ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2017.
SRA. ALCALDESSA
Sra. MAITE PÉREZ FURIO
SRS. REGIDORS PRESENTS
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

Sent les 20,00 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

REGIDORS ABSENT
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart

sessió, passant a tractar els assumptes que

SECRETÀRIA
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS

relacionen a continuació.

configuren l'ordre del dia tal i com es

PRIMER. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 27 DE JULIOL I 28
DE SETEMBRE DE 2017.
Vista pel ple l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 28 de setembre,
s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes.
SEGON. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE
L'ORDENANÇA REGULADORA DEL RECONEIXEMENT DE LA CONDICIÓ DE
SOCI DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE
ALBALAT DELS TARONGERS.
S'informa al ple de l'expedient que es tramita per a aprovar una ordenança reguladora del
reconeixement de la condició de soci de les instal·lacions esportives de l'Ajuntament de
l'Albalat dels Tarongers; així com, que l'esborrany va ser exposat al web municipal,
durant el mes de novembre de 2017, perquè es aportessin suggeriments etc. pels veïns,
però no s'ha presentat res.

Seguidament es reparteix el text i s'informa del contingut de l'ordenança; vist pel ple, pren
la paraula el Sr Filiberto M. Prats, qui manifesta que no està d'acord, que no cal aprovar
cap ordenança, que és totalment innecessària, a més li sembla discriminatòria i els veïns
no tenen perquè pagar la llum de les instal·lacions del frontó i pàdel; diu que, en cap poble
dels que ell ha preguntat tenen aquesta regulació; al que replica la Sra alcaldessa que,
Algimia d'Alfara sí que la té, i que l'únic que es pretén és que els veïns i contribuents
tinguin una bonificació en el pagament dels serveis per l'ús de les instal·lacions esportives
quan s'adeqüin o aprovin les ordenances corresponents; replica D. Filiberto que no ho
entén, que això no és una gran ciutat, que és complicar les coses, i l'annex II de l'ordenança
on es tipifiquen un seguit d'actes sancionables, és innecessari i tot és complicar les coses
de forma innecessària, ja que fins ara sempre ha funcionat bé, perquè ara no funcionarà,
si tots ens coneixem i no cal cap ordenança; pren la paraula el regidor D. Miguel Bonet i
diu, que a l'estiu a la piscina de vegades passa que arriben usuaris aliens a la població i
ocupen tot l'espai disponible per menjar, el que perjudica a la gent del poble, que en haver
poc espai disponible, no poden accedir; llavors en benefici de la població és convenient
aprovar una ordenança que contempli bonificacions per als mateixos, i la forma de poder
contemplar aquesta situació és aprovar aquesta ordenança; diu Filiberto que no ho pot
entendre que tots tenen el mateix dret i com més gent vaig utilitzar les instal·lacions
millor, al que la Sra Alcaldessa li contesta que en això tots estan d'acord que com més
s'utilitzin millor, però que una cosa no treu l'altra. Pel que, després de deliberació de
l'assumpte, es procedeix a la votació amb el següent resultat; quatre vots en contra dels
regidors D. Filiberto M Prats, D. Jose I. Pérez, D. Emilio Pascual i D. Patricia Antoni i
quatre a favor corresponent a la Sra. Mª Dolores Lafont, D. Miguel Bonet i D. Juan Jose
Font i la Sra Alcaldessa; pel que es procedeix al desempat; pregunta la secretàriainterventora si tots mantenen el sentit del seu vot, de manera que després de ratificació es
procedeix al desempat amb el vot de qualitat de la Sra Alcaldessa i s'adopta el següent
acord:
1) Aprovació inicial de l'ordenança reguladora del reconeixement de la condició de
socis de les instal·lacions esportives de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers.
2) Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini
de 30 dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments; mitjançant la seva
publicació en el BOP i pàgina WEB de l'ajuntament.
En el cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment s'entendrà definitivament
aprovat el present acord, quedant facultat l'alcaldessa per a la publicació i execució.
TERCER. ACORD SI PROCEDEIX SOBRE APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM 13/2017 CRÈDIT EXTRAORDINARI PER
ABONAR A AIGÜES DE SAGUNT PART DEL DEUTE CONTRAIDA AMB EL
CONSORCI D'AIGUA DEL CAMP DE MORVEDRE.
Per la Sra Alcaldessa s'informa al ple de la proposta que diu així:
PROPOSTA

Informat favorablement per la Comissió especial de comptes i hisenda l'expedient
de Modificació de Crèdits nº 13/2017
RESULTANT que, davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins
a l'exercici següent per als que no hi ha consignació pressupostària i atès que existeix
romanent de tresoreria per al seu finançament.
Tenint en compte l'acord adoptat pel ple d'aquest ajuntament en la sessió celebrada
el dia 30 de març de 2017, així com les converses mantingudes amb Aigues de Sagunt,
cal fer la dotació pressupostària suficient per fer front al pagament del present exercici
2017 , pel deute contret durant el període que va del 2012 a 2016 amb el Consorci d'aigües
del Camp de Morvedre
vist que amb data 20 de novembre de 2017, es va emetre informe de Secretaria
sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i amb data 20 de novembre de 2017
per Intervenció es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia.
Es proposa l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 13/2017, amb la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, d'acord al següent detall:

CRÈDITS EXTRAORDINARI
161 20901 APORTACIÓ CONSORCI AIGÜES DE SAGUNT PART DEUTE 20122016 50.000,00 €
TOTAL EXPEDIENT 50.000,00 €
FINANÇAMENT
Quant al finançament de l'expedient de modificació de crèdits es realitzés amb càrrec a
870 00 ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
50.000,00
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL II ...... 50.000,00 €
TOTAL 50.000,00 €
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 s'acorda per unanimitat la seva aprovació en tots els extrems plantejats
i transcrits amb anterioritat.
QUART. ACORD SOBRE DESIGNACIÓ DEL VOCAL REPRESENTANT
D'AQUEST AJUNTAMENT AL CONSORCI PER AL FOMENT ECONÒMIC DEL
CAMP DE MORVEDRE (COFECAM).
S'informa al ple del contingut de l'escrit remès per Promoció Econòmica de l'Ajuntament
de Sagunt, sobre la necessitat de designar el representant d'aquest ajuntament en
COFECAM; proposa la Sra Alcaldessa la seva designació com a representant i substitut
a D. Miguel Bonet Sancho; per la qual cosa després de la deliberació de l'assumpte
s'acorda per unanimitat:
1) Designar com a representant d'aquest ajuntament en el Consorci per al Foment
Econòmic del Camp de Morvedre (COFECAM) a la Sra Alcaldessa Sra Maite
Pérez Furio i suplent al regidor D. Miguel Bonet Sancho.
2) Traslladar el present acord al departament de Promoció Econòmica de Sagunt als
efectes oportuns.

CINQUÈ. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE PROPOSTA DE REDUCCIÓ DE
CABAL ASSIGNAT A AQUESTA POBLACIÓ, Al CONSORCI D'AIGUA DEL
CAMP DE MORVEDRE.
Seguidament informa la Sra Alcaldessa que com ja saben es van a revisar els convenis
dels ajuntaments amb l'EPSAR el que suposarà un fort increment de l'aportació
municipal; que de l'estudi econòmic realitzat per licitar l'aigua potable, es desprenen
dades, dels quals podem concloure que l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers que té
concedit un cabal anual de 261.886m3, amb un cabal de 211.716m3 anuals ens serien
suficients; pel que tenint en compte que, de moment aquesta aigua no s'està utilitzant per
al proveïment domiciliari, però en el cas que s'utilitzés seria suficient 211.716m3, el que
ens permet sol·licitar una reducció de 50.000m3 per estalviar costos fixos a els usuaris de
l'aigua potable.
Pren la paraula el Sr Filiberto M Prats i diu que en totes les reunions que es van mantenir
en l'assemblea general de Consorci d'aigua del m3, quan ell estava d'alcalde, es va parlar
de cedir els m3 que fossin necessaris al municipi que els necessités, però no renunciar a
cap m3 dels quals té concedits Albalat, manifesta la Sr. alcaldessa que un dels motius pel
que es pretén reduir el cabal és per evitar la pujada del rebut de l'aigua dels veïns, al que

respon el Sr Filiberto que aquest no és motiu suficient per reduir-lo i que no s'ha de
renunciar, si es poden cedir, continua dient que, quan es va assignar el cabal als municipis
que integren el consorci es va realitzar un exhaustiu estudi per professionals, sobre les
necessitats hídriques de cadascun dels municipis,pel que considera que no s'ha de rebaixar
el cabal assignat, una altra cosa és cedir-lo en moments puntuals.
Pel que després deliberació de l'assumpte es procedeix a la votació amb el següent
resultat:
Quatre vots en contra dels regidors D. Filiberto M Prats, D. Jose I. Pérez, D. Emilio
Pascual i D. Patricia Antoni i quatre a favor corresponent a la Sra. Mª Dolores Lafont, D.
Miguel Bonet i D. Juan Jose Font i la Sra Alcaldessa per la qual cosa es procedeix al
desempat; pregunta la secretària-interventora si tots mantenen el sentit del seu vot, de
manera que després de ratificació es procedeix al desempat amb el vot de qualitat de la
Sra Alcaldessa i s'adopta el següent acord
1) Sol·licitar del Consorci Aigües de Sagunt, la reducció del cabal assignat a aquest
municipi d'Albalat dels Tarongers passant d'un cabal assignat de 261.886m3
anuals a 211.716m3 anuals.
2) Traslladar el present acord al consorci Aigües de Sagunt, als efectes oportuns.

SISÈ. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL
CONSELL AGRARI MUNICIPAL.
Seguidament el regidor Sr. Miguel Bonet Sancho, proposa al ple la modificació del
"article 3r, del Consell Agrari Municipal", en el sentit que actualment el Consell Agrari
Municipal, està format per 14 membres dels quals hi ha 7 regidors i 7 representants
d'associacions i organitzacions; proposa el regidor D. Miguel Bonet Sancho, reduir els
representants municipals, 1 representa't per cada grup polític municipal i l'alcaldessa o
regidor en qui delegui; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Modificar l'article 3r del Consell Agrari Municipal i el seu reglament, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de València en el següent sentit:
El Consell Agrari Municipal, segons el que disposa l'article tercer punts 3 i 4 de la llei
5/1995, de 20 de març, estarà format per onze membres, dels quals quatre són regidors,
és a dir l'alcalde o alcaldessa i un representant de cada un dels tres grups polítics
municipals designats per ells; sent el president / a l'alcalde / essa de la corporació
municipal, que podrà delegar en qualsevol altre representant del Consell Agrari
Municipal, i un vicepresident designat per la presidència, i la resta actuaran com a vocals.
Els set vocals restants seran elegits per les següents associacions i organitzacions:
- Un vocal elegit pel Sindicat de Regs d'Albalat dels Tarongers.
- Un vocal elegit per la SAT nombre 725, El Calvari.
- Un vocal elegit per la SAT nombre 2.659, Pla de l'Algub.

-

Un vocal elegit per l'Agrupació de Regantes El Amic.
Un vocal elegit per la SAT nombre 241, Pou Comediana.
Un vocal elegit per l'Associació Valenciana d'Agricultors (AV: A.).
Un vocal elegit per la Unió de Llauradors i Ramaders.
Actuarà de secretari el de l'Ajuntament o funcionari en qui delegue, que actuarà
amb veu per sense vot.

2) Exposar al públic la present modificació, durant el termini de 30 dies perquè es
presenti al·legació o suggeriments, si es presenten seran resoltes pel ple i en el cas
que durant el període d'exposició al públic no es presenti cap reclamació ni
al·legació, l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord.
SETÈ. DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I CONTINGUT
DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIONS
CELEBRADES ELS DIES 5 I 19 DE SETEMBRE I 3,17 I 31 D'OCTUBRE DE 2017.
S'informa al ple de la relació de Decrets del 181-230 de 2017, el ple es dóna per assabentat
i del contingut dels acords de la junta de govern local en sessions celebrades els dies 5 i
19 de setembre i 3,17 i 31 d'octubre. Pren la paraula el regidor Sr. Filiberto i manifesta
que el tinent d'alcalde Rafael Asensio falta a molts plens i tenint en compte el càrrec que
ocupa a l'ajuntament hauria de cridar-li l'atenció la Sra Alcaldessa, ja que, si està ocupat
per assumptes personals i no pot atendre els assumptes municipals, no hauria ostentar el
càrrec de Tinent Alcalde; així porta a la conversa l'apartat de l'acta de la la junta de govern
local en sessió celebrada el dia 31 d'octubre del 2017 que diu així "per la Sra Alcaldessa
s'informa a la junta de govern local de la reunió a celebrar pel consorci d'Aigües Camp
de Morvedre, el proper 3 de novembre a les 12h. i que ella no podrà assistir per la qual
cosa hauria d'assistir Rafael Asensi Chenovart, qui manifesta que té assumptes que
atendre i no sap si podrà assistir; si pot ira.
Del que comenta el Sr Filiberto, que del paràgraf transcrit es desprèn que l'atenció dels
assumptes municipals, per al Sr Rafa Asensio és una cosa secundària, pregunta si va
assistir a la reunió, al que contesta la Sra Alcaldessa que no va assistir, llavors diu el Sr
Filiberto que el Consorci d'Aigües és un dels ens més importants de les que aquest
municipi forma part i han d'assistir a totes les reunions que es celebrin per l'interès del
municipi d'Albalat, li diu a la Sr alcaldessa que ha de requerir la presència del regidor Sr.
Rafael Asensio tant als plens com en els altres ens en què ens representa, perquè ell no és
qualsevol regidor és el tinent alcalde i ha de prestar atenció als assumptes municipals, i si
no pot atendre'ls que el substitueixi; li contesta la Sra Alcaldessa que li traslladés les
observacions.
VUITÈ. CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.
No hi ha preguntes.

NOVÈ. PRECS I PREGUNTES.
Pregunta el regidor, José Israel Pérez si sabem ja de quina forma es van a regular la
utilització de les pistes de pàdel, contesta l'alcaldessa que encara no s'ha previst res al
respecte.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,45h del dia de
l'encapçalament, del que 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 Furio

Amparo Ferrandis Prats

