ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRER DE 2018.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 6 de febrer de 2018 a les 18: 00h,
sota la presidència de la Sra Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la junta
de govern local, Sra. M. Dolors Lafont Avinent , D. Miguel Bonet Sancho i Rafael
Asensio Chenovart, assistits de la secretària - interventora de l'ajuntament, Sra. Amparo
Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació:
 Es procedeix a la lectura de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el
dia 9 de gener de 2018; vista per la junta s'acorda per unanimitat la seva aprovació i
transcripció al llibre d'actes.
 Seguidament s'informa de la sol·licitud de gual permanent formulada per D. Cessar
Antoni Avinent, per a l'immoble situat en C / Muntanya el Cavall nº 11, es procedeix
a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència per a entrada de vehicles a través de voreres a D. Cessar Antoni
Avinent, per a la col·locació d'un gual al c / Muntanya el Cavall nº 11; 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 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 que l'empleada d'aquest ajuntament com a netejadora, Bàrbara
Albiol segueix de baixa i cal procedir a una nova contractació dels que figuren en la
borsa de treball; per la qual cosa després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
1) Procedir a la contractació temporal per un mes prorrogable per un altre mes de
Sra. Mª Pilar Ripoll Mora amb DNI: 44790026-X, com a netejadora del 12 de
febrer l'11 de març de 2018, en horari de dilluns a divendres de 15:00 a 20: 00h.
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa del contingut del Decret 202/2017, de 15 de desembre, del
Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a pal·liar
els danys produïts pels temporals costaners en 2017, en el annex I, en el que es
relaciona el "Import d'ajudes directes per a pal·liar els danys produïts pel temporal de
neu, vent, pluja i fenòmens costaners ocorreguts a la Comunitat Valenciana els dies

18, 19, 20, 21, 22 i 23 de gener de 2017"; es concedeix una subvenció a aquest
ajuntament per import de 16.600,00 €, per a realitzar els treballs inclosos en la
memòria valorada presentada, de manera que després de deliberació de l'assumpte
s'acorda iniciar el procediment de contractació mitjançant la consulta amb empreses
del sector que realitzen aquests treballs.
 Seguidament s'informa a la junta de govern dels escrits presentats per la Sra.
Concepció Devis Portals i del contingut del corresponent al 12 de gener de 2017 amb
núm entrada 52, pel qual s'exigeix responsabilitat patrimonial a aquest ajuntament per
danys causats en el seu vehicle .
Es procedeix a la deliberació de l'assumpte; i considerant que, els particulars tenen dret
a ser indemnitzats per les administracions de tota lesió que pateixin, en qualsevol dels
seus béns i drets, pel funcionament normal o anormal dels serveis públics, sempre que
no concorri força major.
En compliment dels articles 32 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del
sector públic i 65, 67, 81 i 92 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i havent-se realitzat
investigacions sobre la documentació aportada, després de deliberació de l'assumpte
s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Admetre a tràmit la reclamació presentada per la Sra. Concepció Devis
Portalés, abans referenciada, i iniciar expedient Nº 1/2018 per determinar la
responsabilitat o no de l'Ajuntament i si aquest té l'obligació d'indemnitzar al
sol·licitant.
SEGON.- Nomenar com a òrgan instructor del procediment per a determinar si
existeix responsabilitat per part aquest Ajuntament al Sr. Rafael Asensio Chenovart,
en la seva qualitat de regidor i secretària de l'expedient a la de la corporació municipal,
Amparo Ferrandis Prats.
TERCER.-Comunicar a l'Instructor i secretària el nomenament; donar-li trasllat a
l'instructor de totes les actuacions existeixin al respecte, i habilitar-perquè realitzi totes
les actuacions necessàries per a comprovar l'existència o no de responsabilitat per part
de l'Ajuntament.
QUART.- De conformitat amb l'article 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà presentar
al·legacions i presentar documents o altres elements de judici en qualsevol moment
del procediment anterior al tràmit d'audiència, quedant l'expedient a la seva disposició
a les oficines municipals.
Tenint en compte l'establert sobre abstenció i recusació en els articles 23 I 24 DE LA
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, l'instructor o secretari,
s'han d'abstenir en el cas que es doni algun els motius que estableix l'apartat 2n de
l'article 23. Per part de la interessada, es podrà presentar recusació a l'instructor, o
secretari en qualsevol moment de la tramitació del procediment, si es donés algun
d'aquests casos.

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita a l'empara del Pla
d'Ocupació de la Diputació de València, expte PE / 2017/32; que a causa de la renúncia
de l'anterior jardiner, s'ha procedit de nou a realitzar oferta d'ocupació i Baremació; a
la vista del que antecedeix la junta es dóna per assabentada i ratifica l'actuació
realitzada.
 Seguidament s'informa de l'escrit remès per la Diputació de València amb referència
a l'expedient: 56/2016, sol·licitant el pagament del 10% del preu públic per redacció
del projecte del Pla General Municipal, la quantia del qual ascendeix a 4.671,15 € més
el 21% de d'IVA (981,57 €), total 5.655,72 €.
També s'informa a la junta de govern local de tot això en l'expedient de modificació
de crèdits nº 1/18, sobre transferència de crèdit entre partides pertanyents a la mateixa
àrea de despesa, per a afrontar determinades obligacions entre diferents partides del
pressupost de despeses , de la mateixa àrea de despesa, sent que la partida que es
minora té crèdit suficient i és possible la seva minoració sense detriment del servei, i
la transferència proposta no s'hagi sotmesa a cap de les limitacions assenyalades en
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 d'abril, així com la Base 10 del d'Execució del Pressupost de
2018.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària i sobre la transferència de crèdit proposta, amb l'informe de
conformitat, així com tenint en compte la urgència d'emprendre la modificació de
crèdit per poder abonar a la Diputació de València el preu públic corresponent al 10%,
per la redacció del Pla General Municipal.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits nº 1/18 i realitzar les
transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports que s'indiquen:
DE PARTIDA

IMPORT QUE minora

130 13000
RETRIBUCIONS
ats MUNICIPAL

5.655,72 €

TOTAL

5.655,72 €

A PARTIDA
151.640 REDACCIÓ
PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ

IMPORT QUE S'INCREMENTA
5.655,72 €
5.655,72 €

SEGON.- El present acte és d'execució immediata i s'ha de donar compte al ple en la
propera sessió que es celebri.
TERCER.-Ordenar el pagament del preu públic corresponent a la redacció del Pla
General Municipal a la Diputació de València corresponent de 5.655,72 € i amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 151.640 "REDACCIÓ. PLA GENERAL D'ORDENACIÓ
"

 Seguidament s'informa de l'escrit remès per EPSAR, expt FU / 2017/1523, pel qual
s'autoritza la rectificació de la factura ACTEE0600100077
Període: 2017/3
F. Factura: 2017.04.25 a 2017.07.25
Cànon Facturat: 2.258,48 €
En el següent sentit:
Període: 2017/3
F. Factura: 2017.04.25 a 2017.07.25
Cànon Facturat: 1.511,21 €
Traslladar el present acte a EGEVASA, als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa de la relació de factures automàtiques nº 2, que inclou 2
factures i ascendeix a 860,92 €, la junta es dóna per assabentada i ratifica, segons
s'indica a continuació:

 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures nº 4,
composta per 60 factures que ascendeix al capital total de CATORZE MIL DOSCENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (14.236,13 €), s'acorda per
unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament tal com es relacionen a continuació:

I sense més assumptes que tractar per la Sra Presidenta es tanca la sessió a les 19:30 h del
dia de l'encapçalament 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 ALCALDESSA
INTERVENTORA

SECRETÀRIA-

Maite Pérez Furió

Amparo Ferrandis Prats

