
   
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 29 DE DESEMBRE 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. PATRICIA ANTONI BENET 
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT 
D. JUAN JOSE FONT PERALES 
 
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 nou regidors 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 27 D'OCTUBRE DE 
2016. 
 
Vist pel ple l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 27 d'octubre de 
2016, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 
 
SEGON.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE PROPOSTA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL EN SESSIÓ CELEBRADA EL 29 DE NOVEMBRE DE 2016, 
SOBRE PRORROGA GESTIÓ DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE I 
CLAVEGUERAM PER EGEVASA. 
 
S'informa de la proposta de la Junta de Govern Local adoptat en sessió celebrada el dia 
29 de novembre de 2016 que diu així:  
 
• Seguidament es recorda que en el ple extraordinari celebrat per aquest Ajuntament el dia 14 

de desembre de 2015, es va acordar prorrogar el contracte de gestió del servei d'abastament 
d'aigua potable i clavegueram fins al 31 de desembre de 2016, no 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
obstant això, a causa de circumstàncies puntuals d'acumulació de treballs, ha estat 
impossible preparar l'expedient per licitar la gestió indirecta del servei públic, i no havent-se 
considerat convenient contractar els serveis per externalitzar l'expedient de licitació, 
s'acorda per unanimitat, sotmetre a la consideració del ple de la corporació municipal, la 
següent: 

Sol·licitar de EGEVA SA com a empresa que presta el servei d'aigua potable i clavegueram, 
continuï prestant el servei sota les mateixes clàusules fins que el nou adjudicatari es faci càrrec 
del mateix o l'assumeixi directament l'administració municipal. 

Donar trasllat de l'acord a l'empresa EGEVA SA per al seu acceptació expressa. 

 Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Sol·licitar de EGEVA.SA com empresa que presta el servei d'aigua potable i clavegueram, 
continuï prestant el servei sota les mateixes clàusules fins que el nou adjudicatari es faci 
càrrec del mateix o l'assumeixi directament l'administració municipal. 

2) Donar trasllat de l'acord a l'empresa EGEVA SA per al seu acceptació expressa. 

TERCER.- ACORD, si s'escau, DE L'ESCRIT REMÉS PER AIGUES DE SAGUNT 
RESPECTE DEL DEUTE PENDENT DEL CONSORCI D'AIGÜES DE L'Camp de 
Morvedre, AL QUE AQUEST MUNICIPI ES INTEGRA. 
 
Seguidament s'informa de l'escrit i documentació que l'acompanya remesa per Aigües de Sagunt, 
l'Ajuntament de Sagunt, amb registre d'entrada en aquest ajuntament de 2 de Desembre de 2016 
Nº 1835, amb ofici que diu, "li remeto còpia de l'escrit presentat per la mercantil Aigües de 
Sagunt en l'Assemblea del Consorci d'Aigües del Camp de Morvedre el passat 29 de Novembre, 
a fi de reconèixer el deute existent entre aquest Ajuntament i Aigues de Sagunt, en el qual es posa 
de manifest els costos assumits per la mercantil corresponents a les poblacions que integren el 
Consorci des de l'exercici 2012 a 2015 i estimació de 2016; al municipi d'Albalat dels Tarongers 
li correspon el pagament de les quanties que s'indiquen. 
  

EXERCICI DEUTE 
2012 18.830,10  
2013  17.594,79  
2014 18.478,99 
2015 16.855,45 
TOTAL ....... 71.259,33 
ESTIMACIÓ ..2016 18.153,46 
TOTAL ....... 89.412,79 

 
Tenint en compte que la meva representada no té cap relació contractual amb els restants 
Ajuntaments integrants del Consorci i tenint en compte que ha abonat per compte dels altres 
integrants les quantitats detallades, cal refacturar a aquest Consorci els excessos, més l'IVA 
corresponent de conformitat amb la normativa fiscal (que suposa bàsicament la repercussió de 
l'IVA suportat per Aigues de Sagunt sobre els conceptes facturats), perquè vostès, al seu torn, 
facturin aquestes quantitats a cada un dels restants ajuntament en la quantitat que sigui procedent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte, manifesta el Sr. Filiberto M. Prats, 
que ell té clar que cal pagar-lo i s'acorda per unanimitat: 
Tenint en compte que aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers té vençuda la delegació que al 
seu dia va fer a la Diputació de València per a la gestió de l'aigua potable a través de la mercantil 
EGEVA SA i que es troba preparant els tràmits per a la nova licitació de la gestió del servei 
públic de subministrament d'aigua potable; adjudicació que té prevista realitzar abans que 
finalitzi l'exercici 2017 i en les clàusules es preveu incloure la quantitat deguda en l'objecte de 
compensar l'IVA; és pel que sol·licitem no s'emeti factura a aquest Ajuntament d'Albalat dels 
Tarongers pel deute fins que es realitzi l'esmentada adjudicació del servei de gestió de l'aigua 
potable. 
 
QUART.- DACIÓ DE COMPTES D'ESCRITS REBUTS 
 
S'informa al ple que l'empresa IMESAPI, ha reclamat a aquesta Corporació en dues ocasions la 
factura núm 461N150011 de 16 de gener de 2015, pel subministrament i instal· lació d'equips 
d'aire condicionat al Col·legi d'Albalat dels Tarongers, per import de 2.894 , 32 €, i que l'actual 
corporació desconeix la situació del deute; li pregunta la Sra. Alcaldessa al Sr. Filiberto pel tema; 
respon el Sr. Filiberto M. Prats, que ell quan s'estava fent l'auditoria energètica per la mercantil 
P3e INTERNATIONAL ENGINEERIN CONSULTING SL amb CIF B- 98.432.776 en l'exercici 
2014-2015, el parlo amb un encarregat de l'empresa Paco Mari i van comentar que com a 
conseqüència de la calor que estava fent quan els nens van tornar a l'escola, després de les 
vacances d'estiu, de col·locar uns aparells d'aire condicionat; Sr. Paco es va oferir a col·locar-los 
sense cap cost a càrrec de l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers; afirma el Sr. Filiberto M. que en 
cap moment parlo amb IMESAPI per col·locar els aparells, per la qual cosa suggereix que parlin 
amb el Sr. Paco Mari de l'empresa P3e INTERNATIONAL ENGINEERIN CONSULTING SL, i 
que els aclareixi la qüestió. 
 
Seguidament s'informa de la reclamació formulada per "PERIÓDICO DE AQUÍ", en data 7 de 
Desembre de 2016 Nº d'entrada 1851, en què es reclama la factura núm 1560 de data 24 de maig 
de al 2013 per import de 181,50 € i la factura núm 1737 de data 9 d'agost de al 2013 per import 
de 484 €; 
S'informa per la secretària-interventora que aquestes factures no havien tingut entrada a 
l'Ajuntament i per descomptat no estan pagues; seguidament manifesta el Sr. Filiberto Prats, que 
potser va ser un oblit del Diari del Aquí, presentar-les i que segurament el va realitzar l'encàrrec; 
per la qual cosa després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat. 
 

1) Reconeixement extrajudicial del deute de les factures nº 1560 de data 24 de Maig de al 
2013 per import de 181,50 € i la factura Nº 7737 de data de 9 d'agost de al 2013 per 
import de 484 €, reclamades pel Periòdic d'Aquí amb CIF: B98291750 i amb domicili 
social C / Barcelona 7.b-12 46113 Montcada i abonar la quantitat total de 665,50 € amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 432 22602 del vigent exercici 2016. 

2) Traslladar el present acte al diari d'aquí als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I 
CONTINGUT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIONS 
CELEBRADES ELS DIES 4,8, I 31 D'OCTUBRE I 8,22 I 29 DE NOVEMBRE. 
 
 
Vist pel ple el contingut dels decrets del 108 al 138 i de les actes corresponents a les sessions 
celebrades per la Junta de Govern Local els dies 4, 18 i 31 d'octubre i 8,22 i 29 de novembre, es 
donen per assabentats i no es formula cap pregunta. 
 
SISÈ.- CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN 
 
 
No n'hi ha. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SETÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
Pregunta el Sr, Filiberto M. Prats el motiu pel qual no s'ha concedit llicència per arreglar el forat 
existent a la teulada del Castell o Palau, atès que la seva reparació no es veu des de la via 
pública, que creu necessari que s'autoritzi per evitar mals majors, encara que sigui un bé d'interès 
cultural; l'informa la Sra. Alcaldessa que el motiu és que l'Arquitecte en prestació de serveis en 
aquest Ajuntament ha informat que, tractant-se d'una BIC, qualsevol actuació que es realitzi 
sobre el mateix, és preceptiu l'informe de la Conselleria de Cultura o òrgan autonòmic 
competent, de manera que no es pot donar la llicència sense l'autorització de l'òrgan autonòmic 
competent; diu el Sr. Filiberto que és cert que la Llei ho diu, però que tenint en compte que és 
tapar el forat de la teulada i que la demora en l'actuació perjudiqués greument l'immoble, hauria 
autoritzar l'obra; que ell, en aquest cas la autoritzaria; no obstant això, la Sra. Alcaldessa manté 
que han de complir amb el manifestat en l'informe tècnic i demanar autorització a l'òrgan 
autonòmic competent. 
 
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,30 hores 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 
 
 
 
 
 
 
 


