ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 27 D'OCTUBRE DE 2016.
SRA. ALCALDESSA
Sra. MAITE PÉREZ FURIO
SRS. REGIDORS PRESENTS
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart
D. MIGUEL BONET SANCHO
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL
D. EMILIO PASCUAL COTANDA
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT
D. JUAN JOSE FONT PERALES

Sent les 20,10 h. del dia de la data indicada, a
l'ajuntament

i

prèvia

comunicació,

es

reuneixen sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa els regidors que al marge es
relacionen, que constitueixen un quòrum
d'assistència de vuit regidors dels nou que
tant de fet com de dret integren la
Corporació, a fi de celebrar sessió ordinària i
pública.

REGIDORA ABSENT

Per la Sra. Alcaldessa es declara oberta la

Sra. PATRICIA ANTONI BENET

sessió, passant a tractar els assumptes que

SECRETÀRIA
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS

configuren l'ordre del dia tal i com es
relacionen a continuació.

PRIMER.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE
2016.
Vist pel ple l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 29 de Setembre de
2016, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes.
SEGON.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE COMPTE GENERAL DE
L'EXERCICI 2015.
Per la secretària-interventora s'informa al ple de la proposta que diu així:
INFORME-PROPOSTA DE LA SECRETÀRIA- INTERVENTORA
Complerts els tràmits establerts en les Regles 48-50 i concordants de la Instrucció de
Comptabilitat Local, model simplificat, Ordre HAP / 1782/2013, de 20 de setembre, PER
LA QUAL S'APROVA LA INSTRUCCIÓ DEL MODEL SIMPLIFICAT DE
COMPTABILITAT LOCAL I ES MODIFICA LA INSTRUCCIÓ dEL MODEL BÀSIC dE
COMPTABILITAT LOCAL, APROVADA PER ORDRE EHA / 4040/2004, de 23 de
novembre; que en resum són:

− Dictaminada Compte general de 2015 per la Comissió Especial de Comptes,
en data 5 de setembre de 2016, de manera favorable
− Publicada la informació pública en el BOP Nº 181 de 19 de setembre de 2016
i exposada al públic del 19 de setembre de 2016 al 24 d'octubre de 2016, no
s'ha presentat cap reclamació, objecció o observació.
I D'acord amb el que disposa la regla 50.4 de la reiterada INSTRUCCIÓ, l'aprovació
del compte general és un acte essencial per a la fiscalització d'aquesta pels òrgans de
control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides en ella, ni
genera responsabilitat per raó de la mateixa.
Pel que es proposa l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el compte General de l'exercici 2015.
Segon.- Remetre el Compte general així aprovada i tota la documentació que l'integra a
la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana
Vista la proposta s'acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el compte General de l'exercici 2015.
Segon.- Remetre el Compte general així aprovada i tota la documentació que l'integra a
la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.
TERCER.- RATIFICACIÓ DE L'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A CONTRACTAR LES OBRES INCLOSES
EN EL PPOS
Per la secretària s'informa al ple de contingut de l'acord adoptat per la junta de govern
local celebrada el dia 4 d'Octubre de 2016, que diu així:
"Havent donat compte de les noves directrius del pla provincial de cooperació a les obres
i serveis municipals, aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la qual es conté LA
DELEGACIÓ en els Municipis de la Província de la contractació de les actuacions
incloses en el PPOS.
Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'actuació AMPLIACIÓ I
DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, inclosa en el Pla Provincial d'Obres i
Serveis amb el número 2016/38/1.
S'acorda:
Primer.- Acceptar la delegació en aquest municipi per a contractar l'actuació esmentada
anteriorment, i continguda en les directrius dels plans provincials de cooperació a les
obres i serveis municipals.
segon.- Comprometre a l'exacte compliment de les directrius que s'esmenten, en el
procés d'execució de les obres. "AMPLIACIÓ I DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES".
tercer.- Traslladar el present acte al ple de l'Ajuntament per a la seva ratificació.

Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar la delegació en aquest municipi per a contractar l'actuació esmentada
anteriorment, i continguda en les directrius dels plans provincials de cooperació a les
obres i serveis municipals.
segon.- Comprometre a l'exacte compliment de les directrius que s'esmenten, en el
procés d'execució de les obres. "AMPLIACIÓ I DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES".
tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per subscriure tots els documents fossin necessaris
per a gestionar i executar el que acorda.
QUART.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE PERSONACIÓ EN EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 000211/2016 / B; INTERPOSAT PER D.
JESÚS JOSE CABANES VIU CONTRA AQUEST AJUNTAMENT PER
DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES I SOL·LICITUD DE DEFENSA EN
JUDICI A L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I
ATORGAMENT
Donat compte de l'ofici, del Jutjat del Contenciós nº2 VALÈNCIA del dia 24 de
JUNY de 2016, interposat per
D / SRA JESÚS JOSE CABANES VIU, sol·licitant la remissió de l'expedient
administratiu on ha recaigut l'acord recorregut, servint de EMPLAÇAMENT a aquesta
Corporació i als POSSIBLES INTERESSATS en el manteniment dels acords o
resolució.
I COMPLERT el requisit del PREVI DICTAMEN DE SECRETARIA, exigit en
l'art. 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i art.221.1 del Reial Decret
2.568 / 1986, de 28 de novembre.
Atesa l'obligació que té aquesta entitat local d'exercir les accions necessàries per
a la defensa dels seus béns i dret, per imposició de l'art. 68.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del Règim Local, en relació amb el art.220.1 del Reial
Decret 2.568 / 1986, de 28 de novembre.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1r PERSONAR en el Recurs Contenciós-Administratiu n.º000211 / 2016B /
interposat per:
D. JESÚS JOSE CABANES VIU
CONTRA: DECRET 179/2015
DE DATA: 18 DE JUNY DE 2015
SOBRE: DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA

Oposant-se al MATEIX I EXERCINT LES CORRESPONENTS ACCIONS PER
A LA DEFENSA DE LA VALIDESA I LEGALITAT DE L'ACORD
RECORREGUT.
2n

SOL·LICITAR EXPRESSAMENT a l'empara del que preveu l'article 31 i 36 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el 30 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, que confereix a la
Diputació la competència per prestar el servei d'assistència jurídica als municipis
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió, com és el municipi
d'Albalat dels Tarongers que compta amb menys de deu mil habitants. I OPOSAR
al mateix exercint les corresponents accions per a la defensa de la VALIDESA i
legalitat de la resolució recorreguda, tot això en relació amb el Reglament
d'Assessorament Municipal, aprovat per l'Excma. Diputació de València, el 25 de
setembre de 2000, correcció d'errors Ple 24 de octubre de 2000, (BOP 2000.12.02
nº 287).
I trameteu a aquesta finalitat còpia de la comunicació rebuda, juntament amb
certificació d'aquest acord, i còpia autentificada de l'expedient administratiu
objecte del recurs contenciós.
3r A) Atorgar poder general de representació a favor dels PROCURADORS DELS
TRIBUNALS que tot seguit s'assenyalen:
a)

DE VALÈNCIA

SRA: MARIA TERESA DE ELENA CADIRA,
SRA: MARIA ROSA UBEDA SOLANO
SRA: CELIA SENSE SANCHEZ
b)

DE MADRID

D / JOSE LUIS FERRER RECUERO
D / JUAN LUIS PEREZ -MULET SUAREZ
Així com igualment atorgar aquests poders generals de representació
processal a favor dels funcionaris-lletrats de l'Excma. Diputació
Provincial de València, adscrits al Servei de Defensa en Judici de les
entitats locals, que designi la Presidència d'aquesta Corporació per a cada
assumpte en concret, en aplicació del que estableix el Reglament de dit
Servei, facultant àmpliament al senyor Alcalde-President per a atorgar
l'escriptura de poder general de representació processal, a favor dels
esmentats procuradors i lletrats.
B)

Ratificar el poder general de representació processal, atorgat el dia 25 de
Novembre de 2003, davant el notari de Sagunt D Esteban Moliner Pérez
n.º d'protocolo2790, a favor dels procuradors dels tribunals i lletrats a que
aquesta escriptura es refereix, qualsevol dels quals podrà ostentar la
representació en dit recurs contenciós-administratiu.

4t.

També s'acorda facultar àmpliament el procurador dels tribunals o lletrat
que ostente la representació per a PREPARAR I INTERPOSAR EL
CORRESPONENT RECURS DE CASACIÓN O APEL·LACIÓ, segons
sigui procedent, contra la sentència que recaigui en aquest recurs, quan la
mateixa siga perjudicial en tot o en part per als interessos municipals
segons el parer del lletrat director.

5è.

I d'acord amb el requerit pel Sr. Magistrat-Jutge del Jutjat del Contenciós
n.º 2 de valència, EMÍTASE còpia autentificada de l'expedient
administratiu degudament foliada on ha recaigut la resolució i / o acord
recorregut, ha estat remès segons acord de la junta de govern local de l'dia
11 de Juliol del 2016.

6è. Facultar la Sra. Alcaldessa per a subscriure contes documents fossin
necessaris per gestionar i fer complir l'acord.
7è. Traslladar el present acte al Jutjat del contenciós N1 2 de València ia la
Diputació de València als efectes oportuns.
CINQUÈ.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM 8/2016, SUPLEMENT DE CRÈDITS
S'informa al ple de la proposta que diu així:
PROPOSTA
S'informa al ple de l'expedient de Modificació de Crèdits Nº 8/2016
RESULTANT que, davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a
l'exercici següent per als quals la consignació pressupostària que existeix és insuficient, i
atès que existeix romanent de tresoreria afectat per aquest fi.
vist que amb data 17 d'octubre de 2016, es va emetre informe de Secretaria sobre
la Legislació aplicable i el procediment a seguir i amb data 17 d'octubre de 2016 per
Intervenció es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia.
Es proposa l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits n.º 8/2016, amb la
modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses amb
finançament afectat, de conformitat amb els articles 36 a 51 del Reial Decret 500/1990
de 20 d'abril , d'acord al següent detall:

SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA
326 48000

DESCRIPCIÓ
APORTACIÓ
ESCOLES.
MATERIAL

AJUDA
BEQUES
I

INICIAL
7.000,00

TOTAL

MODIFICAC
IONS
9.300,00

DEFINITIVA
16.300,00

9.300,00

TOTAL EXPEDIENT 9.300,00
FINANÇAMENT
870.10 ROMANENT PER A DESPESES AFECTATS 9.300,00
RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES
CAPÍTOL IV 9.300,00 €
TOTAL 9.300,00 €
RESUM PER CAPÍTOLS D'INGRESSOS
CAPÍTOL VIII 9.300 €
SEGON.Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze
dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant
el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un
mes per resoldre-les.
TERCER. Facultar la Sra. Alcaldessa per subscriure tots els documents fossin necessaris
per gestionar i fer complir l'acord.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat la seva aprovació, en tots els
extrems plantats i transcrits anteriorment.
SISÈ.- DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I
CONTINGUT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 29 D'AGOST, 5, 20 I 27 DE SETEMBRE.
Vist pel ple el contingut dels decrets del 96 al 107 i de les actes corresponents a les
sessions celebrades per la Junta de Govern Local els dies 29 d'agost de 2016, 5,20 i 27 de
setembre, es donen per assabentats i no es formula cap pregunta.
A continuació a instància de D. Filiberto per la Sra. Alcaldessa es sotmet a la
consideració del ple, incloure per urgència una moció, informats del contingut
de la moció i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat, incloure el
següent punt a l'ordre del dia:

SETÈ.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE ADHESIÓ A LA MOCIÓ EN DEFENSA
DEL SECTOR CITRÍCOLA VALENCIÀ.
S'informa del contingut de la moció que diu així:
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR CITRÍCOLA VALENCIÀ

El recent acord entre la Unió Europea (EU) i la Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud
constitueix una nova claudicació per part de les autoritats comunitàries davant
interessos econòmics molt concrets, els màxims beneficiaris no són altres que
importants empreses citrícoles de Sud-àfrica i les signatures europees importadores
dels seus agres, majoritàriament holandeses o radicades a Gran Bretanya.
Aquesta aliança comercial, a la qual el Parlament Europeu (PE) acaba de donar llum
verda per una àmplia majoria, encarna un cop més la indefensió en què es troben
sumits els països del sud i els seus respectius sectors agraris enfront de la
preponderància i hegemonia que exhibeixen sense pudor els països del nord.
De nou, i per desgràcia, s'ha complert el vell tòpic que resa que l'agricultura ha
tornat a ser utilitzada com a moneda de canvi en el curs de les negociacions per
aconseguir un acord comercial entre la Unió Europea (EU) i algun país tercer o àrea
econòmica del món.
Abans de la ratificació definitiva d'aquest pacte per part del Consell d'Europa,
resultaria imprescindible que la UE elaborés el corresponent informe sobre els
efectes econòmics, socials, sanitaris i ambientals que pot tenir l'aliança amb la
Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud.
A tot això cal afegir que, en el supòsit de ratificació del referit acord, seria
imprescindible reclamar algun tipus de compensació per minimitzar unes
conseqüències que, amb tota seguretat, seran extraordinàriament negatives.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de ALBALAT
DELS TARONGERS sotmet al Ple de la Corporació l'aprovació dels següents

ACORDS
primer.- Instar el Consell, com a membre de la Delegació d'Espanya davant el
Consell de la Unió Europea, a defensar el sector citrícola valencià, portant a terme la
següent accions:
1.- Sol·licitar la revisió dels Tractat de la Unió Amb l'Àfrica meridional per
tornar a la situació actualment encara vigent.
2.- Reclamar, per al cas que entri en vigor el nou tractat, una compensació per
la pèrdua econòmica que aquests acords ocasionen, establint clàusules de
salvaguarda que preservin els interessos citrícoles espanyols, establint
contingents a la importació de cítrics sud-africà en aquells moments
estratègics la presència en els mercats europeus resulta més perniciosa
per a la citricultura espanyola i establint una línia de finançament
específica per a la reconversió de plantacions de taronja navelina i de
varietats de mandarina de primera campanya.
3.- Incrementar la vigilància fitosanitària en els ports d'entrada a la Unió
Europea dels cítrics procedents de països no membres.
segon.- Traslladar el present acord
representació en Les Corts Valencianes.

a

tots

els

grups

parlamentaris

amb

Vista la proposta s'acorda per unanimitat la seva aprovació en tots els extrems plantejats i
transcrits anteriorment.

VUITÈ.- CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.

Pren la paraula el Sr. Filiberto i diu que vol insistir en canviar la periodicitat dels plens a
bimensuals, ja que és suficient per a tractar tots els assumptes que s'han de sotmetre a
aquest òrgan, li contesta la Sra. Alcaldessa que la Junta de Govern s'ha plantejat el tema i
estan d'acord.
També suggereix que per mantenir informat a la resta de partits polítics municipals de
tots els acords de transcendida que s'adoptin en la junta de govern es pot crear una junta
de portaveus, contesta la Sra. Alcaldessa que està d'acord; per la qual cosa per la Sra.
Alcaldessa se sotmet a la consideració del ple i s'acorda per unanimitat la inclusió en
l'ordre dia del següent acord.
Novè- MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Modificar l'acord adoptat pel ple d'aquest Ajuntament el dia 25 de Juny de
2015 al següent sentit:
Establir la periodicitat de les sessions ordinàries amb caràcter bimensual, tenint
en compte que el proper ple serà al desembre ia partir de l'any 2017 seran: Gener, març,
maig, juliol, setembre i novembre a celebrar normalment l'últim dijous i si és festiu
dimarts en horari de 20 h.
2) Fer públic el present acord mitjançant la seva inserció en el edictes de
l'Ajuntament i Pàgina Web Municipal.
També s'acorda la creació d'una junta de portaveus, per a assumptes urgents, el
funcionament regulés més endavant.
DECIMO.RUEGOS I PREGUNTES
No n'hi ha.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20'30h 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
L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

