ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 31 DE GENER DE 2019.
SRA. ALCALDESSA
SRA. MAITE PEREZ FURIO

Sent les 20,05 h. del dia de la data indicada,
en el Saló de Sessions de l'Ajuntament i
prèvia comunicació, es reuneixen, sota la

SRS. REGIDORS PRESENTS
D. MIGUEL BONET SANCHO
D. EMILIO PASCUAL COTANDA
D. JOSE ISRAEL PEREZ GIL
Sra. PATRICIA ANTONI BENET
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT
D.JUAN JOSE FONT PERALES

presidència de la Sra. Alcaldessa els regidors
que al marge es relacionen que constitueixen
un quòrum d'assistència de set regidors dels
nou

que,

tant

de fet

com

de dret,

constitueixenla Corporació, A fi de celebrar
sessió ordinària i pública.

REGIDORS ABSENTS

Pel Sr. Alcalde es declara oberta la sessió,

D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart

passant a tractar els assumptes que configuren

SECRETÀRIA

continuació.

l'ordre del dia tal i com es relacionen a

SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS

PRIMER. - ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE APROVACIÓ DE LES ACTES
CORRESPONENT A les SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 29 DE NOVEMBRE DE 2018, 3
I 10 DE GENER DE 2019.

Vistes pel ple els esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades
els dies 29 de novembre de 2018, 3 i 10 de gener de 2019, s'acorda per
unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes.

SEGON.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE DENOMINACIÓ DE CARRERS I
ALTRES ZONES.
Seguidament s'informa per la Sra. Alcaldessa que com a conseqüència
de l'escrit rebut de la Generalitat Valenciana, Direcció General de
Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, es va procedir a la revisió i
antecedents del nom dels carrers, observant-se que, en sessió

ordinària celebrada pel ple d'aquest Ajuntament el dia 6 de desembre
de 1985, es va adoptar acord que diu així:
La Corporació, prèvia deliberació i examen de les propostes formulades,
acorda per unanimitat canviar els noms dels carrers i places aprovant les
següents denominacions

NOM ANTERIOR
C / Generalísimo
C / SERRANO SUÑER
C / CALVO SOTELO
C / CARRERO BLANCO
P / GENERAL VIVES
P / PRIMO DE RIBERA
AVINGUDA MANUEL MOLTO
C / SECRETARI MATEU
C / COVA SANTA
P / MARTIRC. GARRIGA
C / CALVARI
C / GENERAL SAN Jurjo
C / SANT VICENT
C / JOSE ANTONIO
P / VERGE DEL CARME
C / LEPANTO
P / PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
C / MILLAN ASTRAY
C / A PROJECTE
P / L'AJUNTAMENT

NOM ACTUAL
CARRER MAJOR
CARRER DE LA PAU
CARRER LLARG
CARRER SEQUERA DE BAIX
PLAÇA DE BAIX
PLAÇA DE DALT
AVINGUDA DEL PONT
CARRER SECRETARI MATEU
CARRER PALILLO
PLAÇA RAVALET
CARRER CALVARI
CARRER CURT
CARRER DE L'Brasal
CARRER DEL MIG
CARRER DEL RAVAL
CARRER DE L'CEMENTERI
PLAÇA DE L, ESGLESIA
CARRER RACÓ
AVINGUDA PINTOR MITAVILA
PLAÇA PLA DEL MOLÍ
CARRER ESTRET

No obstant això, es desconeix el per què no es va procedir a la gestió i
execució de l'acord, no retirant el rètol d'algunes d'aquests carrers.
Considera la Sra. Alcaldessa i sotmet a la consideració del ple deixar
sense efecte part de l'acord adoptat pel ple en data 6 de desembre de
1985, que no es va arribar a executar, en el sentit de no modificar les
següents carrers:
C / COVA SANTA.
C / SANT VICENT
C / VERGE DEL CARME
Encara passant la seva denominació al Valencià.

Es procedeix a la deliberació de l'assumpte i manifesta el regidor D.
Miguel Bonet que ell no està d'acord que en la seva opinió s'haurien
grafiar els carrers tal com es va acordar en el ple celebrat el 6 de
desembre de 1985, per la qual cosa es acorda per majoria amb el vot en
contra del regidor Sr. Miquel Bonet, el següent:
1) Modificar part de l'acord adoptat pel ple en data 6 de desembre de
1985, i substituir el nom dels carrers en el sentit que s'expressa a
continuació.
NOM ANTERIOR
C / Generalísimo
C / SERRANO SUÑER
C / CALVO SOTELO
C / CARRERO BLANCO
P / GENERAL VIVES
P / PRIMO DE RIBERA
AVDENIDA MANUEL MOLTO
C / SECRETARI MATEU
C / COVA SANTA
P / MARTIRC. GARRIGA
C / CALVARI
C / GENERAL SAN Jurjo
C / SANT VICENT
C / JOSE ANTONIO
P / VERGE DEL CARME
C / LEPANTO
P / PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
C / MILLAN ASTRAY
C / A PROJECTE
P / L'AJUNTAMENT

NOM ACTUAL
CARRER MAJOR
CARRER DE LA PAU
CARRER LLARG
CARRER SEQUERA DE BAIX
PLAÇA DE BAIX
PLAÇA DE DALT
AVINGUDA DEL PONT
CARRER SECRETARI MATEU
CARRER COVA SANTA
PLAÇA RAVALET
CARRER CALVARI
CARRER CURT
CARRER SANT VICENT
CARRER DEL MIG
CARRER MARE DEU DEL CARME
CARRER DE L'CEMENTERI
PLAÇA DE L, ESGLESIA
CARRER RACÓ
AVINGUDA PINTOR MICHAVILA
PLAÇA PLA DEL MOLÍ
CARRER ESTRET

2) Fer públic el present acte, remetent còpia a l'Institut Nacional
d'Estadística, al Centre de Gestió Cadastral i quants òrgans estiguin
afectats pel present acord.
* Seguidament informa la Sra. Alcaldessa de la sol·licitud formulada pels
veïns de Bellavista perquè s'identifiquin els camins que donen accés als
seus habitatges, per tal de facilitar la seva localització quan siguin
necessaris els serveis d'emergències, correus o altres necessaris;
Proposa la Sra. Alcaldessa, per a la zona de Bellavista, assignar, segons
plànol que acompanya les següents denominacions:

CAMI MUNTANYA DEL POLL
CAMI DE L'MARGALLÓ
CAMI DE L'TIMÓ.
CAMI DE L'ROMANÍ
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
1) Aprovar la proposta plantejada per la Sra. Alcaldessa en tots els
extrems transcrits anteriorment.
2) Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent.
-

TERCER.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDESSA Nº 279/18 I
APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DEL PLA SOM 2018-2019 "CLAVEGUERAM C /
MAJOR IC / MIG".
Seguidament s'informa de tot això en l'expedient per a la realització
d'obres de clavegueram al c / Major i C / Mig, incloses en el SOM 20182019; i del contingut del Decret núm 279/18, que diu així:
En relació amb l'expedient que es tramita per a la realització del Pla SOM
2018-2019 dependent de la Diputació de València, i resultant que:
Primer.- Amb data de 22 de setembre de 2018, es va dictar Decret núm
08.372 del Vicepresident 3r Diputat-delegat de l'Àrea de Cooperació
Municipal de la Diputació de València, on es concedeix pròrroga per al
termini de presentació del projecte d'obres dins el Pla SOM 2018-2019 fins
el 28 de desembre de 2018.
Segon.- Amb data 21 de desembre de 2018, per part de l'arquitecte Jose
María Pérez Avançat, es presenta projecte per a les obres de
clavegueram al c / Major i C / Mig (SOM 2018-2019) per tal de complir els
terminis establerts en el decret dalt esmentat.
Basant-se tot això, davant la urgent necessitat de remetre el citat
projecte, per la present i en ús de les facultats que em confereix la
legislació vigent,
RESOLC
1) Prendre en consideració el projecte presentat per l'arquitecte Jose
María Pérez Avançat, la quantia total ascendeix a CENT VUITANTACINC MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
(185.672,12 €).
2) Traslladar el present al ple de la corporació en el pròxim ple que es
celebri per a la seva aprovació.

3) Traslladar el present a la Diputació de València als efectes
oportuns.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Convalidar el decret de l'Alcaldia núm 279/18.
2) Aprovar el projecte tècnic corresponent a "OBRES DE CLAVEGUERAM
AL C / MAJOR i C / MIG, incloses en el PLA SOM (2018-2019) de la
Diputació de València, redactat per l'Arquitecte D. JOSE Mª Perez
Avançat i la quantia ascendeix a la xifrada quantitat de CENT
CINQUANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRES
CÈNTIMS (153.448,03 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a la
quantitat de TRENTA-DOS MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS
(32.224,09 € ).
3) Traslladar el present acte a la Diputació de València als efectes
oportuns.
QUART.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
EXTRAJUDICIALS.
S'informa de tot això en l'expedient nº1 / 19 de Reconeixement
extrajudicial de Crèdits; i del contingut de la proposta de la Sra.
Alcaldessa informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes,
Hisenda i Patrimoni que en extracte diu així:
"A la vista del que antecedeix en l'expedient incoat nº 1/19 de
reconeixement extrajudicial de crèdits i vista la proposta formulada per la
secretària interventora que diu així:
"En compliment de la Providencia d'Ajuntament de data 24 de gener de
2019día / mes / any, en la qual se sol·licitava informes amb la finalitat
d'estudiar si procedeix el reconeixement extrajudicial dels crèdits que es
cités més endavant i tenint en compte l'informe emès per mi en data 25
de gener sobres legislació aplicable pas a analitzar les factures:
1. FACTURA nº 359 de data 2018.12.08 creditor JOSEFA COSTA TEJERA
per CALDERES PURÍSSIMA, import 2.376 €. Informar que es va
disposar la despesa sense expedient contractual encara que existia
consignació pressupostària en l'exercici 2018 en l'aplicació
pressupostària 338.226 09, manifesta l'alcaldessa que com és
habitual per celebrar la festivitat de la patrona de la localitat. La
factura va tenir entrada en aquest ajuntament el 2 de

gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària per a aquest
exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 338 22609 FESTES.
2. FACTURA Nº 80-2018 de data 2018.12.10 creditor JUAN MIGUEL
LLUCH NAVARRO per FOCS ARTIFICIALS PURÍSSIMA, import 441,65 €.
Informar que es va disposar la despesa sense expedient contractual
encara que existia consignació pressupostària en l'exercici 2018 en
l'aplicació pressupostària 338.226 09, manifesta l'alcaldessa que
com és habitual per celebrar la festivitat del a patrona de la
localitat. La factura va tenir entrada en aquest ajuntament el 2 de
gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària per a aquest
exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 338 22609 FESTES.
3. FACTURA nº 2018EO188 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES
PANSES, concepte DINAR EMPRESA import 516 €. €. Informar que es
va disposar la despesa sense expedient contractual encara que
existia consignació pressupostària en l'exercici 2018 en l'aplicació
pressupostària 912 22601.Manifiesta l'alcaldessa que com és
habitual per al menjar dels treballadors de l'ajuntament per festes
nadalenques. La factura va tenir entrada en aquest ajuntament el
2 de gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària per a aquest
exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 912 22601.ATENCIONES
PROTOCOL·LÀRIES.
4. FACTURA nº 2018EO189 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES
PANSES concepte DINAR JUBILATS import 3.250,39 €. Informar que es
va disposar la despesa sense expedient contractual encara que
existia consignació pressupostària en l'exercici 2018 en l'aplicació
pressupostària 912 22601. Manifesta l'alcaldessa que com és
habitual invitació a dinar nadalenc dels jubilats de la localitat. La
factura va tenir entrada en aquest ajuntament el 2 de gener de
2019 i hi ha consignació pressupostària per a aquest exercici 2019
en
l'aplicació
pressupostària
912
22601
ATENCIONS
PROTOCOL·LÀRIES.
5. FACTURA nº A / 156 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL
BADIA SEGARRA, concepte MUNTAR I DESMUNTAR MERCAT
MEDIEVAL import 894,34 €. Informar que es va disposar la despesa
sense expedient contractual encara que existia consignació
pressupostària en l'exercici 2018 en l'aplicació pressupostària 165
210. Manifesta l'alcaldessa que es va realitzar amb motiu de la
celebració del 9 d'octubre, que per omissió no es va adonar de la
seva contractació . La factura va tenir entrada en aquest
ajuntament el 8 de gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària
per a aquest

6. exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLUMENAT
PÚBLIC.
7. FACTURA A / 155 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA
SEGARRA concepte MUNTAR I DESMUNTAR LLUMS NADAL import
732,05 €. Informar que es va disposar la despesa sense expedient
contractual encara que existia consignació pressupostària en
l'exercici 2018 en l'aplicació pressupostària 165 210. Manifesta
l'alcaldessa que com és habitual es van realitzar els treballs
instal·lació lluminàries amb motiu de les festes nadalenques, que
per omissió no es va adonar de la seva contractació. La factura va
tenir entrada en aquest ajuntament el 8 de gener de 2019 i hi ha
consignació pressupostària per a aquest exercici 2019 en
l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLUMENAT PÚBLIC.
8. FACTURA 1200057 de data 2018.12.31 creditor AUTOCARS HERCA,
concepte de servei d'autocar d'anada i tornada a EXPOJOVE,
import 235 €. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té
consignació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar el
romanent de l'aplicació pressupostària 334 226,09 ACTIVITATS
CULTURALS.
9. FACTURA 190.003 de data 2019.01.03 creditor ARTESANIA vallera SL,
en concepte calendaris de 2019. Es tracta d'un deute legalment
adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen,
haurà d'incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 912
22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES.
10. FACTURA 01190001 de data 23 de gener de 2019 creditor JOSE
MARIA PEREZ AVANÇAT, en concepte de serveis prestats com a
arquitecte al mes de desembre de 2018, per import de 1.016,40 € €.
Es tracta d'un deute legalment adquirida que té consignació
pressupostària en l'exercici d'origen, haurà d'incorporar el
romanent de l'aplicació pressupostària 920 22706 CONVENIS
DIPUTACIÓ DIRECCIONS D'OBRA I ALTRES.
11. FACTURA 8D2413 de data 2018.12.31 creditor TETMA,
VOLUMINOSOS DESEMBRE import 1.714,16 €, es tracta d'un deute
legalment adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici
d'origen, haurà d'incorporar el romanent de l'aplicació
pressupostària 1621 22700. Recollida de trastos i inerts.

12. FACTURES 27,29 I 31 DE 2018 de data 31 de desembre, creditor SOS
SAGUNT es tracta de despeses amb consignació pressupostària
corresponents SERVEIS DE RECOLLIDA DE GOSSOS DELS MESOS
D'OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE, la factura no s'ha emès en el
termini corresponent, als 30 dies de la prestació del servei. Existeix
crèdit en l'aplicació pressupostària d'origen 1621 22700 i haurà
d'incorporar-; TOTAL 653,40 € AMB CÀRREC A la aplicació
pressupostària 1621 22700.
En aplicació del que estableix 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 i en l'article 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, emet el següent, respecte a
les factures:
1.-FACTURA nº 359 de data 2018.12.08 creditor JOSEFA COSTA TEJERA per
CALDERES PURÍSSIMA, import 2.376 €. Informar que es va disposar la
despesa sense expedient contractual encara que existia
consignació pressupostària en l'exercici 2018 en l'aplicació
pressupostària 338.226 09. La factura va tenir entrada en aquest
ajuntament el 2 de gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària
per a aquest exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 338 22609
FESTES.
2.-FACTURA Nº 80-2018 de data 2018.12.10 creditor JUAN MIGUEL LLUCH
NAVARRO per FOCS ARTIFICIALS PURÍSSIMA, import 441,65 €.
Informar que es va disposar la despesa sense expedient
contractual encara que existia consignació pressupostària en
l'exercici 2018 en l'aplicació pressupostària 338.226 09. La factura
va tenir entrada en aquest ajuntament el 2 de gener de 2019 i hi ha
consignació pressupostària per a aquest exercici 2019 en
l'aplicació pressupostària 338 22609 FESTES.
3.-FACTURA nº 2018EO188 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES,
concepte DINAR EMPRESA import 516 €. €. Informar que es va
disposar la despesa sense expedient contractual encara que
existia consignació pressupostària en l'exercici 2018 en l'aplicació
pressupostària 912 22601. La factura va tenir entrada en aquest
ajuntament el 2 de gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària
per a aquest exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 912
22601.ATENCIONES PROTOCOL·LÀRIES.
4.-FACTURA nº 2018EO189 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES
concepte DINAR JUBILATS import 3.250,39 €. informar

que es va disposar la despesa sense expedient contractual encara que
existia consignació pressupostària en l'exercici 2018 en l'aplicació
pressupostària 912 22601. La factura va tenir entrada en aquest
ajuntament el 2 de gener de 2019 i hi ha consignació pressupostària
per a aquest exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 912 22601
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES.
5.-FACTURA nº A / 156 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA
SEGARRA, concepte MUNTAR I DESMUNTAR MERCAT MEDIEVAL
import 894,34 €. Informar que es va disposar la despesa sense
expedient contractual encara que existia consignació
pressupostària en l'exercici 2018 en l'aplicació pressupostària 165
210. La factura va tenir entrada en aquest ajuntament el 8 de gener
de 2019 i hi ha consignació pressupostària per a aquest exercici
2019 en l'aplicació pressupostària 165 210 ENLLUMENAT PÚBLIC.
6.-FACTURA A / 155 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA
SEGARRA concepte MUNTAR I DESMUNTAR LLUMS NADAL import
732,05 €. Informar que es va disposar la despesa sense expedient
contractual encara que existia consignació pressupostària en
l'exercici 2018 en l'aplicació pressupostària 165 210. La factura va
tenir entrada en aquest ajuntament el 8 de gener de 2019 i hi ha
consignació pressupostària per a aquest exercici 2019 en
l'aplicació pressupostària 165 210 ENLLUMENAT PÚBLIC.
D'acord amb la interpretació flexible, ja que existia consignació
pressupostària quan es va disposar la despesa i hi ha crèdit pressupostari
en l'actual exercici; és considerar anul·lable aquest procediment,
entenent que pot ser objecte de convalidació d'acord amb l'article 52
de la LPAC: "Si el vici consisteix en la falta d'alguna autorització, podrà ser
convalidat l'acte mitjançant l'atorgament de la mateixa per l'òrgan
competent.
Que segons el parer d'aquesta informant serà suficient la declaració de
la necessitat de contractació de tots aquests serveis pel ple i la seva
autorització i reconeixement de l'obligació pel mateix.
Pel que fa a les factures:
7.-FACTURA 1.200.057 de data 2018.12.31 creditor AUTOCARS HERCA,
concepte de servei d'autocar d'anada i tornada a EXPOJOVE,
import 235 €. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té
consignació pressupostària en l'exercici d'origen, haurà
d'incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 334 226,09
ACTIVITATS CULTURALS.

8.-FACTURA 190.003 de data 2019.01.03 creditor ARTESANIA vallera SL, en
concepte calendaris de 2019. Es tracta d'un deute legalment
adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen,
haurà d'incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 912
22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES.
9.-FACTURA 01.190.001 de data 23 de gener de 2019 creditor JOSE MARIA
PEREZ AVANÇAT, en concepte de serveis prestats com a arquitecte
al mes de desembre de 2018, per import de 1.016,40 € €. Es tracta
d'un deute legalment adquirida que té consignació pressupostària
en l'exercici d'origen, haurà d'incorporar el romanent de l'aplicació
pressupostària 920 22706 CONVENIS DIPUTACIÓ DIRECCIONS
D'OBRA I ALTRES.
10.-FACTURA 8D2413 de data 2018.12.31 creditor TETMA, VOLUMINOSOS
DESEMBRE import 1.714,16 €, es tracta d'un deute legalment
adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen,
haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 1621
22700 . Recollida de trastos i inerts.
11.-FACTURES 27,29 I 31 DE 2018 de data 31 de desembre, creditor SOS
SAGUNT es tracta de despeses amb consignació pressupostària
corresponents SERVEIS DE RECOLLIDA DE GOSSOS DELS MESOS
D'OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE, la factura no s'ha emès en el
termini corresponent, als 30 dies de la prestació del servei.
Existeix crèdit en l'aplicació pressupostària d'origen 1621 22700 i
haurà d'incorporar-; TOTAL 653,40 € AMB CÀRREC A la aplicació
pressupostària 1621 22700.
Serà necessari tramitar l'expedient per a la incorporació de romanents,
quan es liquidi el pressupost.
Pel que dit tot això, es formula la següent:
A) Proposar el reconeixement extrajudicial, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries que s'indiquen, declarant la
necessitat de contractació dels serveis corresponents a les
factures segons s'indiquen a continuació:
1.-FACTURA nº 359 de data 2018.12.08 creditor JOSEFA COSTA TEJERA per
CALDERES PURÍSSIMA, import 2.376 €. Motivat en què com és
habitual, per celebrar la festivitat de la patrona de la localitat. Amb
càrrec a l'exercici 2019 l'aplicació pressupostària 338 22609 FESTES.

2.-FACTURA Nº 80-2018 de data 2018.12.10 creditor JUAN MIGUEL LLUCH
NAVARRO per FOCS ARTIFICIALS PURÍSSIMA, import 441,65 €. Motivat
en què com és habitual, per celebrar la festivitat de la patrona de

la localitat. Amb càrrec a
pressupostària 338 22609 FESTES.

l'exercici

2019

en

l'aplicació

3.-FACTURA nº 2018EO188 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES,
concepte DINAR EMPRESA import 516 €. €. Motivat en què com és
habitual menjar dels treballadors de l'ajuntament per festes
nadalenques. Amb càrrec a l'exercici 2019 en l'aplicació
pressupostària 912 22601.ATENCIONES PROPTOCOLARIAS.
4.-FACTURA nº 2018EO189 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES
concepte DINAR JUBILATS import 3.250,39 €. Motivat en què com és
habitual dinar nadalenc dels jubilats de la localitat. Amb càrrec a
l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 912 22601 ATENCIONS
PROTOCOL·LÀRIES.
5.-FACTURA nº A / 156 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA
SEGARRA, concepte MUNTAR I DESMUNTAR MERCAT MEDIEVAL
import 894,34 €. Motivat en la celebració del 9 d'octubre i per
omissió no es va adonar de la seva contractació. Amb càrrec a
l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLUMENAT
PÚBLIC.
6.-FACTURA A / 155 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA
SEGARRA concepte MUNTAR I DESMUNTAR LLUMS NADAL import
732,05 €. Motivat en què com és habitual es van realitzar els treballs
d'instal·lació lluminàries amb motiu de les festes nadalenques i per
omissió no es va adonar de la seva contractació. Amb càrrec a
l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLUMENAT
PÚBLIC.
B) respecte a les factures, que s'indica a continuació haurà de tramitar el
corresponent expedient d'incorporació de romanents de crèdit, quan es
liquidi el pressupost:
7.-FACTURA 1.200.057 de data 2018.12.31 creditor AUTOCARS HERCA,
concepte de servei d'autocar d'anada i tornada a EXPOJOVE,
import 235 €. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té
consignació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar
el romanent de l'aplicació pressupostària 334 226,09 ACTIVITATS
CULTURALS.

8.-FACTURA 190.003 de data 2019.01.03 creditor ARTESANIA vallera SL, en
concepte calendaris de 2019. Es tracta d'un deute legalment
adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen,
haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 912
22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES.

9.-FACTURA 01.190.001 de data 23 de gener de 2019 creditor JOSE MARIA
PEREZ AVANÇAT, en concepte de serveis prestats com a arquitecte
al mes de desembre de 2018, per import de 1.016,40 € €. Es tracta
d'un deute legalment adquirida que té consignació pressupostària
en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació
pressupostària 920 22706 CONVENIS DIPUTACION DIRECCIONS
D'OBRA I ALTRES.
10.-FACTURA 8D2413 de data 2018.12.31 creditor TETMA, VOLUMINOSOS
DESEMBRE import 1.714,16 €, es tracta d'un deute legalment
adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen,
haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 1621
22700 . Recollida de trastos i inerts.
11.-FACTURES 27,29 I 31 DE 2018 de data 31 de desembre, creditor SOS
SAGUNT es tracta de despeses amb consignació pressupostària
corresponents SERVEIS DE RECOLLIDA DE GOSSOS DELS MESOS
D'OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE, la factura no s'ha emès en el
termini corresponent, als 30 dies de la prestació del servei. Existeix
crèdit en l'aplicació pressupostària d'origen 1621 22700 i haurà
d'incorporar-; TOTAL 653,40 € AMB CÀRREC A la aplicació
pressupostària 1621 22700. "
A la vista de tot això aquesta alcaldia proposa a la Comissió
especial de Comptes, Hisenda i Patrimoni l'adopció de l'acord:
A) Reconeixement extrajudicial de crèdits, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries que s'indiquen, declarant la necessitat
de contractació dels serveis corresponents a les factures i
reconeixement de l'obligació ordre de pagament segons
s'indiquen a continuació:
1.-FACTURA nº 359 de data 2018.12.08 creditor JOSEFA COSTA TEJERA per
CALDERES PURÍSSIMA, import 2.376 €. Motivat en què com és
habitual, per celebrar la festivitat de la patrona de la localitat. Amb
càrrec a l'exercici 2019 l'aplicació pressupostària 338 22609 FESTES.

2.-FACTURA Nº 80-2018 de data 2018.12.10 creditor JUAN MIGUEL LLUCH
NAVARRO per FOCS ARTIFICIALS PURÍSSIMA, import 441,65 €. Motivat
en què com és habitual, per celebrar la festivitat de la patrona de
la localitat. Amb càrrec a l'exercici 2019 en l'aplicació
pressupostària 338 22609 FESTES.
3.-FACTURA nº 2018EO188 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES,
concepte DINAR EMPRESA import 516 €. €. Motivat en què com és

habitual menjar dels treballadors de l'ajuntament per festes
nadalenques. Amb càrrec a l'exercici 2019 en l'aplicació
pressupostària 912 22601.ATENCIONES PROPTOCOLARIAS.
4.-FACTURA nº 2018EO189 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES
concepte DINAR JUBILATS import 3.250,39 €. Motivat en què com és
habitual dinar nadalenc dels jubilats de la localitat. Amb càrrec a
l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 912 22601 ATENCIONS
PROTOCOL·LÀRIES.
5.-FACTURA nº A / 156 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA
SEGARRA, concepte MUNTAR I DESMUNTAR MERCAT MEDIEVAL
import 894,34 €. Motivat en la celebració del 9 d'octubre i per
omissió no es va adonar de la seva contractació. Amb càrrec a
l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLUMENAT
PÚBLIC.
6.-FACTURA A / 155 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA
SEGARRA concepte MUNTAR I DESMUNTAR LLUMS NADAL import
732,05 €. Motivat en què com és habitual es van realitzar els treballs
d'instal·lació lluminàries amb motiu de les festes nadalenques i per
omissió no es va adonar de la seva contractació. Amb càrrec a
l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLUMENAT
PÚBLIC.
B) Respecte a les factures, que s'indica a continuació, compromís de
tramitar i aprovar el corresponent expedient d'incorporació de romanents
de crèdit, quan es liquidi el pressupost i ja que hi ha consignació
pressupostària reconeixement de l'obligació i ordre de pagament de les
mateixes :
7.-FACTURA 1.200.057 de data 2018.12.31 creditor AUTOCARS HERCA,
concepte de servei d'autocar d'anada i tornada a EXPOJOVE,
import 235 €. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té
consignació pressupostària en l'exercici d'origen,

haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 334 226,09
ACTIVITATS CULTURALS.
8.-FACTURA 190.003 de data 2019.01.03 creditor ARTESANIA vallera SL, en
concepte calendaris de 2019. Es tracta d'un deute legalment
adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen,
haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 912
22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES.

9.-FACTURA 01.190.001 de data 23 de gener de 2019 creditor JOSE MARIA
PEREZ AVANÇAT, en concepte de serveis prestats com a arquitecte
al mes de desembre de 2018, per import de 1.016,40 € €. Es tracta
d'un deute legalment adquirida que té consignació pressupostària
en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació
pressupostària 920 22706 CONVENIS DIPUTACION DIRECCIONS
D'OBRA I ALTRES.
10.-FACTURA 8D2413 de data 2018.12.31 creditor TETMA, VOLUMINOSOS
DESEMBRE import 1.714,16 €, es tracta d'un deute legalment
adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen,
haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 1621
22700 . Recollida de trastos i inerts.
11.-FACTURES 27,29 I 31 DE 2018 de data 31 de desembre, creditor SOS
SAGUNT es tracta de despeses amb consignació pressupostària
corresponents SERVEIS DE RECOLLIDA DE GOSSOS DELS MESOS
D'OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE, la factura no s'ha emès en el
termini corresponent, als 30 dies de la prestació del servei. Existeix
crèdit en l'aplicació pressupostària d'origen 1621 22700 i haurà
d'incorporar-; TOTAL 653,40 € AMB CÀRREC A la aplicació
pressupostària 1621 22700.
C) Si el romanent de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici 2018
ho permet, compromís d'aprovar i incorporar els crèdits disponibles en les
aplicacions pressupostàries de l'apartat A), per disposar de més crèdit per
atendre les ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES, I LES FESTES MUNICIPALS.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat, informar favorablement la mateixa i donar trasllat del present
al ple de l'ajuntament, perquè s'adopti l'acord corresponent.

Vist el contingut de l'informe favorable de la Comissió Especial de
Comptes, Hisenda i Patrimoni, després de deliberació de l'assumpte
s'acorda per unanimitat:
A) Reconeixement extrajudicial de crèdits, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries que s'indiquen, declarant la necessitat
de contractació dels serveis corresponents a les factures i
reconeixement de l'obligació ordre de pagament segons
s'indiquen a continuació:
1.-FACTURA nº 359 de data 2018.12.08 creditor JOSEFA COSTA TEJERA per
CALDERES PURÍSSIMA, import 2.376 €. Motivat en què com és
habitual, per celebrar la festivitat de la patrona de la localitat. Amb
càrrec a l'exercici 2019 l'aplicació pressupostària 338 22609 FESTES.

2.-FACTURA Nº 80-2018 de data 2018.12.10 creditor JUAN MIGUEL LLUCH
NAVARRO per FOCS ARTIFICIALS PURÍSSIMA, import 441,65 €. Motivat
en què com és habitual, per celebrar la festivitat de la patrona de
la localitat. Amb càrrec a l'exercici 2019 en l'aplicació
pressupostària 338 22609 FESTES.
3.-FACTURA nº 2018EO188 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES,
concepte DINAR EMPRESA import 516 €. €. Motivat en què com és
habitual menjar dels treballadors de l'ajuntament per festes
nadalenques. Amb càrrec a l'exercici 2019 en l'aplicació
pressupostària 912 22601.ATENCIONES PROPTOCOLARIAS.
4.-FACTURA nº 2018EO189 de data 2018.12.27 creditor ESPAI LES PANSES
concepte DINAR JUBILATS import 3.250,39 €. Motivat en què com és
habitual dinar nadalenc dels jubilats de la localitat. Amb càrrec a
l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 912 22601 ATENCIONS
PROTOCOL·LÀRIES.
5.-FACTURA nº A / 156 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA
SEGARRA, concepte MUNTAR I DESMUNTAR MERCAT MEDIEVAL
import 894,34 €. Motivat en la celebració del 9 d'octubre i per
omissió no es va adonar de la seva contractació. Amb càrrec a
l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210 ENLLUMENAT
PÚBLIC.
6.-FACTURA A / 155 de data 2018.12.27 creditor JOSE MANUEL BADIA
SEGARRA concepte MUNTAR I DESMUNTAR LLUMS NADAL import
732,05 €. Motivat en què com és habitual es

van realitzar els treballs d'instal·lació lluminàries amb motiu de les festes
nadalenques i per omissió no es va adonar de la seva contractació.
Amb càrrec a l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària 165.210
ENLLUMENAT PÚBLIC.
B) Respecte a les factures, que s'indica a continuació, compromís de
tramitar i aprovar el corresponent expedient d'incorporació de romanents
de crèdit, quan es liquidi el pressupost i ja que hi ha consignació
pressupostària reconeixement de l'obligació i ordre de pagament de les
mateixes :
7.-FACTURA 1.200.057 de data 2018.12.31 creditor AUTOCARS HERCA,
concepte de servei d'autocar d'anada i tornada a EXPOJOVE,
import 235 €. Es tracta d'un deute legalment adquirida que té
consignació pressupostària en l'exercici d'origen, haura incorporar

el romanent de l'aplicació pressupostària 334 226,09 ACTIVITATS
CULTURALS.
8.-FACTURA 190.003 de data 2019.01.03 creditor ARTESANIA vallera SL, en
concepte calendaris de 2019. Es tracta d'un deute legalment
adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen,
haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 912
22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES.
9.-FACTURA 01.190.001 de data 23 de gener de 2019 creditor JOSE MARIA
PEREZ AVANÇAT, en concepte de serveis prestats com a arquitecte
al mes de desembre de 2018, per import de 1.016,40 € €. Es tracta
d'un deute legalment adquirida que té consignació pressupostària
en l'exercici d'origen, haura incorporar el romanent de l'aplicació
pressupostària 920 22706 CONVENIS DIPUTACION DIRECCIONS
D'OBRA I ALTRES.
10.-FACTURA 8D2413 de data 2018.12.31 creditor TETMA, VOLUMINOSOS
DESEMBRE import 1.714,16 €, es tracta d'un deute legalment
adquirida que té consignació pressupostària en l'exercici d'origen,
haura incorporar el romanent de l'aplicació pressupostària 1621
22700 . Recollida de trastos i inerts.
11.-FACTURES 27,29 I 31 DE 2018 de data 31 de desembre, creditor SOS
SAGUNT es tracta de despeses amb consignació pressupostària
corresponents SERVEIS DE RECOLLIDA DE GOSSOS DELS MESOS
D'OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE, la factura no s'ha

emès en el termini corresponent, als 30 dies de la prestació del servei.
Existeix crèdit en l'aplicació pressupostària d'origen 1621 22700 i
haurà d'incorporar-; TOTAL 653,40 € AMB CÀRREC A la aplicació
pressupostària 1621 22700.
C) Si el romanent de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici 2018
ho permet, compromís d'aprovar i incorporar els crèdits disponibles en les
aplicacions pressupostàries de l'apartat A), per disposar de més crèdit per
atendre les ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES, I LES FESTES MUNICIPALS.
D) Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent.
CINQUÈ.-DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS I ACORDS DE LA JUNTA DE
GOVERN DE NOVEMBRE I DESEMBRE.
S'informa al ple del contingut dels decrets del 266 al 283 de 2018 i de l'1 al
14 de l'any 2019.

Seguidament s'informa del contingut dels acords de la Junta de Govern
Local en sessions celebrades els dies 8 i 22 de Novembre i 4 de desembre,
tots de 2018; el ple es dóna per assabentat.

SISÈ.- CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.

No n'hi ha.

Seguidament a petició de la Sra. Alcaldessa, se sotmet a la consideració
del ple la inclusió en l'ordre del dia de l'aprovació del Pla d'Ocupació
Temporal, Anomenat "PROGRAMA TEMPORAL PER AL CONTROL I MILLORA
DELS USOS EN LES DIFERENTS QUALIFICACIONS DEL SÒL dEL tERME
MUNICIPAL "motivat en la urgència d'aprovar el citat pla per poder
redactar les bases per seleccionar el personal intern que el porta a terme
i la posada en funcionament és urgent per atendre el servei d'urbanisme.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per
unanimitat incloure motivat a la urgència el següent punt.

SETÈ.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT DEL PLA D'OCUPACIÓ TEMPORAL
DENOMINAT "PROGRAMA TEMPORAL PER AL CONTROL I MILLORA DELS
USOS EN LES DIFERENTS CLASSIFICACIONS DEL SÒL DEL TERME MUNICIPAL".

S'informa al ple de tot això en l'expedient per a l'aprovació del Pla
d'ocupació, i del contingut del Pla d'Ocupació Temporal, denominat
"PROGRAMA TEMPORAL PER AL CONTROL I MILLORA DELS USOS EN LES
DIFERENTS CLASSIFICACIONS DEL SÒL DEL TERME MUNICIPAL". A la vista de
tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Aprovar el Pla d'Ocupació Temporal denominat "PROGRAMA
TEMPORAL PER AL CONTROL I MILLORA DELS USOS EN LES DIFERENTS
CLASSIFICACIONS DEL SÒL DEL TERME MUNICIPAL". Per a la contractació
a temps parcial d'un arquitecte i un tècnic agrícola. Amb un cost anual
aproximat per al present exercici 2019 de 12.500 €, DOTZE MIL CINC-CENTS
EUROS.

L'original del
l'expedient.

Pla

d'ocupació,

degudament

diligenciat

obra

en

2) Fer públic el present acord pel seu coneixement.
VUITÈ.-PRECS I PREGUNTES.
No n'hi ha.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20:30 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 que se sotmet a la
signatura de la Sra. Alcaldessa.
En Albalat dels Tarongers, a 19 de Febrer de 2019
Vist i plau
L'ALCALDESSA SECRETÀRIA -INTERVENTORA

Maite Pérez Furió Amparo Ferrandis Prats

