ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 30 DE MARÇ DE 2017.
SRA. ALCALDESSA
Sra. MAITE PÉREZ FURIO
SRS. REGIDORS PRESENTS
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart
D. MIGUEL BONET SANCHO
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
Sra. PATRICIA ANTONI BENET
D. EMILIO PASCUAL COTANDA
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT
D. JUAN JOSE FONT PERALES
D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL
SECRETÀRIA
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS

Sent les 20,05h. 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 ÉS PROCEDENT, DELS ESBORRANYS DE LES
ACTES CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 12 I 26
DE GENER DE 2017.
Vists pel ple els esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies
12 i 26 de gener de 2017, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre
d'actes.
SEGON. RATIFICACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSORCI PER A l'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL
PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES III I VIII (ÀREA DE GESTIÓ 2), EN
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2015
, EN LA QUAL ES VA APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI.
Informat el ple del contingut de l'esmentat acord que diu així:
1. Denominació oficial completa:
"Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de residus 3, Àrea de
Gestió C3 / VI"
2. Denominació oficial abreujada:
"Consorci C3 / VI"

3. S'afegeix un nou paràgraf final a l'article 2:
"L'administració a la qual queda adscrit el Consorci, de conformitat amb el que
disposa la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, és la Generalitat Valenciana , tenint en compte el que disposa el punt segon
de la referida disposició, sent l'Administració que ostenta major nombre de vots
en els òrgans de govern. "
4. L'article 7.2 queda redactat de la manera:
«2. La Comissió de govern, òrgan col·legiat del Consorci, Presidida pel president,
estarà formada per dos representants de la Generalitat Valenciana, designats per
la Conselleria competent en matèria de residus, un representant de la Diputació
Provincial de Castelló, un representant de la Diputació de València, els municipis
d'Algimia d'Alfara i la Vall d'Uixó en els termes municipals es troben les
instal·lacions dels Complexos de Valoració i Eliminació de residus i cinc
representants dels municipis consorcis elegits per la Junta de Govern d'entre els
seus membres, excloent els vicepresidents, que igualment formen part de la
mateixa. "
5. L'article 7.4. resta redactat de la manera següent:
«4. Els vicepresidents, fins a un màxim de cinc, segons acordi la Junta de govern,
seran nomenats per aquesta d'entre els seus membres. "
6. L'article 16.1. resta redactat de la manera següent:
«1. La convocatòria de les reunions de la Junta de Govern i de la Comissió de
Govern es farà mitjançant un escrit adreçat a cada membre amb cinc dies
d'antelació i ha de contenir l'ordre del dia, fora del qual no es podran adoptar
acords vàlids, llevat que es trobin presents a la reunió tots els membres de l'òrgan
i així ho acordin per unanimitat. "
7. L'article 21.1º. resta redactat de la manera següent:
"1º. El règim econòmic del consorci es basés en els pressupostos anuals que acordi
el seu òrgan de govern i s'ajustés als requisits comptables que li siguin d'aplicació.
"
8. Es modifica l'article 24 que queda redactat de la manera següent:
"La gestió pressupostària, comptabilitat i control intern de la gestió econòmicafinancera del Consorci s'efectués d'acord amb la legislació de caràcter econòmic
que li sigui d'aplicació."
9. Es modifica l'article 26 que resta redactada de la manera següent:
"Per al coneixement, examen i fiscalització de la gestió econòmica del Consorci,
es rendiran els comptes del mateix, en la forma i amb els requisits que estableix
la legislació de caràcter econòmic que li sigui d'aplicació."
10. En el capítol VI s'inclou un nou article 30 amb les redacció:
"Article 30.- Exercici del dret de separació i efectes.
Respecte de les causes i procediment per a l'exercici del dret de separació del
consorci i efectes d'aquest no contemplades en aquests estatuts, així com, del seu
dret supletori, s'estarà al que disposa l'article 12 i següents de la Llei 15/2014 , de
16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa. "

L'esmentat acord es va notificar a les entitats consorciades en data 22 de desembre de
2015 i va ser publicat en el Butlletí Oficial de la província de Castelló núm. 250 de 31 de
desembre de 2015, obrint-se un període expositiu d'un mes a partir de la data de publicació
dels esmentats anuncis. Transcorregut el termini d'informació pública no es van presentar
al·legacions o reclamacions al mateix.
D'acord amb l'article 9.b) per a l'aprovació definitiva és necessària la ratificació dels ens
consorciats, d'acord amb la majoria establerta a l'article 17.3, d) dels Estatuts.
Per tot l'exposat i vista la necessitat que per part dels ens consorciats es compleixi aquest
requisit, es reitera als mateixos que aportin el corresponent acord de ratificació de
modificació d'Estatuts del Consorci.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Ratificar la modificació dels estatuts en tots els extrems plantejats i transcrits
anteriorment.
2) Traslladar el present acte al citat de Consorci.
TERCER. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE PROPOSTA DE L'ALCALDESSA
SOBRE DELEGACIÓ TEMPORAL I EXCEPCIONAL DE LA GESTIÓ O
EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA SANCIONADORA MUNICIPAL EN
L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.
S'informa al ple de la proposta de la Sª alcaldessa que diu així:
Conveniència de reiterar com en exercicis anteriors 2007-2009 la sol·licitud d'assumpció
per part de l'Administració Estatal de la potestat sancionadora municipal per infracció de
normes de circulació comeses en les vies urbanes de la població, per al que haurà
d'adoptar acord en el següent sentit:
1.- Manifestar la insuficiència de mitjans financers, personals i materials per a la
tramitació i resolució dels expedients sancionadors per infracció de les normes de
circulació comeses dins del nucli urbà d'aquesta població.
2.- Sol·licitar de l'Administració de l'Estat, a través de la Delegació del Govern a
la Comunitat Autònoma Valenciana, l'assumpció temporal i excepcional de la
competència sancionadora municipal en matèria de trànsit, d'acord amb el que preveu
l'article 84 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial
3.-Traslladar el present acte als òrgans competents i facultar a 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 plantejats i transcrits anteriorment.
QUART. ACORD, SI PROCEDEIX SOBRE DEIXAR SENSE EFECTE EL
NOMENAMENT DEL TRESORER EFECTUAT PEL PLE EN DATA 25DE JUNY
DE 2015.

Informat el ple de tot això en l'expedient, es procedeix a la lectura de la proposta de
l'alcaldia que diu així:
Per complir amb el que disposa l' "article 3 del Reial Decret Llei 10/2015, de 11 de
Setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el
pressupost i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a
l'economia "; pel qual es modifica l'apartat 2 de l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de tal manera que les funcions de Tresoreria passessin a ser exercides pel secretari
interventor.
Vist que mitjançant acord del ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el 25 de Juny
de 2015, es va designar a D. Miguel Bonet Sancho, com a Tresorer de l'Excm. Ajuntament
d'Albalat dels Tarongers.
Pel que PROPOSA:
PRIMER.- Deixar sense efecte amb caràcter immediat la designació efectuada mitjançant
acord de ple de data 25 de juny de 2015 D. Miguel Bonet Sancho com a Tresorer d'aquest
Ajuntament d'Albalat dels Tarongers.
SEGON.- Les funcions de tresoreria passen a ser exercides per la Secretaria-interventora
d'aquest ajuntament, en compliment del que disposa l'article 3 del Reial Decret Llei
10/2005, de 11 de Setembre.
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el BOP i tauler d'anuncis municipal.
Notificar aquest nomenament a AMPARO FERRANDIS PRATS, per al seu coneixement
i efectes, relevándole de l'obligació de prestar fiança per l'exercici del càrrec, comunicar
el citat nomenament als bancs.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat la seva
aprovació en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment.
CINQUÈ. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE PROPOSTA DE COALICIÓ
COMPROMÍS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES FIGURES DE GESTIÓ
D'USOS I APROFITAMENTS DEL TERRITORI ESTRATÈGIC FORESTAL.
Seguidament es procedeix a la lectura de la proposta realitzada per Coalició Compromís
sobre ZONES FORESTALS ESTRATEGIQUES, que diu així:

Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, la seva
aprovació en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment.

SISÈ. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE LA PROPOSTA DE COALICIÓ
COMPROMÍS, PER EXIGIR UNES INVERSIONS JUSTES.
Seguidament es procedeix a la lectura de la proposta realitzada per Coalició Compromís
sobre INVERSIONS Justes que diu així

Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, la seva
aprovació en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment.

SETÈ. ACORD, SI PRODECE, SOBRE PROPOSTA DE COALICI'P
COMPROMÍS, RELATIVA A L'ADHESIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT AL
MANIFEST PROMOGUT PER L'ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS
PEL qual es demana la RETIRADA DELS RECURSOS D'inconstitucionalitat
CONTRES LES NORMES DEL DRET CIVIL VALENCIÀ.
Seguidament es procedeix a la lectura de la proposta realitzada per coalicó Compromís
PEL DRET CIVIL VALÈNCIA, que diu així:

Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, la seva
aprovació en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment.

VUITÈ. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE APROVACIÓ INICIAL DELS
EXPEDIENTS Nº 2/2017 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS I Nº 3/2017 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE DIFERENTS
ÀREES DE DESPESA.
S'informa al ple de la proposta de la comissió especial de comptes i hisenda que diu així:

Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers sent les 19,05 del dia 30 de març de 2017,
els membres de la Comissió d'Hisenda, Sra Maria Teresa Pérez Furio presidenta de la
comissió, i els regidors: Sr. Miguel Bonet Sancho i Sra Mª Dolores Lafont Avinent excusa
la seva assistència D. Filiberto M. Prats Asensi, assistits de la secretària- interventora,
Amparo Ferrandis; es procedeix a la deliberació dels següents punts:
PRIMER. S'INFORMA DE LA PROPOSTA ALCALDESSA per al reconeixement
EXTRAJUDIAL DE CRÈDITS QUE DIU AIXÍ:
En la sessió celebrada per la junta de govern del dia 7 de febrer de 2017, es va adoptar
acord que diu així:
Acusem recepció del certificat, de data 24 de gener de 2017, i registre de sortida nº 55
d'aquest Ajuntament; en el qual s'indica la no aprovació del pagament de la factura núm
461N150011 de 16 de gener de 2015, corresponent al subministrament i instal·lació de 4
equips d'aire condicionat.
En el mateix es justifica el no abonament de l'esmentada factura, perquè l'empresa va
realitzar la instal·lació dels equips de climatització per iniciativa pròpia, comunicant-nos
que ens posem en contacte amb l'empresa P3e INTERNATIONAL ENGINEERING
CONSULTING SL. Una vegada posats en contacte amb aquesta empresa telefònicament
i coneixedora que es va realitzar aquesta instal·lació perquè des del consistori es va
transmetre la urgència en la col·locació d'aquests equips en el començament del curs
d'aquest any per les elevades temperatures del moment, es fa constar i es notifica al
Consistori que en el termini d'un mes des del registre del present escrit es realitzés el
desmuntatge dels equips.
Es procedeix a la deliberació de l'assumpte ia la vista de l'escrit remès per IMESAPI, en
el qual es manifesta la intenció de desmuntar els equips, resultant que no hi ha cap
documentació sobre compromís d'instal·lació dels aparells d'aire; considerant que els
aparells d'aire són necessaris per al benestar dels alumnes de l'escola i que l'ajuntament
durant aquests anys ha netejat i realitzat la posada a punt per al seu bon funcionament,
per la qual s'acorda per unanimitat el reconeixement extrajudicial del deute en els
següents termes:
Reconeixement a favor de l'empresa IMESAPI, Serveis Mobilitat amb CIF A-28010478
i domicili en Polígon Industrial Vora Riu, C / Ribera d'Adobadors, nau 17, la Val d'Uixó,
pel subministrament i instal·lació d'equips aire condicionat al col·legi d'Albalat dels
Tarongers, amb el següent detall: 4 Un. subministrament i instal·lació Split paret d'aire
condicionat marca MÓN CLIMA model MUPR 12, del deute per import de 2.392,00 €

més l'IVA corresponent de 502,32 € total 2.894 , 32 €, factura núm 461N150011 de 16
de gener de l'2015.
1) Compromís d'aportació econòmica prèvia tramitació del corresponent expedient
de modificació de crèdits.
2) Traslladar el present acord al ple de l'ajuntament per a la seva ratificació ia
l'empresa IMESAPI, als efectes oportuns.
D'altra banda resulta que, per acord de la junta de govern de data 23 de
maig del 2016 es va adjudicar el contracte de manteniment d'aparells d'aire
condicionat dels immobles municipals a Polosal SA, entre els quals es trobava el de
l'Ajuntament, els treballs van finalitzar el 8 de novembre de 2016, però per error no
es va presentar la factura nº001229ª per import de 482,06 € de data 22 de novembre
de 2016 a l'registre de l'ajuntament; i en la junta de govern local del 20 de juny del
2016 es va acordar l'adjudicació a la mateixa empresa del manteniment dels aparells
d'aire condicionat de l'escola, CRA ALBALAT, treballs que es van realitzar el 8 de
novembre de 2016, la factura núm 001393A per import de 377,52 € es va emetre el
30 de desembre de 2016, però remesa per correu electrònic no es va registrar a
l'ajuntament.
Davant la demora en el pagament l'empresa en data 3 de març contacta amb la
secretària-interventora de l'ajuntament i quan se'ls informa que les factures no havien
tingut entrada en el mateix, es presenten en el registre general, amb número d'entrada 344
i 345 de data 3 de març del 2016.
Davant la necessitat d'imputar a l'exercici corrent obligacions procedents del
subministrament de béns i prestacions de serveis duts a terme en exercicis anteriors i no
imputades en el seu moment per les raons exposades anteriorment; havent-se tramitat
l'oportú expedient i de conformitat amb els informes emesos per la secretària-interventora
en data 27 i 28 de febrer, se sotmet a la Comissió especial de Comptes i Hisenda per al
seu informe, i amb posterioritat al Ple de la Corporació la següent proposta :
1)

Aprovar el reconeixement dels crèdits per fer front al pagament de les despeses
següents:

1. FACTURA 461N150011 de 16 de gener de 2015 import 2.894,32 €
2. FACTURA 001229A de 22 de novembre de 2016 import 482,06 €
3. FACTURA 001393A de 30 de desembre de 2016 import 377,52 €
2) D'acord amb el que preceptua 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 que
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».

I 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.
Així, es considera adequat el reconeixement de les despeses corresponents a les
factures:
1. FACTURA 461N150011 de 16 de gener de 2015 import 2.894,32 €
2. FACTURA 001229A de 22 de novembre de 2016 import 482,06 €
3. FACTURA 001393A de 30 de desembre de 2016 import 377,52 €
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
2017.Y hi ha consignació pressupostària suficient en les següents aplicacions
pressupostàries:
•

333.625 EQUIPAMENT CULTURAL, que podrà ser objecte de transferència
mitjançant l'oportú expedient de modificació de crèdit entre partides de diferent
vinculació jurídica mateixa àrea de despesa, autoritzada per la junta de govern
local, a la partida 323.629 INSTAL·LACIÓ APARELLS AIRE CONDICIONAT
2.894,32 €
•

920 21200 REPARA. MANTEN. CONSERVACIÓ AJ-rebost 482,06 €

•

323 21200 REPARA. MANTEN. CONSERVACIÓ ESCOLES 377,52 €

Vista la proposta i després deliberació assumpte s'acorda per unanimitat, informar
favorablement la proposta en tots els extrems plantejats.
SEGON. INFORMA SOBRE L'ESTAT DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS Nº3 / 2017. PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE ditintas ÀREES
DE DESPESA.
S'informa de la proposta alcaldessa sobre transferència de crèdits nº 3/2017 que
diu així:
L'article 40 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la Llei
d'Hisendes Locals en matèria pressupostària, assenyala que transferència de crèdit és
aquella modificació del Pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia
total del mateix, s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
Per afrontar determinades despeses, segons acord adoptat per la junta de govern
local en sessió celebrada el 23 de gener de 2017, que diu així:

•

Seguidament s'informa per l'alcaldessa de la conveniència de reparar el rellotge
del poble, situat al campanar de l'Església i del contingut del pressupost núm 561
realitzat per la mercantil "2001 TÈCNICA I ARTESANIA" amb CIF B96940523
i domicili a Cami d'Alqueria nº23 Massanasa; es procedeix a la deliberació de
l'assumpte i s'acorda per unanimitat:

1) L'adquisició del següent subministrament, equip de rellotge composta de:
- Ordinador punt 4. 2 sortides.
- Receptor per esferes fins a 1.5 m, eix minuts.
- I la mà d'obra tècnica necessària per a substituir els equips descrits, connexió a
la instal·lació elèctrica existent, proves i posada en marxa
Tot això per l'import total de MIL TRES-CENTS EUROS (1.300,00 €) més l'IVA
corresponent.
2) Compromís d'aportació econòmica, prèvia tramitació del corresponent expedient
de modificació de crèdits, amb càrrec a la partida 920.633 "SUBSTITUCIÓ
EQUIPS RELLOTGE DEL POBLE". Tenint en compte que l'adquisició i
instal·lació del subministrament no tindrà lloc fins que no es tramiti l'expedient
pressupostari corresponent i hauran d'aportar el certificat positiu d'hisenda i de la
Seguretat Social.
3) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
Per executar l'acord és necessari realitzar transferències entre les aplicacions
pressupostàries que es detallaran.
La partides que es minoren tenen crèdit suficient i és possible la seva minoració
sense detriment del servei.
D'acord amb el que estableix l'article 180 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en
l'article 41 del Reial Decret 500/1990, de 20 de abril, així com la Base 10a de les
d'Execució del Pressupost de 2017, les transferències de crèdit estan subjectes als
següents límits:
- No afectaran a crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.

- No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències, excepte quan afectin crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.
- No han d'incrementar crèdits que, com a conseqüència d'altres transferències,
hagin estat objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal.
La transferència proposta no s'hagi sotmesa a cap de les limitacions assenyalades.
La competència per aprovar la transferència correspon al ple, perquè d'acord amb
la base 10a afecta aplicacions de diferents àrees de despesa.
En virtut de l'anterior, es proposa al Ple l'adopció del següent,
PRIMER.- Fer les transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports
que s'indiquen:
DE PARTIDA

IMPORT QUE

A PARTIDA

minora
333.625 EQUIPAMENT

1600,00 €

CULTURAL

IMPORT QUE
S'INCREMENTA

920.633 SUBSTITUCIÓ

1600,00 €

EQUIPS RELLOTGE DEL
POBLE

TOTAL

1600,00 €

1600,00 €

SEGON. Traslladar el present acte en la comissió especial de comptes i hisenda i
al ple de l'ajuntament.
TERCER.Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província de València, 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.
QUART. Facultar la Sra. Alcaldessa per subscriure tots els documents fossin
necessaris per gestionar i fer complir l'acord.
Vista la proposta s'acorda per unanimitat informar favorablement la proposta en
tots els extrems plantejats.
A la vista de tot això s'acorda per unanimitat:

1.1) Aprovar el reconeixement dels crèdits per fer front al pagament de les despeses
següents:
1. FACTURA 461N150011 de 16 de gener de 2015 import 2.894,32 €
2. FACTURA 001229A de 22 de novembre de 2016 import 482,06 €
3. FACTURA 001393A de 30 de desembre de 2016 import 377,52 €
1.2) D'acord amb el que preceptua 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
que 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».
I 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.
Així, es considera adequat el reconeixement de les despeses corresponents a les
factures:
1. FACTURA 461N150011 de 16 de gener de 2015 import 2.894,32 €
2. FACTURA 001229A de 22 de novembre de 2016 import 482,06 €
3. FACTURA 001393A de 30 de desembre de 2016 import 377,52 €
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
2017.Y hi ha consignació pressupostària suficient en les següents aplicacions
pressupostàries:

•

333.625 EQUIPAMENT CULTURAL, que podrà ser objecte de transferència
mitjançant l'oportú expedient de modificació de crèdit entre partides de
diferent vinculació jurídica mateixa àrea de despesa, autoritzada per la junta
de govern local, a la partida 323.629 INSTAL·LACIÓ APARELLS AIRE
CONDICIONAT 2.894,32 €

•

920 21200 REPARA. MANTEN. CONSERVACIÓ AJ-rebost 482,06 €

•

323 21200 REPARA. MANTEN. CONSERVACIÓ ESCOLES 377,52 €

2.1- Fer les transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports que
s'indiquen:

DE PARTIDA

IMPORT QUE

A PARTIDA

IMPORT QUE

minora
333.625

1600,00 €

EQUIPAMENT CULTURAL

S'INCREMENTA
920.633 SUBSTITUCIÓ
EQUIPS

RELLOTGE

1600,00 €

DEL

POBLE
TOTAL

1600,00 €

1600,00 €

2.2.Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de València, 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.
2.3.Facultar la Sra. Alcaldessa per subscriure tots els documents fossin necessaris
per gestionar i fer complir l'acord.
NOVÈ. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE RATIFICACIÓ DE L'ACORD
ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 21 DE MARÇ DE
2017 RELATIU A LA SOL·LICITUD D'UN PLA DE PAGAMENTS A AIGÜES
DE SAGUNT I CONSORCI D'AIGÜES DE L'Camp de Morvedre, de la quantitat
deguda DE EXERCICIS 2012-2016 PER AMORTITZACIÓ INVERSIONS
METRE CUBICO.
S'informa del contingut de l'escrit remès a Aigües de Sagunt, segons acord adoptat per la
junta de govern local el 21 de març de 2017 que diu així:
•

S'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per fer front al deute reclamat
per Aigües de Sagunt als ajuntaments consorciats, i de la proposta de la Sra.
Alcaldessa que diu així:
"En relació amb l'expedient que es tramita per Aigües de Sagunt, sobre el
reconeixement de deutes dels municipis consorciats amb l'empresa mixta
municipal Aigües de Sagunt i pla de pagament.

considerant que a data de 10 de març de 2017, i nº d'entrada 388, es rep en aquest
Ajuntament notificació de l'acord de l'Assemblea del Consorci d'Aigües del Camp de
Morvedre en sessió celebrada el passat 10 de febrer de 2017, sobre:

-

Reconeixement del deute a l'Ajuntament de Sagunt (Societat Aigües de Sagunt)
de les quantitats reflectides en el quadre que s'adjunten, i en el qual es reflecteix
el deute d'aquest Ajuntament, d'acord amb el següent:
2012 ....... 18.330,10 €
2013 ....... 17.594,79 €
2014 ....... 18.478,99 €
2015 ....... 16.855,45 €
2016 ....... 18.153,46 €

TOTAL .............. 89.412,79 €
-

Autorització d'Aigües de Sagunt, a facturar oa utilitzar qualsevol altra forma
permesa en Dret, als ajuntaments afectats les quantitats degudes fent efectiu el
pagament o l'extinció de l'obligació corresponent a la forma en què en dret
correspongui.

-

Autoritzar amb independència del reconeixement del deute a què es refereix
l'apartat primer, per a aquells municipis que no puguin fer front al pagament de
forma immediata i amb les degudes garanties jurídiques, a fixar un calendari de
pagaments amb la finalitat que prèvia aprovació de aquesta assemblea, es
concretin els terminis i garanties per fer efectiu el pagament a l'empresa
creditora.

-

Fixar el 31 de març com a termini límit, per fer les regularitzacions necessàries
per tal de cancel·lar el deute amb l'empresa Aigües de Sagunt SA i perquè els
ajuntaments presentin, en el cas de no poder fer efectiu el deute de manera
immediata, els corresponents plans de pagament que ha d'aprovar aquesta
assemblea.

RESULTANT que, en data 29 de desembre de 2016 pel ple d'aquest ajuntament s'adopta
acord que diu així:
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
2012
2013

DEUTE
18.830,10
17.594,79

2014
2015
TOTAL .......
ESTIMACIÓ ..2016

18.478,99
16.855,45
71.259,33
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.
Aquesta alcaldessa proposa a la junta de govern local l'adopció del següent acord per a la
seva posterior ratificació pel ple de l'ajuntament:
1. Sol·licitar de Aigües de Sagunt SA i de l'Assemblea del Consorci d'Aigua del
Camp de Morvedre, l'aprovació d'un pla de pagaments per a aquest Ajuntament
d'Albalat dels Tarongers, per fer front al deute contret abans esmentada, en els
termes que es concreten a continuació:
a) PAGAMENT ÚNIC a data de 31 d'Octubre de 2017 per import QUARANTA-CINC
MIL EUROS (45.000 €), més IVA corresponent.
b) PAGAMENT ÚNIC a data 31 d'Octubre de 2018 per l'import del saldo pendent que
ascendeix a la xifra de QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS DOTZE
EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (44.412,79 €); més els interessos
corresponents d'aquesta quantitat ajornada, calculats d'acord amb l'interès legal del diner
i aplicant la llei 48/2015, que estableix l'3% resultant la quantitat de MIL TRES-CENTS
TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (1.332,38 €) . Més l'IVA
corresponent.
c) Les dates de pagaments, són dates màximes, podent-se avançar si les circumstàncies
ho permeten, i els interessos seran els generats a la data de pagament.
d) Se sol·licita l'exempció de constitució de garanties per al pagament.

e) Traslladar el present acord a l'empresa Aigües de Sagunt i Assemblea del Consorci
d'Aigües del Camp de Morvedre, als efectes i per a la seva tramitació corresponent.
2. Traslladar el present acte al ple de l'ajuntament en la propera sessió que es celebri per
la seva ratificació.
Seguidament s'informa que havent mantingut una reunió amb el gerent d'Aigües de
Sagunt cal modificar l'acord pel, que després de la deliberació, s'acorda per unanimitat:
PRIMER. D'acord amb la comunicació practicada a aquest Ajuntament pel Consorci
d'Aigües Camp de Morvedre en data 22 de març de 2017, en el qual se'ns dóna trasllat de
l'acord adoptat per la mercantil Aigües de Sagunt SA, informant-nos als municipis
consorciats de la quantitat deguda de la citada mercantil, segons es detalla en la següent
taula:

Es reconeix el deute contret amb l'empresa mixta municipal Aigües de Sagunt pels
conceptes i quanties assenyalats anteriorment.
SEGONA. APROVAR El pla de pagaments, per fer front l'esmentada deute en els
següents termes.
a) PAGAMENT ÚNIC a data 31 d'octubre de 2017 per import de QUARANTACINC MIL EUROS (45.000 €), mes el interessos corresponents a la quantitat de
90.452,44 €, pel període comprès del 31 de març de 2017 a 30 octubre 2017 ,
calculada d'acord amb l'interès legal del diner i aplicant la llei 48/2015 esteblecida
en el 3%, resultant una quantitat aproximada de 1.604,95 € més l'IVA
corresponent.
b) PAGAMENT ÚNIC a data 31 d'Octubre de 2018 per l'import del saldo pendent
que ascendeix a 45.452,44 €, més els interessos calculats d'acord amb la formula
esmentada en l'apartat a) que ascendeix a 1.363,57 € mes l'IVA corresponent.
c) Les dates de pagaments, són dates màximes, podent-se avançar si les circumstàncies
ho permeten, i els interessos seran els generats a la data de pagament.

d) Se sol·licita l'exempció de constitució de garanties per al pagament.

e) Sol·licitant la subscripció d'un conveni per formalitzar l'acord de pagament i
possibilitat de subrogar-se al compliment del conveni per un tercer.
TERCER.El deute contret des 2017.01.01 fins al cessament de la gestió, es pagués
directament per EGEVASA a l'empresa mixta municipal Aigües de Sagunt, per la qual
s'autoritza es realitzin les factuas a nom de l'empresa EGEVASA, i l'ajuntament de
Albalat dels Tarongers queda alliberat d'aquest pagament.
QUART.Traslladar el present acte de la emrpresa mixta Aigües de Sagunt, Consorci
d`aigües del Camp de Morveder ja EGEVASA.

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
nº 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:
EPSAN ................................................. ......... 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

6,085

20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Boca d'incendi

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
bloc III
més 15

0,482
0,842

conservació Contador

Euros / mes

1,450

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.

UNDECIMO. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE FACULTAR LA SR.
ALCALDESSA PER SUBSCRIURE EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ
DEL PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA DE L'Camp de Morvedre.
S'informa al ple que en el DOGV núm 8008 de 27 de març de 2017 s'ha s'ha publicat,
Resolucion de 21 de febrer de 2017 del Secretari Autonomico de l'Agència Valenciana
del Turisme, per la qual cosa s'aprova el pla estrategico de subvencions 2017-2019 de
l'Agència Valenciana del Turisme i que figura com a annex adjunt.
El pla té quatre grans objectius estratègics.
1) Millorar el posicionament de la Comunitat Valenciana en el mercat Turistico.
2) Incrementar la competitivitat de l'oferta turística Valenciana.
3) Desestacionalitzar, diversificar o fidelitzar la demanda turística.
4) Fomentar la investigació, innovació i coneixement aplicat al turisme.
A l'annex s'estableixen les línies d'incentius per 2017 i per al l'objectiu 2) incrementar
la competitivitat de l'oferta turística Valenciana, es contempla en sub. apartat 2.2
Línies nominatives, al 2.2 15 Colaboracion amb l'Ajuntament de Sagunt:
Objecte. Colaboracion entre l'Agència Valenciana del Turisme, Diputacio de
Valencia i Ajuntament de Sagunt per un període de tres anys, per la innovació,
modernització, foment i consideració de projectes turístics del terme minicipal de
Sagunt i de la comarca del Camp de Morvedre, des de la pespectiva de l'oferta atenent
fonamentalment criteris de millora de la competitivitat, sostenibilitat i reequilibri
socioterritorial amb la resta del territori de la Comunitat Valenciana.
I dins d'aquest marc normatiu per la Secretària Autonòmica de l'Agència Valenciana de
Turisme s'ha elaborat una proposta de "Protocol general de Colaboracion entre l'Agència
Valenciana de Turisme, el Patronat Provincial del Turisme de València, l'Ajuntament de
Sagunt i els municipis de Camp de Morvedre ", per al desenvolupament i ejecucion del Pla
de Competitivitat Turistica del Camp de Morvedre.
Informar del contingut del Protocol, s'acorda per unanimitat.
1) Aprovar la Proposta de Protocol General.
2) Facultar la Sª alcaldessa per subscriure el Protocol i quants convenis fossin
necessaris per a la seva gestió i eficàcies.

3) Traslladar el present acte a l'Agència Valenciana de Turisme, Patronat Provincial
de Turisme i Ajuntament de Sagunt.

DUODECIMO. RATIFICACIÓ DECRET ALCALDESSA Nº 49/17 SOBRE PLA
PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2018-2020.
S'informa al ple del contingut del Decret núm 49/17, que diu així:
En compliment del que disposa l'Ordre HAP / 2015/2012 de 1 d'Octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i
d'acord amb el que disposa l'article 6 de l'esmentada Ordre que fa referència a l'obligació
de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits en l'article
29 de la Llei Orgànica 2/2012, en els quals s'emmarca la elaboració dels pressupostos
amb els EELL ia través dels quals es garantís una programació pressupostària coherent
amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la
regla de la despesa.
Per la present i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC:
1) Aprovar el Pla Pressupostari a mitjà termini 2018-2020, el resum s'acompanya.
2) Traslladar el present acte al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, així
com al Ple de l'Ajuntament, als efectes oportuns.
Informar el ple del contingut del resum del Pla pressupostari a mitjà termini 2018/2020,
s'acorda per unanimitat:
1) Ratificar el decret de l'alcaldia núm 49/17, en tots els extrems plantejats.
2) Si és el cas, donar trasllat del present acord al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, als efectes oportuns.
TRETZÈ. DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I
CONTINGUT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 10 I 23 DE GENER I 7 I 21 DE FEBRER.
Vistes pel ple els continguts dels decrets del 14 al 54 de 2017 i de les actes corresponents
a les sessions celebrades per la junta de govern local els dies 10 i 23 de gener i 7 i 21 de
febrer de 2017, es donen per assabentats .
CATORZÈ. CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.
No hi ha preguntes.
•

Tot seguit per la Sª Alcaldessa se sotmet a la consideració del ple acord adoptat
en la Comissió d'Hisenda, sobre modificació de la retribució de la dedicació de
l'Alcaldessa, informant al ple del contingut d'assumpte s'acorda per unanimitat la
urgència i inclusió del següent punt , en l'ordre del dia.

QUINZÈ. ACORD, SI PROCEDEIX SOBRE
RETRIBUCIÓ L'ALCALDESSA.

MODIFICACIÓ

DE

LA

Es procedeix a informar del contingut de l'acord que diu així:
S'informa a la Comissió d'Hisenda de l'escrit remès per la gestoria d'Elena Bernabeu
Martinez, que s'encarrega de les assegurances socials i nòmines d'aquest Ajuntament;
manifesta en el seu escrit que la base mínima de cotització del Grup 1 per a l'exercici
2017 és de 837 mensuals (jornada 75%) el que suposa un salari de 714,85 € al mes i 14
pagues any. L'alcaldessa actualment té un salari de 679,45 € al mes i 14 pagues a l'any.
Està per sota del mínim legal per la qual cosa s'aconsella pujar el salari.
Atès que, en ser la base de cotització més elevada, el líquid a percebre es redueix, cotitzant
més del que al salari aprovat li correspon.
Pel que, després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, sotmetre a la
consideració del ple, la revisió de la dedicació aprovada en els següents termes:
Modificar l'acordat pel ple en la sessió celebrada en data 24 de setembre de 2015, en el
següent sentit:
1) RETRIBUCIÓ PER LA DEDICACIÓ A CÀRREC DE ALCALDESSA, per la
dedicació parcial al 75% en horari flexible de matins i tardes, retribuyéndole amb
una quantia mensual bruta de 720 € i 14 pagues anuals, amb caràcter retroactiu
des del mes de gener 2017.
2) Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent.
Vista la proposta i després deliberació assumpte s'acorda per unanimitat, aprovar la
proposta en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment.

SETZÈ. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha preguntes.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,35h. 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 Sª alcaldessa.
Vist i plau
L'ALCALDESSA

SECRETÀRIA - INTERVENTORA

