ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 9 DE GENER DE 2018.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 9 de gener de 2018 a les 17,10 h
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 dels esborranys de les actes corresponents a sessions anteriors
i vistes per la junta de govern, s'acorda per unanimitat: aprovació dels esborranys de les
actes corresponents a les sessions celebrades els dies 27 de novembre i 12 i 19 de
desembre de 2017 i la seva transcripció al llibre d'actes.
 Seguidament s'informa de tot això en l'expedient incoat per a l'assistència tècnica
municipal del present exercici 2018; i es procedeix a informar la junta del contingut de
l'informe emès per la secretària - interventora que diu així:
"A instància de la Sra Alcaldessa sobre procediment a seguir per a la contractació de
tècnics municipals en el present exercici 2018, informe:
ANTECEDENTS
Amb data 20 de desembre de 2017, es rep escrit de la Diputació de València en el qual
se'ns informa: "Aquest any la Diputació de València va a continuar ajudant a les entitats
locals i als Consorcis en l'assistència tècnica dels professionals que requereixin per al
seu correcte funcionament. No obstant això, aquesta ajuda deixarà de prestar-se a través
de convenis subscrits amb els col·legis professionals, com es venia fent fins ara, passant
a subvencionar directament a les entitats locals i els consorcis que els sol·licitin. "
La convocatòria preveu la possibilitat que puguin ser subvencionades les assistències
tècniques formalitzades mitjançant contracte administratiu de serveis, com la
contractació laboral o de funcionaris interins.
- Segons consta en el registre auxiliar administratiu d'urbanisme, l'any 2017 es van
incoar els següents expedients:
a) Per la sol·licitud de llicències urbanístiques d'obra 48 expedients, dels quals
8 corresponen a sòl no urbanitzable i la resta 40, a sòl urbà.
b) Per Disciplina Urbanística, per la realització d'obres sense llicència o per no
ajustar-se a la llicència concedida, 19 expedients.
c) Ordres d'execució per condicions insalubres de les parcel·les o altres similars
que suposen incompliment dels propietaris respecte als immobles, 12
expedients.
d) Llicència de segregació, 1 expedient.
e) Informes urbanístics i altres relacionats, 45 expedients.

L'any 2016 la quantitat d'expedients incoats en les matèries assenyalades són molt
semblants a les de l'any 2017. Pel que és evident la necessitat de disposar d'assistència
tècnica de professionals que informin els expedients i assisteixin a la corporació
municipal tant en aquests temes , com en altres, com poden ser sol·licitar subvencions
relacionades amb obres municipals o altres relacionades amb la conservació i protecció
del medi ambient.
LLEI, segons el parer de la informant ve recollida:
- Article 91.2 de la Llei 7/1985 disposa que la selecció de tot el personal, sigui funcionari
o laboral, s'ha de fer d'acord amb l'oferta d'ocupació pública, mitjançant convocatòria
pública ia través del sistema de concurs, oposició o concurs oposició lliure, segons els
principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.
- L'oferta d'ocupació pública, suposa que la corporació local disposa d'una relació de
llocs de treball i la plantilla de personal, on es fa referència als recursos humans
necessaris per al bon funcionament dels serveis, i en els que hi ha consignació
pressupostària per l'exercici, articles 69.2 i 70.1 de la Llei 7/2007 de 12 d'abril, Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, article 46 de la Llei 10/2010 de 9 de juliol Generalitat
Valenciana, i 128.1 del RDL 781/1986 de 18 d'abril .
- Article 19 de la Llei 3/2017 de 27 de juny de pressupostos generals de l'Estat per l'any
2017, restricció de la contractació temporal.
A la vista de la legislació aplicable resulta que a la plantilla pressupostària de
l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers per a l'any 2018, no està indicada ni dotada
econòmicament cap plaça de tècnic que permeti assumir totes les funcions que venien
desentelant els tècnics contractats mediantes els convenis subscrits per la Diputació de
València amb els col·legis professionals i als que aquest ajuntament venia adherint des
de fa més de 15 anys; pel que és urgent i necessari procedir a la contractació externa del
servei, fins que es creï la plaça en la relació de llocs de treball i plantilla de personal, així
com la seva dotació pressupostària.
Pel que fa al procediment per a l'externalització del servei es podrà utilitzar qualsevol
dels previstos a la Llei de Contracte del sector Públic 30/2011 ".
A la vista de l'informe, es procedeix a la deliberació de l'assumpte i es considera que,
tenint en compte la quantitat d'expedients urbanístics que es troben en tràmit és urgent la
contractació de professionals que s'encarreguin immediatament de realitzar els informes
i preparar els expedients per a la seva proposta de resolució; per la qual cosa després de
la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Encarregar a D. JOSE MARIA PÉREZ AVANÇAT amb DNI: 44.796.588-V,
col·legiat en el d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana amb el núm 10554, la
prestació dels serveis d'arquitectura i urbanisme, consistent en l'assistència tècnica
municipal i l'emissió d'informes sobre els expedients que se li encomanin, pel
període comprès del 10 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018, establint una
retribució econòmica consistent en TRENTA EUROS (30 €) l'hora, més l'IVA
corresponent, la facturació es realitzés preferentment mensualment, a mes vençut.
El pagament s'efectuarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 22706 del
vigent pressupost de 2018.

A la notificació del present acord haurà d'aportar:
- Document acreditatiu d'estar Col·legiat al Col·legi d'Arquitectes de la
Comunitat Valenciana.
- Certificat positiu d'hisenda i la Seguretat Social.
2) Encarregar a la Sra. ELVIRA DOMÍNGUEZ GARCIA amb DNI: 33.401.821-W,
col·legiada com a Enginyer Tècnic Agrícola núm 1381, la prestació de serveis tècnics
consistents en l'assistència municipal en matèria agrícola i forestal així com l'emissió
d'informes sobre els expedients que es li encomanin, pel període comprès del 10 de
gener de 2018 a 31 de desembre del 2018, establint-se una retribució econòmica
consistent en VINT EUROS (26 €) l'hora més l'IVA corresponent, la facturació es
realitzarà preferentment mensualment, a mes vençut.
El pagament s'efectuarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 22706 del
següent pressupost de 2018.
A la notificació del present acord haurà d'aportar:
- Document acreditatiu de la Col·legiació.
- Certificat positiu d'hisenda i la Seguretat Social.
 Seguidament s'informa de l'escrit remès per Divalterra, Brigades Forestals, remetent
informe amb l'estat de les sol·licituds presentades per a realitzar treballs per part de les
brigades de Divalterra, així com del Balanç del Pla 2017 i proposta d'actuacions per al
pla 2018 i del qual es desprèn que en l'exercici 2017 s'han realitzat tractaments silvícoles
a la Muntanyeta i per al 2018 es preveu, al Camí de Comediana - Penya Roja "Adequació
de la vegetació en Àrees recreatives / Zones d'afluència"; la junta de govern manifesta
la seva conformitat amb el Pla d'actuació de Divalterra.
Així mateix s'informa que, fins el 31 de gener de 2018 disposen de termini per a
sol·licitar altres actuacions que els interessin.
 Seguidament s'informa de l'escrit remès per EGEVASA el dia 28 de desembre de 2017
nº d'entrada 2092; en el qual exposa, "que s'ha realitzat per aquesta concessionària el
pagament de les factures corresponents al cost de compra d'aigua remès per la mercantil,
Aigües de Sagunt, corresponent a les mensualitats que van de gener a octubre de 2017
per import total de 15.659,20 € sense IVA i 17.225,11 amb IVA.
La nova tarifa vigent està sent aplicada des del dia 2 d'octubre de 2017, així durant el
període que va des de l'1 de gener de 2017 fins el 2 d'octubre de 2017, hem recaptat dins
de la tarifa, anteriorment vigent, la quantitat de 132,03 sense IVA, de manera que la
quantitat abonada, fora de tarifa per aquesta societat és de 15.527,17 € sense IVA.
SOL·LICITA:
Siguin reconeguts aquests costos per la seva banda, els quals ja han estat abonats per
EGEVASA segons acord plenari, en no estar recollits els mateixos en la tarifa
d'autofinançament del servei, fins al 2 d'octubre del corrent, a partir del qual les despeses
ja són assumits per aquesta mercantil.
Indicant-nos la forma d'rescabalar d'aquests costos.

S'adjunta relació de les factures anteriorment referides, així com de l'aprovació de la
tarifa per la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana i la publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana
Les factures presentades, figuren totes a nom d'EGEVASA amb CIF: A46615159 i
presenten el següent detall:

Nº Factura
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre

O2017FC0121117
O2017FC0121502
O2017FC0121527
O2017FC0121556
O2017FC0121660
O2017FC0121701
O2017FC0126795
O2017FC0131706
O2017FC0131736
TOTAL

Acuamed Fix
978,14
883,48
978,14
946,58
978,14
946,58
978,14
978,14
946,58
8.613,92

C1 CHX Ús
Cabals

C2 CHX Ús
Canal
XúquerTúria

3.347,08

3.347,08

3.698,20
3.698,20

TOTAL

TOTAL +
IVA

978,14
883,48
978,14
946,58
4.325,22
946,58
978,14
978,14
4.644,78
15.659,20

1.075,95
971,83
1.075,95
1.041,24
4.757,74
1.041,24
1.075,95
1.075,95
5.109,26
17.225,11

Pel ple d'aquest ajuntament en data 2017.03.30, es va adoptar acord que diu així:
DESÈ. ACORD, SI PRODECE, SOBRE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 DE MARÇ DE 2017, SOBRE
INFORME FAVORABLE PER MODIFICACIÓ DE TARIFES D'AIGUA
POTABLE 2017.
S'informa al ple de l'acord adoptat per la junta de govern local en data 21 de març de
2017, que diu així:


Seguidament s'informa de l'escrit presentat per EGEVASA en data de 2017.03.15
nº d'entrada 406, al que s'acompanya estudi econòmic de noves tarifes per a l'any
2017, sol·licitant informe favorable.

Segons es manifesta en el propi estudi econòmic, aquest té com a finalitat determinar la
tarifa de l'aigua potable a la població. Per això una vegada tancat l'exercici 2016 es
preveurà els costos per a l'any 2017. En l'exercici 2017 els costos previstos es calculen a
partir de l'exercici 2016 incrementats en un 0%, a excepció del cost de la compra de l'aigua
del metre cúbic; calculada d'acord amb les quantitats reclamades a aquest ajuntament per
Aigües de Sagunt en l'exercici 2016, amb el següent detall per a l'any 2017:
EPSAR ................................................. ......... 6.080, 99
ACUAMED FIX ........................................ 11.537,17
ACUAMED VARIABLE ................................... 0
COMPLEMENT DEL CABAL .............. 3.618,45
UTILITZACIÓ CANAL XÚQUER-TÚRIA ... 2.822,66

Regularitz. ALARCON-TOUS ................... 213,33
USUARIS CANAL ........................................ 205,26
TOTA 24.0477, 86
I de la proposta de tarifes per a l'any 2017 inclòs el cost de l'aigua del metre cúbic presenta
el següent detall:
AIGUA POTABLE
Quota de servei Euros / mes
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Boca d'incendi

6,085
12,186
21,298
32,443
60,849
91,272
182,545
273,817
273,817
273,817
12,414

quota consum Euros / m3
bloc I fins a 8
Bloc II entre i 15
bloc III
més 15

0,482
0,842

conservació Contador

Euros / mes

1,450

15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
CLAVEGUERAM
quota consum Euros / m3

1,480
1,985
3,237
4,507
15,619
15,619
15,619
15,619
15,619
15,619

domèstics
Especial

0,217
0,233

Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, elevar al ple de la corporació
la següent proposta:
1.- D'acord amb el que disposa l'CAPÍTOL III del Decret 68/2013, de 7 de juny, del
Consell, pel qual es regula la Comissió de Preus de la Generalitat i els procediments per
a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i
comunicació, article 8, informar favorablement les tarifes proposades per l'any 2017, ja
que la revisió és per a la inclusió de les despeses que es generin al Consorci d'Aigües del
Camp de Morvedre en l'any 2017 i en anys successius ; pel que l'obligat al pagament al
Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre de les despeses derivades per aquest concepte
serà la concessionària, en aquesta anualitat EGEVASA.
2.- Traslladar el present acte a l'empresa EGEVASA i Òrgan autonòmic competent, i
Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre als efectes oportuns.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat la seva aprovació en tots els
extrems plantats i transcrits anteriorment.
I tenint en compte que la modificació de les tarifes s'ha realitzat a partir d'octubre de 2017;
després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Dirigir escrit al Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre, perquè es certifiqui
sobre la totalitat de l'aportació econòmica que ha de realitzar aquest ajuntament
d'Albalat dels Tarongers, al consorci per a l'exercici 2017.
2) Rebut el Certificat de l'aportació municipal al Consorci d'Aigües del Camp de
Morvedre per a l'any 2017, l'ajuntament estudiarà i formulés a Egevasa, proposta
per a l'establiment d'una quota transitòria als contribuents pel subministrament
d'aigua que permeti saldar el deute.
3) Traslladar el present acord al Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre, a
EGEVASA i al ple de l'Ajuntament.
 Seguidament s'informa de l'expedient que es tramita a instància de D. JOSÉ ORTIZ
NIETO, per a legalització d'obres realitzades en la parcel·la 197 del polígon 6.
CONSIDERANT que, en data 14 de desembre de 2017 nº entrada 2022 es rep informe
de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament rural que diu així:
 L'ús, activitat i aprofitament per al qual se sol·licita informe NO està vinculat a
l'activitat agrària de l'explotació.
 Atès que bona part de la parcel·la es troba sense cultiu o coberta de tot-u sobre les
que s'ha instal·lat una piscina portàtil, el contenidor i altres elements no agraris, les

actuacions previstes NO resulten adequades NI precises per a l'activitat agrària de
l'explotació.
En base a l'anterior i vista la documentació aportada per aquest Ajuntament s'emet
INFORME DESFAVORABLE per a la instal·lació d'CONTENIDOR METÀL·LIC
COM CASETA D'APEROS en la parcel·la 197 del polígon 6 del terme municipal de
ALBALAT DELS TARONGERS, des del punt de vista exclusivament agrari. I NO
S'INFORMA sobre la SOLERA ni d'altres elements presents en la parcel·la com ara
TANCAMENT sobre el qual es va informar DESFAVORABLEMENT en data
2015.09.24, per no haver-se sol·licitat.
CONSIDERANT que, en data 4 de gener de 2018 s'emet informe per la tècnic agrícola
que diu així:
INFORMA: Que, vista la sol·licitud presentada per JOSÉ ORTIZ NIETO, per a la
instal·lació d'un contenidor metàl·lic com caseta d'eines en la Parcel·la 197 Polígon 6
d'aquest terme municipal i d'acord amb el que estableix la Llei 5/2014, de 25 de juliol ,
de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana i segons el que preveu l'ORDRE de 17 d'octubre de 2005, de la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula l'emissió de els informes de
caràcter territorial i urbanístic, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació emetrà
informes de caràcter agronòmic en funció de l'explotació agrària del sol·licitant de
l'actuació en sòl no urbanitzable.
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,
emet informe DESFAVORABLE per a la instal·lació de contenidor metàl·lic com caseta
d'eines, des del punt de vista exclusivament agrari. Per tot això s'informa
DESFAVORABLE la llicència sol·licitada.
A la vista de tot això, després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Denegar l'autorització per a la instal·lació de contenidor metàl·lic com caseta
d'eines a la parcel·la 197 del polígon 6, motivat en què la parcel·la es troba sense
cultiu o coberta de tot-u sobre les que s'ha instal·lat una piscina portàtil, el
contenidor i altres elements no agraris, de manera que les actuacions sol·licitades
no resulten adequades ni compatibles amb l'ús que preveu l'article 113 de les
Normes urbanístiques de planejament local; per la qual cosa haurà de procedir a
la retirar tots aquests elements dipositats en la citada parcel·la 197 del polígon 6.
2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
3) Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït
la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar Un.
Qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 Seguidament s'informa del contingut dels Decrets 257 i 262 sobre aprovació de
pagaments, amb el tenor literal:

DECRET 257/17

En relació amb l'expedient incoat per a l'aprovació dels pagaments pendents de l'exercici
2017 i tenint en compte la conveniència d'abonaments dins de l'exercici, per la present i
en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent.
RESOLC:
1) Advocar la competència delegada a la junta de govern local per aprovar i ordenar
el pagament de les relacions automàtiques nº 33 i nº 34.
2) Aprovar i ordenar els pagaments segons es relacionen a continuació:

Així com les despeses de desplaçament.
-

MARIA DOLORS GINES CAMPS 13,68 €
MAITE PÉREZ FURIÓ 34,87 €
JORGE MORENO OJEDA 14,82 €

3) Traslladar el present acte a la junta de govern i ple de l'Ajuntament.

DECRET 262/17

En relació amb l'expedient incoat per a l'aprovació dels pagaments pendents de l'exercici
2017 i tenint en compte la conveniència d'abonaments dins de l'exercici, per la present i
en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent.
RESOLC:
1) Advocar la competència delegada a la junta de govern local per aprovar i ordenar
el pagament de la relació automàtica nº 35.
2) Aprovar i ordenar el pagament segons es relacionen a continuació.

3) Traslladar el present acte a la junta de govern i ple de l'Ajuntament.

Vist per la junta de govern aquesta es dóna per assabentada.

 Seguidament s'informa de la relació manual nº 12 nòmines, SS i altres desembre, vista
per la junta de govern s'acorda la seva ratificació, segons s'indica a continuació:
ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO
AMPARO FERRANDIS PRATS
AMPARO FERRANDIS PRATS, PAGA EXTRA DESEMBRE
JUAN CARLOS LAFONT BONET
MARIA DOLORS GINES CAMPS
MAITE PEREZ FURIO
MAITE PEREZ FURIO, PAGA EXTRA DESEMBRE
BARBARA ALBIOL MACIAN
MIGUEL BONET SANCHO
RAFAEL ASENSIO Chenovart
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
AMPARO MATEU - JUTJAT DE PAU
MANCOMUNITAT DE LA BARONIA
JORGE MORENO OJEDA
ENCARNACIÓN MARTI MOLINA
ALBA RAJADELL GARCIA
MARTA COSTA PALMERO
SUSANA AVINET BELTRAN
JOSE PEDRO PEREZ DOÑATE
MIGUEL ANGEL BONET SAFONT
JOSE ANTONI BENET
BLAI RUBEN GASCO GIMENO
Mª LUISA LAFONT SERRANO
Mª JESUS GIL MARTINEZ
Mª ISABEL GALDON BECERRA
TOTAL ..............

1.295,69
2.296,29
2.024,95
1.374,48
1.359,03
933,34
1.016,96
504,88
229,00
229,00
3.016,94
901,02
703,71
155,00
1.388,15
1.497,73
612,31
1.333,99
825,78
553,71
688,97
528,05
629,95
629,95
629,95
629,95
404,18
26.392,96

En el qual s'inclouen els següents, productivitat i gratificacions:
- Amparo Ferrandis Prats 120 €
- Maria Dolors Ginés Camps 400 €
 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures nº 1 de 2018
composta per 26 factures, que ascendeixen a l'import total de SET MIL VUIT-CENTS

NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (2.809,08 €); s'acorda per unanimitat aprovació
i ordre de pagament tal com es relaciona a continuació:

 Seguidament s'informa que en data 9 de gener de 2018 per D. Enrique Hurtado Lafont
s'ha presentat aclariment de la factura A1 / 2016.11.28, segons requeriment efectuat en
data 6 de febrer de 2017, i després de la deliberació de l'assumpte, s'acorda per
unanimitat, abonar la factura A1 / 2016.11.28, per import de 1.906,63 €.
 Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada per D. Juan Carlos Lafont Bonet en
representació de la Societat Músic Cultural, perquè se'ls aboni la part pendent de 2017,
s'acorda el seu abonament.
 Seguidament s'informa de l'escrit presentat per l'AC Mestre Moragrega nº d'entrada
2111 de 29 de desembre de 2017, en la qual manifesten les activitats que tenen previstes
realitzar en l'any 2018, així com les necessitats de dotació de material per a les
representacions; la junta es dóna per assabentada.

I sense més assumptes que tractar per la Sra Presidenta es tanca la sessió a les 19:15 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 PRESIDENTA

Maite Pérez Furió

SECRETÀRIA - INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

