ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2016.
SRA. ALCALDESSA
Sra. MAITE PÉREZ FURIO
SRS. REGIDORS PRESENTS
D. MIGUEL BONET SANCHO
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
Sra. PATRICIA ANTONI BENET
D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL
D. EMILIO PASCUAL COTANDA
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT
D. JUAN JOSE FONT PERALES
SRS. REGIDORS ABSENTS
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart
SECRETÀRIA
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS

Sent les 20,05 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.
Per la Sra. Alcaldessa es declara oberta la
sessió, passant a tractar els assumptes que
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 28 DE JULIOL DE 2016.
Vist pel ple l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 28 de Juliol de
2016, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes.
SEGON ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM
RETRIBUTIU I DEDICACIÓ PARCIAL DEL REGIDOR D'URBANISME,
PATRIMONI I JARDINS.
Per la Sra Alcaldessa s'informa al ple del contingut de la proposta que diu així:
A instància del regidor d'Urbanisme se sotmet a la consideració del ple la següent:
•

En la sessió celebradada pel ple d'aquest Ajuntament el dia 25 de Juny de 2015, es va
aprovar el règim retributiu i dedicació del càrrec del regidor d'Urbanisme, Patrimoni i
Jardins, amb la dedicació parcial al 75% de dilluns a divendres en horari flexible de
matins i tardes, retribuyéndole una quantia mensual bruta de 648,60 € i 14 pagues
mensuals; dit acord va ser modificat pel ple

en sessió celebrada el 24 de Setembre de 2015, en el qual es va modificar la
retribució mensual passant a ser 679,45 €.
Vist que, el càrrec de regidor d'Urbanisme, Patrimoni i Jardins, ve sent exercit pel
regidor Sr. Rafael Asensio Chenovart i sent en l'actualitat funcionari interí docent de la
Generalitat Valenciana, sol·licita informe favorable per a compatibilitzar el seu lloc de
treball amb l'activitat de Regidor delegat que exerceix en aquest Ajuntament, així com, la
modificació de la retribució i dedicació, segons es detalla a continuació:
Dilluns, Dimarts i dimecres de 9 a 11 hi dijous de 9 a 11 hi de 11,30 a 13,30h; dedicació
parcial de 40 h al mes, retribuyéndole amb una quantia bruta mensual de DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS (250.00 €).
Pel que se sotmet a la consideració del ple l'adopció del següent acord:
1) Informar favorablement la compatibilitat de l'exercici del lloc de treball de personal
docent de la Generalitat Valenciana, amb la 2a Activitat del càrrec de regidor delegat
d'Urbanisme, Patrimoni i Jardins d'aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, per raons
d'interès públic.
2) Modificar el règim retributiu i de dedicació del Regidor d'urbanisme Patrimoni i
Jardins, en la forma següent.
Dedicació: dilluns, dimarts i dimecres de 9 a 11 h.
Dijous de 9 a 11 hi de 11,30 a 13,30h, amb una dedicació parcial de 40 h al mes.
Retribució: Quantia bruta mensual de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
(250.00 €).
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Informar favorablement la compatibilitat de l'exercici del lloc de treball de personal
docent de la Generalitat Valenciana, amb la 2a Activitat del càrrec de regidor delegat
d'Urbanisme, Patrimoni i Jardins d'aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, per raons
d'interès públic.
2) Modificar el règim retributiu i de dedicació del Regidor d'urbanisme Patrimoni i
Jardins, en la forma següent.
Dedicació: dilluns, dimarts i dimecres de 9 a 11 h.
Dijous de 9 a 11 hi de 11,30 a 13,30h, amb una dedicació parcial de 40 h al mes.
Retribució: Quantia bruta mensual de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
(250.00 €).
3) Fer públic el present acord, de conformitat amb la legislació vigent.
TERCER.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE
L'EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM 5/2016 PER SUPLEMENT I
CRÈDIT EXTRAORDINARI.Per la Sra. Alcaldessa s'informa al ple del contingut de l'expedient de Modificació de
Crèdits nº 5/2016, i proposta que diu així:

RESULTANT que, davant l'existència de despeses que no han de demorar-se
fins a l'exercici següent per als que no hi ha consignació pressupostària o la que

existeix és insuficient, i atès que hi ha crèdits disponibles que poden ser objecte de
minoració.
vist que amb data 20 de setembre de 2016, es va emetre informe de
Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i amb data 20 de
setembre de 2016 per Intervenció es va informar favorablement la proposta
d'Alcaldia.
Pel que es proposa l'adopció del següent

ACORD

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits Núm 5/2016, amb la modalitat
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit d'altres
partides del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals s'estimen
reductibles sense pertorbació del respectiu servei, 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
334 48000

DESCRIPCIÓ

INICIAL

MODIFICACIO
NS

DEFINITIVA

SUBVENCIÓ BANDA MÚSIC
CULTURAL ALBALAT PER
ORGANITZACIÓ
CURS
MUSIKESTIU I RECORDANT
NINO BRAVO

9.459,00

2.000,00

11.459,00

TOTAL

2.000,00

CREDITO EXTRAORDINARI
334 22609 ACTIVITAT RECUPERACIÓ MEMÒRIA HISTÒRICA 3.364,08
TOTAL EXPEDIENT 5.364,08
FINANÇAMENT
Quant al finançament de l'expedient de modificació de crèdits es realitzés amb càrrec a
baixes de crèdit en la partida 130 13000, que com ja es va informar al ple de
l'ajuntament, per resolució d'aquest Ajuntament nº 73/2016 de data 20 de juliol de 2016,
el treballador que ocupava el lloc ha estat sancionat amb acomiadament disciplinari.
BAIXA A LA PARTIDA 130 13000 RETRIBUCIONS ZELADOR MUNICIPAL
5.364,08 €
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL II ...... 3.364,08 €
CAPÍTOL IV ... 2.000,00
TOTAL 5.364,08 €

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.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits Núm 5/2016, amb la modalitat
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit d'altres
partides del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals s'estimen
reductibles sense pertorbació del respectiu servei, 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
334 48000

DESCRIPCIÓ

INICIAL

MODIFICACIO
NS

DEFINITIVA

SUBVENCIÓ BANDA MÚSIC
CULTURAL ALBALAT PER
ORGANITZACIÓ
CURS
MUSIKESTIU I RECORDANT
NINO BRAVO

9.459,00

2.000,00

11.459,00

TOTAL

2.000,00

CREDITO EXTRAORDINARI
334 22609 ACTIVITAT RECUPERACIÓ MEMÒRIA HISTÒRICA 3.364,08
TOTAL EXPEDIENT 5.364,08
FINANÇAMENT
Quant al finançament de l'expedient de modificació de crèdits es realitzés amb càrrec a
baixes de crèdit en la partida 130 13000, que com ja es va informar al ple de
l'ajuntament, per resolució d'aquest Ajuntament nº 73/2016 de data 20 de juliol de 2016,
el treballador que ocupava el lloc ha estat sancionat amb acomiadament disciplinari.
BAIXA A LA PARTIDA 130 13000 RETRIBUCIONS ZELADOR MUNICIPAL
5.364,08 €
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL II ...... 3.364,08 €
CAPÍTOL IV ... 2.000,00
TOTAL 5.364,08 €

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.
QUART.- ACORD, si s'escau, SOBRE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
FACTURA DE 2015.
Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldia que diu així:
Com ja es va manifestar en la sessió del ple celebrat el dia 30 de juny de 2016, el
ramader GREGORIO JESÚS GARCIA COLLANTES, encara no ha cobrat la factura
corresponent al 25 d'agost de 2015 a concepte de "tancament de bous embolats més un
bou embolat ".
Tal com de exprés en l'esmentada sessió, estava pendent d'aclarir el desenvolupament de
l'acte; i havent mantingut aquest ajuntament una conversa amb un representant, han
arribat a un acord, de manera que es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del
següent:
1) Reconeixement extrajudicial de la factura núm 8/2015 de l'empresa BOUS AL
CARRER SL, amb CIF: B96562236, en concepte "UN TANCAMENT DE BOUS
EMBOLATS MES UN BOU EMBOLAT"; per la quantitat de 1000 € més 210 €
d'IVA.
2) Abonament de l'esmentada factura amb càrrec a la partida 338 22609 de l'actual
pressupost de 2016.
3) Traslladar el present acte als efectes oportuns.
I s'informa que, de conformitat amb l'article 214 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,
s'emet informe de la secretària-interventora de l' que es dedueix:
PRIMER. L'article 176 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 expressa el següent:
«A càrrec dels crèdits de l'estat de despeses de cada pressupost, només podran
contreure obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o
despeses en general que es realitzin en l'any natural del mateix exercici pressupostari».
SEGON. L'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat
del reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol
causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, atribuint al Ple de la
Corporació tal reconeixement mitjançant l'assignació puntual i específica d'obligacions
procedents d'exercicis anteriors al pressupost vigent.
TERCER. Així, es considera adequat el reconeixement de les despeses per la realització
de l'acte de festejos taurins, realitzats en exercicis anteriors de conformitat amb el que
estableix l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, procedint la seva aplicació en el
Pressupost vigent per a l'any 2016 .

QUART. Hi ha consignació pressupostària suficient a la partida pressupostària 338 22609
per fer front a la despesa. .
CINQUÈ. Amb aquesta data, s'efectua retenció de crèdit amb càrrec a aquesta aplicació
pressupostària per import de 1.210,00 euros per a atendre els compromisos que es
derivin del reconeixement de crèdits extrajudicials.
Atesa la proposta realitzada per l'Ajuntament en aquest sentit, i vista la competència
atorgada al Ple per l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, es proposa a la
comissió especial de comptes i hisenda s'informi favorablement el següent:

1) Reconeixement extrajudicial de la factura núm 8/2015 de l'empresa BOUS AL
CARRER SL, amb CIF: B96562236, en concepte "UN TANCAMENT DE BOUS
EMBOLATS MES UN BOU EMBOLAT"; per la quantitat de 1000 € més 210 €
d'IVA.
2) Abonament de l'esmentada factura amb càrrec a la partida 338 22609 de l'actual
pressupost de 2016.
3) Traslladar el present acte als efectes oportuns
Vista la proposta es procedeix a la deliberació de l'assumpte, diu el Sr. Filiberto que
Gregorio de Jesús li va manifestar a la regidora de festes que la tancada de bous
embolats, només comprendria la pujada a la Plaça de Dalt i tancament dels caps de
bestiar; replica la Sr. regidora, Mª Dolores Lafont que això no és cert de fet, amb
motiu que es tanquessin de seguida els toros, es va incendiar la palla de la rotllana i
altres elements per la urgència del tancament dels animals; també diu el Sr. Filiberto
que no sap si el fet que es reconegui i aboni el deute, és perquè saben que el ramader
ha presentat una denúncia per falta de pagament en data 1 de setembre de 2016,
manifesten l'alcaldessa i regidora de Festes que desconeixen aquest fet ia
l'Ajuntament no ha rebut res.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Reconeixement extrajudicial de la factura núm 8/2015 de l'empresa BOUS AL
CARRER SL, amb CIF: B96562236, en concepte "UN TANCAMENT DE BOUS
EMBOLATS MES UN BOU EMBOLAT"; per la quantitat de 1000 € més 210 €
d'IVA.
2) Abonament de l'esmentada factura amb càrrec a la partida 338 22609 de l'actual
pressupost de 2016.
3) Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent.
CINQUÈ.- DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I
CONTINGUT DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 11 I 25 DE JULIOL I 8 D'AGOST DE 2016.
Vistes pel ple el contingut dels decrets del Nº 76 al 95 i de li les actes corresponents a les
sessions celebrades per la Junta de Govern Local els dies 11 i 25 de juliol i 8 d'agost de
2016, es donen per enterrats i no es formula cap pregunta.

SISÈ.-CONTROL. D'ÒRGANS DE GOVERN
No hi ha preguntes.
SETÈ. PRECS I PREGUNTES
No n'hi ha.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20'20 h, 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 i se sotmet a la signatura de la Sra. Alcaldessa.

