parcel·la 47 del polígon
18 i del contingut de l'informe emès per la tècnic agrícola en data 19 d'octubre 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 REGISTRE DE LA PROPIETAT DE
SAGUNT Núm 2, consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió
Territorial d'Urbanisme al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la
REFERÈNCIA CADASTRAL corresponent a la part rústica: 46010A018000470000EA i
la
REFERÈNCIA
CADASTRAL
corresponent
a
la
part
urbana
001500600YJ29C0001MX està situada a:

Tant la parcel·la com la construcció estan situades segons el PORN del "Parc Natural de
la Serra Calderona" en àrea de predomini agrícola

"Sòl no urbanitzable COMÚ"

.- Que la parcel·la i la construcció No tenen caràcter demanial.
.- La parcel·la i la construcció existent No estan afectades 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 19 d'octubre de 2017.
2) Manifestar que, d'acord amb les NNSS de planejament local aprovades al desembre
de 1992 i modificades en l'any 1998, no es recullen els immobles fora d'ordenació.
Pel que no hi ha normativa urbanística local respecte dels mateixos.
Pel que, pel que fa a la construcció, està fora d'ordenació per que incompleix la
normativa urbanística i no hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de
construcció.
3) Traslladar el present acte al propietari i Registre de la Propietat de Sagunt nº2, als
efectes oportuns.
•

Seguidament s'informa del contingut de l'escrit remès pel Registre de la Propietat
de Sagunt nº 2, referent a l'assentament registral 1350 diari 37 Entrada 2002/2017.
Sobre excés de cabuda de la finca cadastral 46010A005006140000EF confrontant
amb les següents parcel·les cadastrals de titularitat municipal
46010A005004020000EJ i 44010A005090530000EW.
S'informa per la secretària-interventora que contrastats les dades cadastrals que
consten en aquest ajuntament de l'any 1931 i següents amb els del 2017, no figura
minva en la superfície de la parcel·la 402 del polígon 5 i l'altra és el camí, de
manera que sempre i quan no es disminueixin les superfícies cadastrals actuals que
són:
- Polígon 5 Parcel·la 402: 35.322m2
- I els límits de l'ample del camí Algepsar, referència
46010A005090530000EW.
No hi ha cap impediment.
Pel que després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
Informar el Registre de la Propietat de Sagunt nº 2 que, per part d'aquest
ajuntament d'Albalat dels Tarongers no hi ha cap impediment sempre que no es
detraguen la superfície dels béns municipals, segons consta en l'actual cadastre i se
cita anteriorment.
Traslladar el present acte al Registre de la Propietat de Sagunt nº 2 als efectes
oportuns.

•

Seguidament s'informa de la sol·licitud formulada per D. Martin Pineda Diumenge,
sol·licitant permís per al pas pel terme municipal d'Albalat dels Tarongers de la
XVII marxa MTB MORVEDRE DE SAGUNT, el dia 11 de març de 2018; després
de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
-

Informar favorablement la sol·licitud i manifestar que no hi ha cap
inconvenient per part d'aquest ajuntament d'Albalat dels Tarongers, perquè
s'autoritzi la realització de la XVII Marxa MTB Morvedre, l'11 de març de
2018 al seu pas per aquest terme municipal.
Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns.
•

Seguidament s'informa de la resolució de 28 de setembre de 2017, del president de
l'Agència Valenciana de Turisme, de concesion d'ajudes dirigides a les entitats
locals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 8143) i concretament de l'ajut
concedit a aquest ajuntament segons es detalla a continuació:

PROGRAMA 1. Inversió en adequació i millora dels serveis i recursos turístics.
- Expte. PAV-381-17
- Denominació: Creació i senyalització d'una Ruta Cultural i Patrimonial a
Albalat dels Tarongers.

-

Pressupost: 14.535,79 €
Cost subvencionable: 14.535,79 €
Percentatge Cost subvencionable: 65%
Import Ajuda: 9.448,26 €

Informada la junta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
-

•

Incoar expedient de modificació, per a habilitar el crèdit corresponent.
Contactar almenys amb 3 empreses perquè aportin pressupost del
subministrament i instal·lació.

Seguidament s'informa del contingut de la relació manual nº 10 de nòmines,
seguretat social i altres del mes d'octubre, la junta es dóna per assabentada i ratifica
la seva aprovació i ordre de pagament segons es detalla a continuació:
RELACIÓ MANUAL N º 10 NÒMINES, SS I ALTRES OCTUBRE

ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO
AMPARO FERRANDIS PRATS
JUAN CARLOS LAFONT BONET
MARIA DOLORS GINES CAMPS
MAITE PEREZ FURIO
BARBARA ALBIOL MACIAN
MIGUEL BONET SANCHO
RAFAEL ASENSIO Chenovart
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
AMPARO MATEU - JUTJAT DE PAU
MANCOMUNITAT LA BARONIA
JORGE MORENO OJEDA
ANA MARGALEF HERNANDEZ
MARIA JOSE CARRION SEBASTIAN
ENCARNACION MARTI MOLINA
ALBA RAJADELL GARCIA
Mª JOSE MARTINEZ SALOR
MARTA COSTA PALMERO
SUSANA AVINENT BELTRÁN
JOSE PEDRO PEREZ DOÑATE
TOTAL ................

1,295,69
2.296,29
1.374,48
1.359,03
933,34
612,31
229,00
229,00
3.658,29
901,02
703,71
155,00
1.388,15
1.497,73
626,02
630,30
612,31
783,41
389,42
804,42
553,71
492,19
20.229,13

En el qual s'inclouen els següents, productivitat i gratificacions:
-

Amparo Ferrandis Prats 120 €
Lola Gines Camps 400 €

Així com l'abonament a la Sra. Amparo Mateu Maña en concepte d'indemnització per
atenció al jutjat de Pau al mes d'octubre de 2017, de la quantitat que resulta de la següent
liquidació 158,16 € menys el 2% en concepte d'IRPF, resultant un import líquid de 155 €.
•

Seguidament s'informa de la relació automàtica de factures nº 28 composta per 12
factures que ascendeixen a l'import total de CINC MIL VUIT-CENTS DOS

EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (5.802,99 €), s'acorda per unanimitat
la seva aprovació i ordre de pagament, tal i com es relacionen a continuació:

I sense més assumptes que tractar per la Sra Presidenta es tanca la sessió a les 19,20h i per
a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de la qual jo com a secretària done
fe, i se sotmet a la signatura de la presidenta.

Vist i plau
PRESIDENTA

SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Maite Pérez Furio

Amparo Ferrandis Prats

