
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ 
CELEBRADA EL DIA 9 DE JUNY DE 2016. 
 
Sent les 18 hores del dia 9 de juny de 2016, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. 
Maite Pérez Furio, es reuneixen els membres de la junta de govern local, Sra. M. Dolors 
Lafont Avinent i D. Miguel Bonet Sancho , assistits de la secretària interventora de 
l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, a fi de celebrar sessió ordinària. A continuació es 
procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació: 
 

•••• S'informa a la Junta de Govern Local de tot això en l'expedient per a la formació 
d'una borsa de treball i contractació de peons generals; així com, de les 
actuacions realitzades pel Tribunal i del contingut de l'ACTA DE 
CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA BORSA 
D'OCUPACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE PEONS 
GENERALS, aixecada el dia 6 de Juny de 2016, vist el que antecedeix en 
l'expedient, per la Junta de Govern Local després deliberació de l'assumpte, 
s'acorda per unanimitat: 

1) Constituir la borsa d'ocupació per a la contractació laboral temporal de peons 
generals, que quedi integrada per la relació definitiva de candidats, segons consta en 
l'acta del dia 6 de Juny de 2016, la còpia degudament diligenciada s'acompanya. 
 
2) Fer públic el present acte per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Seguidament després deliberació de l'assumpte, davant l'acumulació de treballs a causa 
de l'època estival consideren necessari procedir a la crida per ordre decreixent de 4 
persones inscrites a la borsa per a la contractació d'acord amb el següent: 
CONTRACTAT LABORAL TEMPORAL, PER ACUMULACIÓ DE TREBALL PEÓ 
DE NETEJA, GRUP 10. 

Se li remunerarà d'acord amb el Conveni Col·lectiu de treball del sector de neteja 
d'edificis i locals de la Província de València; treballaran 4 0 5 hores al dia, 20h-
25h a les setmana i pel període comprès del 20 de juny al 31 d'agost del 2016. 
 

•••• Seguidament s'informa a la Junta de Govern Local de la "Resolució de 26 de 
maig de 2016, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre 
modificació del període de cremes per a 2016; informat del contingut de l'Ordre, 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

 
1) De l'15 al 30 de juny es autoritzés d'acord amb el que preveu el pla de Cremes Local, 
a 1 dia a la setmana, excepte ordre en contra. 
 
Durant el mes de juliol i agost es suspendran totalment els permisos. 
 
De l'1 de setembre al 16 d'octubre es van autoritzar d'acord amb el que preveu el pla de 
cremes local, 1 dia a la setmana, excepte ordre en contra. 
 
 
 
 



 
 
 

•••• Seguidament s'informa de l'expedient que es tramita a instància de Noemí 
Gázquez Martínez, per al pagament fraccionat de la llicència de 1ª Ocupació i de 
l'informe proposta, emès per la secretària interventora que diu així: 

 
Per Sra. Noemi Gázquez Martínez, amb DNI Nº 44.800.396F, se sol·licita el 

pagament fraccionat de la taxa de llicència de 1a Ocupació de l'habitatge situat 

en Avda. Garrofera, Nº 6 en el termini de 9 mesos ia partir del mes de juny de 

2016; acompanyant-se de la fotocòpia del Nº de compte. 

En data 30 de maig de 2016, s'emet informe per aquesta secretària-interventora 

que diu així: 

"De conformitat amb el que disposa l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, general tributària, 'els deutes tributaris que es trobin en període 

voluntari o executiu podran ajornar-se o fraccionar-se en els termes que es 

fixin reglamentàriament i prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, quan la seva 

situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria, efectuar el 

pagament en els terminis establerts '. 

Aquesta regulació reglamentària es troba en els article 44 a 54 del Reial Decret 

939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació. 

Es posa de manifest que tant la sol·licitud d'ajornament / fraccionament com la 

tramitació de la mateixa s'adeqüen al que estableixen els articles 46 i 51 del 

Reglament general de recaptació. 

D'acord amb el que preveu l'article 53 del Reglament general de recaptació, en 

cas de concessió de l'ajornament es calcularan interessos de demora sobre el 

deute ajornat pel temps comprès entre el dia següent al del venciment del 

termini d'ingrés en període voluntari i la data del venciment del termini 

concedit. Si l'ajornament ha estat sol·licitat en període executiu, la base per al 

càlcul d'interessos no inclourà el recàrrec del període executiu ". 

Pel que es proposa: 

1. Acceptar l'ajornament / fraccionament el detall del qual s'indica i 

s'efectuï el cobrament d'edificació i mitjançant domiciliació bancària a la 

següent entitat i les següents dates: 

 

2. Traslladar el present acte a la interessada per a la seva acceptació 

expressa i que ordeni la domiciliació en els termes expressats en la present. 

 

Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
Aprovar la proposta transcrita anteriorment en tots els extrems plantejats. 
 
 
 
 
 
 
 

MESOS DATA 
INTERESS

OS AMORTITZACIÓ 
PAGAMENT 

TOTAL 
SALDO 

PENDENT 
0 2016.05.20   0,00 747,48 
1 2016.06.20 2,34 82,02 84,36 665,46 
2 2016.07.20 2,08 82,28 84,36 583,18 
3 2016.08.20 1,82 82,53 84,36 500,65 
4 2016.09.20 1,56 82,79 84,36 417,86 
5 2016.10.20 1,31 83,05 84,36 334,81 
6 2016.11.20 1,05 83,31 84,36 251,50 
7 2016.12.20 0,79 83,57 84,36 167,93 
8 2017.01.20 0,52 83,83 84,36 84,09 
9 2017.02.20 0,26 84,09 84,36 0,00 

 



•••• Seguidament s'informa per la Sra. Alcaldessa que tal com es va manifestar a la 
Junta de Govern Local del 30 de maig, s'ha contactat amb una empresa dedicada 
entre altres al manteniment de plantes potabilitzadores, aquesta ha visitat la 
instal·lació i ha realitzat un pressupost de les actuacions necessàries per a la 
posada a punt de la planta potabilitzadora, s'informa del contingut del pressupost 
la quantia total ascendeix a la xifrada quantitat de MIL CINC-CENTS TRENTA-
CINC EUROS (1.535 €) més l'IVA, corresponent, que ascendeix a TRES-CENTS 
VINT-I EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (322, 35), TOTAL MIL 
VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 
(1.857,35 €). 

 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, realitzar l'obra d'acord 
amb el pressupost presentat per l'empresa PROCESSOS HIDRÀULICS amb CIF- 
B97205272 i pel preu de MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS (1.535 €) més 
l'IVA, corresponent, que ascendeix a TRES-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-
CINC CÈNTIMS (322,35), TOTAL MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS 
AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (1.857,35 €). 

 
•••• Seguidament s'informa de l'oferta presentada per l'empresa, PROCESSOS 

HIDRÀULICS amb CIF B-97205272 per al manteniment de la Planta de 
OSMOSI, Oferta Nº 0F160601 pel preu de MIL CUATROCIETOS NORANTA-
CINC EUROS (1.495 €) més IVA anual, a facturar en dotze mesos a raó de 
124,50 € al mes mes l'iva corresponent, en el qual s'inclouen els treballs que 
s'indiquen a continuació: 

Visita mensual del tècnic per al control de tots els elements de la instal·lació. 
Seguiment continu de la quantitat d'aigua produïda. 
Informe periòdic del funcionament i estat de la instal·lació. 
Reposició de productes si fos necessari. 
La nostra companyia, destinarà a la planta el personal de manteniment i control 
necessari, sense càrrec addicional. El client només hauria de vigilar diàriament el 
nivell de clor, les dades de funcionament i efectuar una trucada al nostre servei de 
seguiment si s'observa Aluna anomalia. 

No queden inclosos en la nostra presentació: 
•••• Elements a substituir per deteriorament. 
•••• Consumibles que necessiti la màquina: 

Filtres de cartutx 
Productes Químics (solució hipoclorit, solució anti incrustant). 

•••• Consumibles que necessita la màquina: 
Filtres de cartutx 
Filtres de cartutx 
Productes químics (solució hipoclorit, solució anti incrustant,) 
material filtrant 
Neteja de membranes 
Canvi de membranes. 

•••• Mà obra reparacions: 36'08 € / h (IVA NO INCLÒS). 
 
Després deliberació s'acorda per unanimitat, adjudicar en la forma de contracte 
menor el manteniment de la Planta d'Osmosi Inversa per al període comprès del 
15 de juny de 2016 al 15 de juny de 2017, pel preu total de 1495 € més IVA 
corresponent, a pagar en 12 mensualitats de 124,50 € més IVA, per a realitzar les 
tasques descrites a PROCESSOS HIDRÀULICS amb CIF B-97.205.272. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traslladar el present acte a l'empresa Processos Hidràulics, als efectes oportuns. 



 
URBANISME 

 
•••• Seguidament s'informa de l'expedient incoat a instància de D. Juan Galmes 

Segura en representació de GALMESEG S, L per agrupació de les parcel·les 38.6 
i 38.7 en Avda. Garrofera, Urbanització Els Tarongers; i de l'informe favorable 
emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest Ajuntament el dia 9 de Juny de 
2016, després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

 
1) Autoritzar al Sr. JUAN GALMES, SEGARRA en representació de GALMESEG, 

SL, societat unipersonal, l'agrupació de les parcel·les urbanes situades en la 
Urbanització Els Tarongers, 38.6 i 38.7, segons es detalla a continuació: 

 
38.6.- PARCEL·LA entre mitgeres, amb façana de 25'65 metres i superfície de vuit-cents 
tres metres, set decímetros quadrats, situada en l'Avinguda La Garrofera, sense nombre, 
Sector Residencial Els Tarongers, d'Albalat dels Tarongers (València). 
 
Linda: NORD, amb la parcel·la nombre 43,  
 SUD, Avinguda La Garrofera; 
 EST, Parcel·la 38-7 
 OEST, Parcel·la 38- 5. 
 
INSCRIPCIÓ.- En el Registre de la Propietat de Sagunt Nombre DOS, al tom 2.652, 
llibre 75 d'Albalat dels Tarongers, foli 87, finca nombre 5.485, inscripció 1a. 
 
38.7.- PARCEL·LA en cantonada, amb façana de 52,65 metres i superfície de vuit-cents 
set metres, vuitanta-quatre decímetros quadrats, situada en l'Avinguda La Garrofera, 
sense nombre Sector Residència Els Tarongers, d'Albalat dels Tarongers (València). 
 
Linda: NORD, amb la parcel·la nombre 43. 
 SUD, Av. Garrofera. 
 AQUEST, Carrer Roure 
 OEST, Parcel·la 38-6. 
 
INSCRIPCIÓ.- En el Registre de la Propietat de Sagunt Nombre DOS, al tom 2.632, 
llibre 73 d'Albalat dels Tarongers, Foli 59, Finca 5.373, Inscripció 1ª. 
 
2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 
•••• Seguidament s'informa de la sol·licitud realitzada per ÀFRICA VÉLEZ PÉREZ, 

sobre informació urbanística parcel·la amb Referència cadastral 
5813026YJ2952S0001WP, i de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en 
aquest Ajuntament el dia 9 de Juny de 2016, s'acorda per unanimitat, traslladar el 
informe emès per l'arquitecte. 

 
• Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada per Gas Natural CEGAS SA, 

exp.núm Nº 23/2016, per a subministrament de gas natural canalitzat al C / Muntanya 
Redona, 2 i de l'informe favorable emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest 
Ajuntament, el dia 9 juny 2016; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat: 

 
 
 
 
 
 
 

1) Autoritzar a GAS NATURAL CEGAS SA per a la canalització al c / 
Muntanya Redona nº 2 d'una escomesa directa amb canonada de polietilè de 



32 mm de diàmetre nominal i una longitud de 1,70 metres, segons plànol que 
s'acompanya. 
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 taxa corresponent, tenint en compte que la llicència es considera 
atorgada sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

 
2) La present llicència està subjecta a l'aval convingut segons es contempli en el 

Decret 189/14 de data 13 de Juny de 2014, que es va fer efectiva en el següent 
document; AVAL BANCARI de CATALUNYA BANC SA CIF A65587198 
pòlissa nº 8 de la secció B del llibre de Registre d'Operacions, per un import 
de TRENTA MIL EUROS (30.000 €). 

 
• Seguidament s'informa de l'expedient que es tramita a instància de D. MIGUEL 

ÀNGEL CAMACHO GAVILÁN, per a atorgar Llicència de 2a Ocupació, 
expedient Nº 5/2016; segons es desprèn de l'informe emès per l'arquitecte en 
prestació de serveis en aquest Ajuntament, de data 9 de juny de 2016: 

"Considera que, sense perjudici de la mesura que s'acordi adoptar per l'òrgan 
competent no hi ha inconvenient, en la concessió de la llicència sol·licitada 
condicionada al fet que per part del propietari s'aporti compromís escrit de la 
instal·lació per a l'immoble d'un sistema de depuració o de no abocament d'aigües 
residuals a domini públic ". 

- S'acompanya certificat tècnic expedit per la Sra. ISABEL GIL TORNERO de 9 de 
març de 2016, que l'immoble compleix la normativa tècnica d'habitabilitat. 

- S'acompanya escriptura de compravenda d'immoble urbana de 31 de desembre de 
2014 a la qual consta l'habitatge unifamiliar, composta d'una sola planta de 83 m2, 
parcel·la cadastral urbana 5820004YJ2952S0001HP I RÚSTIQUES: 492 I 312 del 
POLÍGON 11. 

-  Segons es desprèn del cadastre d'urbana l'any de construcció data de 1977 i després 
investigacions realitzades l'immoble no ha estat objecte d'infracció urbanística en 
els últims 5 anys. 

 
Pel que fa a la vista del que antecedeix s'acorda: 
 
1) Concedir llicència de 2n Ocupació a D. MIGUEL ÀNGEL CAMACHO ESPARVER 

per l'immoble situat al polígon 11 parcel·la amb referència cadastral urbana 
5820004YJ2952S0001HP i rústiques: 492 i 312 del polígon 11, condicionada al 
pagament de la taxa corresponent i compromís exprés d'instal·lar i posar en 
funcionament abans del 31 de desembre de 2016 una depuradora que garanteixi la 
neteja d'aigües fecals procedents de l'immoble, amb la corresponent autorització 
d'abocament expedit per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o Certificat de no 
abocament expedit per professional o òrgan competent, declaratiu d'inexistència de 
abocament a domini públic; acceptant que, en cas d'incompliment, podrà derivar en 
l'execució subsidiària per part de l'Ajuntament a costa de propietari de l'immoble. 

 
2) Comunicar i expedir la llicència corresponent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Seguidament s'informa de la proposta formulada per la secretària-interventora per 

a recuperació de la paga extra 2012 que diu així: 
 



INFORME SECRETÀRIA - INTERVENTORA PER A la JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 

ANTECEDENTS 
 RESULTANT que, en la sessió extraordinària i pública celebrada pel ple de 

l'Ajuntament el dia 29 de Novembre de 2012, es va adoptar l'acord que diu així: 
 
TERCER ACORD SOBRE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT EN LES 
PARTIDES DEL CAPÍTOL I DE DESPESES DE PERSONAL. 
 
Pel Sr. Alcalde s'informa al ple de la reunió mantinguda per la Comissió Especial de 
Comptes i Hisenda i de la proposta d'acord que diu així: 
"Atès que el RD-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a Garantir l'Estabilitat 

Pressupostària i de Foment de la Competitivitat, entre d'altres mesures que afecten al 

conjunt dels empleats públics, suprimeix en el seu article 2, la paga extraordinària del 

mes de desembre de 2012 al personal del sector públic. 

Atès que en l'any 2012 el personal del sector públic definit en l'article 22.1 de la Llei 

2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012, veurà 

reduïda les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de 

desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la 

paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents d'aquest mes. 

Considerant que la Nota informativa de 5 de setembre, de 2012, de la Secretaria 

General de Coordinació Autonòmica i Local, del Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques, modificada per una altra Nota de 23 d'octubre de 2012, relativa a l'aplicació 

per les entitats locals del que disposen els article 2 del RD-llei 20/2012, i 22 de la Llei 

2/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2012, estableix que a fi de 

contribuir, mitjançant aquesta mesura d'economia de despesa, al compliment de 

l'objectiu de dèficit per a 2012 del conjunt de les administracions públiques, procedeix 

bloquejar els crèdits corresponents. 

Considerant que l'adopció de l'acord anterior produirà en la liquidació del pressupost 

de 2012, un menor dèficit o un major superàvit a l'inicialment previst en termes del 

Sistema Europeu de Comptes. En el supòsit de superàvit, per aplicació de l'articles 3.2 

del la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el 

seu import haurà de destinar-se a reduir l'endeutament net. 

Considerant que per a declarar no disponibles aquests crèdits, l'Ajuntament Ple ha de 

dictar el corresponent acord de no disponibilitat, de conformitat amb el  

disposa l'article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 

hisendes locals, en matèria de pressupostos . 

Atès que l'esmentat article 33 determina que la no disponibilitat de crèdit es deriva de 

l'acte mitjançant el qual s'immobilitza la totalitat o part del saldo del crèdit d'una 

partida pressupostària, declarant-ho com no susceptible d'utilització. 

Atès que l'acord de no disponibilitat no suposa l'anul·lació del crèdit, però amb càrrec al 

saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despeses, ni 

transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici següent. 

 

 

 

 

 

 

Atès que l'acord plenari seguirà els mateixos tràmits que per a l'aprovació del 

Pressupost municipal exigeixen els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals. 

Atès que amb caràcter previ a l'adopció dels acords plenaris, l'expedient s'ha de 

sotmetre a estudi de la Comissió especial de comptes i hisenda, per així exigir-lo, entre 

d'altres, el articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local i els articles 82, 123, 126, entre d'altres, del Reglament d'Organització, 



Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre. 

De conformitat amb l'informe de la Intervenció Municipal de Fons i sotmès a debat i 

votació, la Comissió per unanimitat proposa al ple l'adopció del següent acord: 

PRIMER.- L'aprovació inicial de l'acord de no disponibilitat de crèdits de les següents 

aplicacions pressupostàries, pels imports que en cadascuna d'elles s'indica i per un 

import total de 8.271,39 €: 

1.3 120.00Retribuciones bàsiques Auxiliar Policía730,84 €    

9.2 120.00Retribuciones bàsiques Grup A1842,31 €    

9.2 120.04Retribuciones bàsiques Grup C21542,14 €    

1.3 121.00Complemento de destinació A. Policía394,79 €   

9.2 121.00Complemento de destino1372,50 €   

1.3 121.01Complemento específic Auxiliar Policía397,77 €   

9.2 121.00Complemento específico1780,39 €   

1.3 131.00Celador municipal1210,65 €   

SEGON.- Exposar l'acord al públic, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província, per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-los i 

presentar reclamacions davant el mateix Ple. 

TERCER.- En el cas que no es presentin reclamacions l'acord inicial esdevindrà 

definitiu, sense necessitat de nou acord.     
 

D'altra banda, a la vista de l'horari habitual de treball dels empleats a temps complet 
d'aquest ajuntament d'Albalat dels Tarongers, es manifesta expressament que, encara que 
no hi ha conveni ni regulació a l'efecte, la jornada dels empleats municipals a temps 
complet és de 37,50 hores setmanals, que es distribueixen de la  
Següent: ⇒ De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores i un dia a la setmana, dilluns o 
dimarts, de 16,30 a 19 hores. 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat aprovar la 
proposta en tots els extrems plantejats, resultant: 

−−−− Declarar com a crèdits no disponibles els assenyalats en les partides 
pressupostàries de la proposta i la seva tramitació corresponent. 

−−−− Declarar com a horari de treball dels empleats municipals a jornada completa, 
el següent: 

⇒ De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores i una tarda, dilluns 

o dimarts, de 16,30 a 19 hores ". 
 

RESULTANT que, el personal en actiu en aquest ajuntament al desembre de 2012, que 
deixo de percebre l'esmentada paga extra és el que es relaciona a continuació:  
 MARI LUZ ANGEL GARCIA. 
 ENCARNACION LAFONT PRIM. 
 JUAN CARLOS LAFONT BONET  
 AMPARO FERRANDIS PRATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERANT que, in la Llei 36/2014 de Pressupostos generals de l'Estat per a 2015, 
en l'apartat un de la disposició addicional segona, "Recuperació de la paga extraordinària 
i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic", configura com 
una opció de cada administració, incloses les corporacions locals i organismes que en 
dependent, acordar o no l'abonament de la mateixa, si bé, en el cas que s'optés per la seva 
abonament, això està condicionat al compliment dels criteris i procediments establerts en 



la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, 
corresponent a cada administració apreciar la concurrència d'aquests criteris d'estabilitat 
financera,i, si escau articular el compliment d'aquesta mesura amb els compromisos que 
procedeixin respecte al seu equilibri pressupostari. 

 
CONSIDERANT que disposa la "Resolució de 29 de desembre de 2014, conjunta dels 
secretaris d'Estat de Pressupostos i Despeses i d'Administracions Públiques, per la qual 
es dicten instruccions per a l'aplicació efectiva, en l'àmbit del Sector Publico Estatal, de 
les previsions de la disposició addicional dècim segon de la Llei 36/2014, de 26 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2015 ". 
 
CONSIDERANT que, l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers té previst en el pressupost 
de 2015, l'abonament de la part proporcional que correspon de la paga extra de desembre 
de 2012. 
Per resolució del Sr alcalde nº20 / 2015 de 23 de gener de 2015 s'acorda: 

 
1)  Reconèixer el dret del personal d'aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, en 

els següents termes, tractant-se de personal funcionari, l'abonament de la quantia 
corresponent als quaranta-quatre dies meritats, segons s'indica a continuació: 

 
Mª LLUM ANGEL GARCIA. 

 
BÀSIQUES 771,07    
  > 1.165,86 44 x (1.165,86) 

 183 
44X 6,37 = 

280,31 
DESTÍ 394,79    
ESPECÍFIC 499,26 x 24,04% =   120,02 
   TOTAL ............ .. 400,33 

 
ENCARNACION LAFONT PRIM 

 
BÀSIQUES 771,07    
  > 1.165,86 44 x (1.165,86) 

 183 
44X 6,37 = 

280,31 
DESTÍ 394,79    
ESPECÍFIC 499,26 x 24,04% =   120,02 
   TOTAL ............ .. 400,33 

 
JUAN CARLOS LAFONT BONET 

 
BÀSIQUES 730,84    
  > 

1.125,63 

44 x (1.125,63) = 6,15 
 183 

44X 6,15 = 270,64 

DESTÍ 394,79    
ESPECÍFIC 397,77 x 24,04% =   95,62 
   TOTAL .................. .. 366,26 

 
AMPARO FERRANDIS PRATS 

 
BÀSIQUES 842,31    
  > 

1.425,23 

44 x (1.425,23) 
 
 183 

44X 7,79 = 342,68 

DESTÍ 582,92    
ESPECÍFIC 781,87 x 24,04% =   187,96 
   TOTAL ................... 530,64 

 



2) El reconeixement del dret que s'efectua mitjançant la present resolució, es farà 
efectiu mitjançant la inclusió de l'import en la nòmina de gener de 2015, amb 
càrrec a les partides corresponents del pressupost de 2015, 130 12.009-920 
12009. 

3)  Traslladar el present acte als interessats i ple de l'ajuntament als efectes oportuns. 
 
CONSIDERANT que, per Reial decret Llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es 
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i 
s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, 
s'estableix la recuperació de part de la paga extraordinària i addicional del mes de 
desembre de 2012 del personal del sector públic, corresponent a 48 dies o al 26,23% de 
l'import deixat de percebre. 
 
CONSIDERANT que, per Resolució de 18 de setembre de 2015, conjunta de les 
Secretàries d'Estat de Pressupostos i Despeses i d'Administracions Públiques, per la 
qual es dicten instruccions per a l'aplicació efectiva, en l'àmbit del sector públic 
estatal, de les previsions del article 1 del Reial Decret Llei 10/2015 de 11 de 
setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el 
pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública de 
estímul de l'economia. 
 

• Pel que segons el parer de la informant procedeix reconèixer el dret del personal 
funcionari d'aquest ajuntament d'Albalat dels Tarongers en les quanties que es 
liquiden a continuació:  

  
Mª LLUM ANGEL GARCIA. 

BÀSIQUES 771,07    
  > 1.165,86 48 x (1.165,86) 

 183 
48x 6,37 = 305,76 

DESTÍ 394,79    
ESPECÍFIC 499,26 x 26,23% =   130,95 
   TOTAL ............ .. 436,71 

 
ENCARNACION LAFONT PRIM 

BÀSIQUES 771,07    
  > 1.165,86 48 x (1.165,86) 

 183 
48x 6,37 = 305,76 

DESTÍ 394,79    
ESPECÍFIC 499,26 x 26,23% =   130,95 
   TOTAL ............ .. 436,71 

 
 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS LAFONT BONET 

BÀSIQUES 730,84    
  > 1.125,63 48 x (1.125,63) 

 183 
48x 6,15 = 295,20 

DESTÍ 394,79    
ESPECÍFIC 397,77 x 26,23% =   104,34  
   TOTAL .................. .. 399,54 

 
AMPARO FERRANDIS PRATS 

BÀSIQUES 842,31    



  > 1.425,23 48 x (1.425,23) 
 183 

48x7,79 = 373,92 

DESTÍ 582,92    
ESPECÍFIC 781,87 x 26,23% =   205,08 
   TOTAL ................... 579,00 

 
• Hi ha consignació pressupostària suficient, per import de 1.851,96 € en el capítol 

I de despeses de personal, per fer efectiu l'abonament d'aquesta part proporcional 
de la paga extra amb càrrec a la partida 920 12009. 

És com he de informar perquè per la junta de govern local s'adopti l'acord que es 
consideri oportú.  
A la vista de tot això s'acorda per unanimitat: 

1. Reconèixer el dret del personal funcionari d'aquest ajuntament i abonar amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 920 12009 de l'exercici 2015, les quantitats 
brutes que s'indiquen a continuació: 

 
Mª LLUM ANGEL GARCIA 436,71 € 

 
ENCARNACION LAFONT PRIM 436,71 € 

 
J.Carlos LAFONT BONET 399.54 € 

 
AMPARO FERRANDIS PRATS 579.00 € 

 
 
CONSIDERANT que, l'apartat Un "RECUPERACIÓ DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 DEL 
PERSONAL DEL SECTOR PÚBLIC" de la disposició addicional dotzena de la Llei 
48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, preveu que 
cada administració pública, en el seu àmbit pot aprovar dins de l'exercici 2016 i per una 
sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari l'import serà l'equivalent a les 
quantitats encara no recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional 
del complement específic corresponent al mes de desembre de 2012 per aplicació del 
Reial Decret llei 20/2012 de 13 de juliol. 
En base a aquest precepte el pressupost d'aquest ajuntament per a l'exercici 2016 preveu 
una quantitat en les aplicacions pressupostàries 920 12009 de 2.754,40 € i en la 130 
12009 de 757,60, per a l'abonament d'aquesta quantitat; pel que a la vista del que 
antecedeix aquesta secretària interventora proposa abonar la resta pendent, en concepte 
de "Recuperació de 91 dies de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre 
de 2012", segons es detalla a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL 

PAGA 
1º 
PAGAMEN
T  

2ºPAGO RESTA 

MARI LUZ 
ANGEL  

1.665,12 400,33 436,71 828,08 

ENCARNA 
LAFONT  

1.665,12 400,33 436,71 828,08 

JUAN 
CARLOS 

1.523,40 366,26 399,54 757,60 



LAFONT 
AMPARO 
FERRANDIS 

2.207,10 530,64 579,00 1.097,46 

TOTAL    3.511,22 € 
 
No obstant la junta de govern local amb el seu superior criteri adoptés l'acord que estimi 
més convenient. 
 
Vista per la Junta de govern local, s'acorda per unanimitat, la seva aprovació i abonament 
de la resta pendent de la "Recuperació de 91 dies de la paga extraordinària i addicional 
del mes de desembre de 2012", segons es detalla a continuació: 
 
 TOTAL 

PAGA 
1º 
PAGAMEN
T  

2ºPAGO RESTA 

MARI LUZ 
ANGEL  

1.665,12 400,33 436,71 828,08 

ENCARNA 
LAFONT  

1.665,12 400,33 436,71 828,08 

JUAN 
CARLOS 
LAFONT 

1.523,40 366,26 399,54 757,60 

AMPARO 
FERRANDIS 

2.207,10 530,64 579,00 1.097,46 

TOTAL    3.511,22 € 
 
 

• Seguidament s'informa del contingut de la relació manual Nº 6, de pagaments 
corresponent a l'extra de juny i la resta de paga pendent de 2012, s'acorda per 
unanimitat l'ordre de pagament i abonament segons es relaciona a continuació: 
 

RELACIÓ MANUAL N º 6 PAGA EXTRA JUNY I ALTRES 
 

AMPARO FERRANDIS PRATS, EXTRA JUNY 1.791,37 

AMPARO FERRANDIS PRATS, PAGA 2012 863,6 

JUAN CARLOS LAFONT BONET, EXTRA JUNY 1.396,00 

JUAN CARLOS LAFONT BONET, PAGA 2012 667,68 

ENCARNACION LAFONT PRIM, EXTRA JUNY 1.446,99 

ENCARNACION LAFONT PRIM, PAGA 2012 704,94 

Mª LLUM ANGEL GARCIA, PAGA 2012 828,08 

DESPESES KILOMETRATGE CURS (Mª DOLORS GINES) 19,53 

TOTAL 7.718,19 

 
 
 
 
 
Amb un total que ascendeix a la xifrada quantitat de SET MIL SET-CENTS DIVUIT 
EUROS AMB DINOU CÈNTIMS. 
 

• Seguidament s'aprova i ordena el pagament de la relació de factures Nº 12 que 
inclou 31 factura per import de DISSET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS 
EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (17.882,91) segons es detalla a 
continuació: 

 



ALLIANZ COMPANYIA ASSEGURANCES 1,332,01 
COOPERATIVA L'AVENIR 23,32 
EL PERIÓDICO DE AQUI 181,50 
EURONA WIRELESS TELECOM, SA 98,92 
GAS NATURAL CEGAS, SA 258,15 
GAS NATURAL SERVEIS SDG, SA. 112,63 
GAS NATURAL SERVEIS SDG, SA. 722,85 
GAS NATURAL SERVEIS SDG, SA. 338,72 
GAS NATURAL SERVEIS SDG, SA. 387,83 
GEST PÉREZ DAVINIA 798,00 
IBERDROLA COMERCIALITZACIÓ DE ÚLTIM RECURS 41,45 
JI J. ALBALAT COPROMAB SL 699,38 
JI J. ALBALAT COPROMAB SL 1.839,20 
LAFARGA INSTAL·LACIONS 99,33 
LAFARGA INSTAL·LACIONS  1.187,72 
MATERIALS ALBALAT  538,57 
MOVISTAR TELEFÓNIC8A D'ESPANYA, SAO 14,46 
MOVISTAR TELEFÒNICA D'ESPANYA, SAO 25,41 
MOVISTAR TELEFÒNICA D'ESPANYA, SAO 43,56 
MOVISTAR TELEFONICA D'ESPANYA, SAO 302,31 
PI JUST, JOSE LUIS 2.075,15 
PISCINES HURTADO 18,15 
PISCINES HURTADO 60,50 
POLOSAL 125,84 
SEGURCAIXA 63,22 
SOS 217,80 
TITMA, SAU TECNICAS I TRACTAMENTS medioa 1.773,23 
TITMA, SAU TECNICAS I TRACTAMENTS medioa 1.773,23 
TITMA, SAU TECNICAS I TRACTAMENTS medioa 1.773,23 
UMIVALE PREVENCIÓ 416,10 
UMIVALE PREVENCIÓ 541,14 
  
 
• Seguidament s'informa de l'expedient incoat per a la sol·licitud i realització del Pla 

Provincial d'obres i serveis 2016, que comprèn la realització de l'obra "AMPLIACIÓ 
I DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES" per import de 88.349,15 €. 
Vist el que antecedeix en l'expedient s'acorda per unanimitat: 

1) Ratificar el Decret de l'Ajuntament Nº 57/16 pel qual se sol·licita l'obra 
"AMPLIACIÓ I DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES" que 
comprendrà la construcció i dotació de 2 pistes de pàdel, il·luminació del 
frontó i habilitació de construcció auxiliar al Poliesportiu Municipal, a 
contractar com a actuació única amb un pressupost total VUITANTA-VUIT 
MILTRESCIENTOS QUARANTA-NOU EUROS aMB QUINZE CÈNTIMS 
(88.349,15 €), en tots els extrems plantejats plantejats anteriorment. 

 
 
 
 
 

 
2) Traslladar el present acte al ple de l'Ajuntament per al seu coneixement. 
 
 
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 19,45 h, de la qual jo 
com a secretària-interventora dono fe i per a constància del que s'ha actuat es 
sotmet a la signatura de la Sra. Presidenta. 
 

En Albalat dels Tarongers a 9 de Juny de 2016 
 



 
 PRESIDENTA SECRETÀRIA- INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 

 Signat: Maite Pérez Furio Signat: A, mparo Ferrandis Prats. 


