ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT EL DIA 23 D'ABRIL DE 2018.

SRA. ALCALDESSA

Sent les 19: 05h del dia de la data indicada,

SRA. MAITE PÉREZ FURIÓ

a l'ajuntament i prèvia comunicació, es

SRS. REGIDORS PRESENTS
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
Sra. PATRICIA ANTONI BENET
D. JOSE ISRAEL PEREZ GIL
D. JUAN JOSE FONT PERALES
D. EMILIO PASCUAL COTANDA
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT

reuneixen sota la presidència de la Sra.

SR. REGIDOR ABSENT
D. MIGUEL BONET SANCHO

sessió, passant a tractar els assumptes que

SECRETÀRIA

relacionen a continuació.

Alcaldessa vuit dels nou regidors que tant
de fet com de dret integren la Corporació,
a fi de celebrar sessió extraordinària i
pública.
Per la Sra. Alcaldessa es declara oberta la
configuren l'ordre del dia tal i com es

Sra. AMPARO FERRANDIS PRATS
PRIMER. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE LA FORMA DE PAGAMENT A
EGEVASA, PELS COSTOS SUPORTATS AMB MOTIU DEL PAGAMENT AL
CONSORCI D'AIGÜES DE L'Camp de Morvedre DE LES DESPESES
CORRESPONENTS A AQUEST MUNICIPI PEL PERÍODE COMPRES ENTRE
GENER A OCTUBRE DE 2017.
Per la secretària- interventora s'informa al ple de la proposta de la Sra. Alcaldessa que
diu així:
1.-RESULTANT que, en data 28 de desembre de 2017 Núm entrada 2092, es
presenta en el registre d'entrada d'aquest ajuntament escrit d'EGEVASA en el qual
exposa que, s'han realitzat per aquesta concessionària el pagament de les factures
corresponents al cost de la compra d'aigua remès per la mercantil, Aigües de Sagunt,
corresponents a les mensualitats que van de gener a octubre de 2017 per un import total
de 15.569,20 € sense IVA i 17.225,11 amb IVA.
Manifestant que la nova tarifa vigent està sent aplicada des del dia 2 d'octubre de 2017,
prèvia aprovació per la Comissió de preus de la Generalitat Valenciana en la mateixa data
i publicada en el Diari Oficial de la G. Valenciana el 3 d'octubre de 2017.

Sol·liciten siguin reconeguts els costos per la nostra part, els quals ja han estat abonats
per EGEVASA segons acord del ple, en no estar recollits els mateixos en la tarifa
d'autofinançament del servei fins al 2 d'octubre del corrent, a partir de la qual les despeses
ja són assumits per aquesta mercantil.
2.-RESULTANT que, en data 9 de gener de 2018 va adoptar acord per la junta de
govern local que diu així:
Seguidament s'informa de l'escrit remès per EGEVASA el dia 28 de desembre de 2017
Núm 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:

Núm 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
Núm 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

0,482
0,842

bloc III

més 15

conservació Contador

1,450
Euros / mes

15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm

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

CLAVEGUERAM
quota consum Euros / m3
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.
Contrastat i tenint en compte que la modificació efectiva 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 formularà 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.
3.- RESULTANTque, després de reunió mantinguda amb responsables d'EGEVASA per
tractar entre altres l'assumpte referit; en data 8 de març de 2018 presenta escrit amb núm
d'entrada en aquest ajuntament 455, que diu així:

CONSIDERANT que pel ple d'aquest ajuntament en data 18 de maig de 2001, es va
acordar: Aprovar una quota transitòria per import de set-centes vuitanta-set (787Pts) o
sigui quatre amb setanta-tres (4'73 €) euros que s'abonaran trimestralment durant cinc
anys, amb un total de vint (20) trimestres per contribuent, per amortitzar les despeses
extraordinàries que van tenir lloc l'any 2000 amb motiu de la sequera.
CONSIDERANT que, pel ple d'aquest ajuntament en data 30 de maig de 2006 es va
adoptar el següent:
QUART. - ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE INFORME FAVORABLE PER A
LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE PER A 2007.
S'informa al ple de la sol·licitud presentada per l'empresa EGEVA SA a la qual
acompanya Estudi Econòmic Justificatiu per modificar les tarifes d'aigua potable; després
deliberació de l'assumpte i d'acord amb el que disposa el Decret 109/2005, de 10 de juny
de la Generalitat Valenciana, s'acorda per unanimitat:
1.

Informar favorablement la modificació de les tarifes proposades per EGEVA
SA que suposen un increment del 25% respecte als vigents, amb el següent
detall:

AIGUA POTABLE
Quota de Servei. Domèstics.
Fins a 13 mm 3,481
15 mm 3,481
20 mm 6,962
25 mm 12,187
30 mm 18,542
40 mm 34,817
50 mm 52,227
65 mm 104,459
80 mm 156,686
100 mm 156,686
125 mm 156,686
Boca d'Incendi 7,101

Quota de Consum Domèstics.

LÍMITS MENSUALS EUROS / M3.

Bloc I Fins a 8 0,275
Bloc II entre 8 i 15 0,481
Bloc III fins a 15 0,829

Conservació Contador Domèstics
Calibre Euros / mes
Fins a 13 mm 0,850
15 mm 0,850
20 mm 1,138
25 mm 1,850
30 mm 2,575
40 mm 4,000
50 mm 8,925
65 mm 8,925
80 mm 8,925
100 mm 8,925
125 mm 8,925

2. Traslladar el present acte juntament amb l'estudi que l'acompanya a la
Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, Direcció General d'Indústria i
Comerç, Gabinet tècnic de Preus.
3. Així mateix s'acorda l'ampliació del període d'aplicació de la tarifa transitòria
actual de 4, 73 euros / trimestre / abonat des 1/01/2007 fins 2015.12.29 per
amortitzar l'obra d'inversió "Renovació de la xarxa d'aigua potable a la
Urbanització Carretera de Segart ", per import de 102.000 €, IVA no inclòs.
4. Sol·licitar de l'empresa EGEVA SA que a mesura que es vagin efectuat les
obres d'inversió en la Urbanitzar Carretera de Segart es presenti les
Certificacions d'obra en les dependències municipals, per conèixer l'estat
d'execució de les mateixes.
5. Traslladar el present acord a l'empresa EGEVA SA als efectes oportuns.

CONSIDERANTque, mitjançant acord adoptat pel ple de l'est ajuntament en data 30 de
març de 2017, es va acordar informar favorablement les tarifes proposades per a l'any
2017, ja que la revisió era per a la inclusió de les despeses que es generen en el Consorci
d'Aigües del Camp de Morvedre en l'any 2017 i en anys successius, de manera que
l'obligat pagament al Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre de les despeses derivades
per aquest concepte serà la concessionària, en aquesta anualitat EGEVASA.
Pel que expressada la voluntat municipal que en l'any 2017 aquestes despeses es
sufragaran pels contribuents, atès que per qüestions procedimentals els ingressos no s'han
generat fins a octubre de 2017, i ja que hi ha un romanent a favor de l'ajuntament de
48.534, 22 €; aquesta alcaldia considera convenient destinar part d'aquest romanent, la
quantitat de 15.527,17 € a pagar a EGEVASA la quantitat deguda per 2017, per la qual
cosa proposa al ple l'adopció del següent acord:
1) Tenint en compte que de la tarifa transitòria aprovada en el ple de 18/05/2001 i
prorrogada mitjançant acord de 30/05/2006 fins al 2017.12.31 disposa de
romanent disponible per import de 48.534,22 €; reconèixer la quantitat deguda a
EGEVASA, autoritzar i ordenar el pagament a EGEVASA mitjançant
compensació amb la quantitat disponible de 48.534,22 €, de la quantitat abonada
a Aigues de Sagunt per la compra d'aigua de gener a octubre de 2017, que
ascendeix a la quantitat de 15.527,17 €, sense IVA.
2) Traslladar el present acte a EGEVASA als efectes oportuns.
Vista la proposta es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat:
1) A la vista de tot això i tenint en compte que de la tarifa transitòria aprovada en el
ple de 18/05/2001 i prorrogada mitjançant acord de 30/05/2006 fins al 2017.12.31
disposa de romanent disponible per import de 48.534 , 22 €; reconèixer la quantitat
deguda a EGEVASA, autoritzar i ordenar el pagament a EGEVASA mitjançant
compensació amb la quantitat disponible de 48.534,22 €, de la quantitat abonada
a Aigues de Sagunt per la compra d'aigua de gener a octubre de 2017, que
ascendeix a la quantitat de 15.527,17 €, sense IVA.
2) Traslladar el present acte a EGEVASA als efectes oportuns.
3) Facultar la Sra. Alcaldessa per subscriure tots els documents fossin necessaris per
gestionar i fer complir l'acordat.

SEGON. DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DE CADA UN DELS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS, PER A la COMPOSICIÓ DEL CONSELL AGRARI
MUNICIPAL.
D'acord amb la modificació de la composició del Consell Agrari Municipal publicat en el
BOP Núm 51 de 13 de març de 2018; el Consell Agrari Local estarà compost per onze
membres dels quals quatre seran regidors, és a dir la Sra. Alcaldessa i un representant de
cada un dels tres grups polítics municipals designats per ells.

Pel que seguidament pels portaveus dels grups polítics, proposen la designació com a
representant en el Consell Agrari Local als següents:
Pel Grup Popular - D. Filiberto M. Prats Asensi.
Pel Grup Socialista - Sra. Mª Dolores Lafont Avinent.
Pel Grup Compromís - D. Miguel Bonet Sancho.
Pel que fa a la vista de les propostes formulades s'acorda per unanimitat:
1) Designar com a representants dels grups polítics municipals en el Consell Agrari
Local a:
- D. Filiberto M. Prats Asensi pel Grup Popular.
- Sra. M. Dolors Lafont Avinent pel Grup Socialista.
- D. Miguel Bonet Sancho pel Grup Compromís.
2) Fer públic el present acord mitjançant la seva inserció en el T. edictes de
l'Ajuntament.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 19: 45h del dia de
l'encapçalament de la qual 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. Alcaldessa.

Vist i plau ALCALDESSA
INTERVENTORA

SECRETÀRIA-

Maite Pérez Furió

Amparo Ferrandis Prats

