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BELLREGUARD
A J UN T AMENT

JUAN MARIA PAREDES ARQUIOLA, SECRETARI
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD (VALENCIA)

INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govern Local, celebrada el 11 de
febrer de 2016, és va adoptar l'acord transcrit a continuació, a reserva deIs termes que resulten
de l'aprovació de l'acta corresponent, com s'establix en l'artiele 206 del Reial Decret 2568/1986
de 28 de novembre, pe! qua! s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim
Jurídic de les Entitats Locals:
CONVENI DE COMPENSACIÓ 1 LIQUIDACIÓ DE DEUTES ENTRE
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD AMB JUAN JOSÉ SEGUÍ NAVARRO 1
MARIOLA BERTOMEU CAUDELI.

«

CONSIDERANT que D. Juan José Seguí Navarro i Mariola Bertomeu Caudeli són deutors de
I'Ajuntament de Bellreguard en concepte de devolució de l'import deIs honoraris percebuts al seu
dia per la direcció d'obra de la urbanització Centre Sud del t.m. de Bellreguard.
ATENENT que es van aprovar per acord de la JGL de data 7 de maig de 2015 la resalució de
l'expedient de reintegrament per pagaments indeguts per import de 12.303,66 €, sent notificats
en data 26 de maig de 2015 als interessats, sense que realitzaren cap tipus d'al·legacions, i sent el
deute ferm en via administrativa.
RESULTANT que s'ha arribat a un acord amb els interessats per a satisfer les mencionades
quanties de la forma menys onerosa per als interessats, i per mitja de la seua compensació amb
treballs professionals, ates que la categoria professional deIs mateixos és compatible amb les
necessitats de I'Ajuntament.
Per tot aixo, la Junta de Govern Local, en virtut deIs facultats conferides per Resolució de
l' Alcaldia de data 15 de juny de 2015, ACORDA:
PRIMER.
Donar apravació al conveni de compensació i liquidació de deutes entre
I'Ajuntament de Bellreguard amb Juan José Seguí Navarro i Mariola Bertomeu Caudeli amb
subjecció als condicionants que a l'annex és transcriuen.

SEGON.

Facultar al Sr. alcalde per a subscriure este Convenio
ANNEX

CONVENI DE COMPENSACIÓ 1 LIQUIDACIÓ DE DEmES ENTRE
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD AMB JUAN JOSÉ SEGUÍ NAVARRO 1

MARIOLA BERTOMEU CAUDELI.
Bellreguard, _ _ _ _ de Febrer de 2016.
REUNITS a l'Ajuntament de Bellreguard, d'una part JOAN MARCO PASTOR Alcalde de l'Ajuntament, i de
l'altra JUAN JOSÉ SEGuí NAVARRO, DNI 19969397S 1 MARIOLA BERTOMEU CAUDELI, DNI
20021787B, en el seu propi nom, i domicili social en Av. Balears, 054 i Ronda deIs Esports 030 de
Bellreguard, respectivament.

EXPOSEN:
Primer.
Bellreguard:

Que les persones abans mencionades tenen el següent deute amb l'Ajuntament de

Juan José Seguí Navarro 12.918,84€
Marlola Bertomeu Caudeli 11.222,78€
Que com a conseqüencia de les categories professionals deIs mateixos i de les funcions i
Segon.
tasques que exercixen, arquitecte superior i arquitecta tecnica, són necessaries per al funcionament ordinari de
l'Ajuntament de Bellreguard. En concret el Sr. Juan José Seguí Navarro la redacció de memories i projectes
tecnics, i la Sra Mariola Bertomeu Caudeli, les direccions d'obra i inspecció tecnica de llicencies.
Tercer.
Que és voluntat d'ambdós parts arribar a un mutu acord per a la compensació deIs deutes que
mantenen els interessats.
Quart.
Les dues parts compareixents és reconeixen amb capacitat legal suficient per a contractar i
adquirir-ne l'obligació, i amb esta finalitat,

ACORDEN:
A)

Ambdós persones físiques reconeixen el deute que tenen amb l'Ajuntament en la quantia de

Juan José Seguí Navarro 12.918,84€
Mariola Bertomeu Caudeli 11.222,78€
B)
Que ambdós persones físiques hauran de realitzar les funcions tecniques propies de la seua categoria
que se li encomanen legalment, compensant-se ell000Ál en cas de redacció de projectes i el 50% en cas de
direccions d'obra, previa emissió de la factura corresponent, i acord tramitat pel servici de recaptació de
l'Ajuntament, conforme establix la LGT/2003 i RGR/2005, aprovat per l'organ competent.
C)
Que la valoració deIs treballs realitzats i encarregats seran els establits pel col·legi oficial d'arquitectes
o per la Diputació Provincial per als PPOS conforme al barem que s'adjunta al present conveni. De les
quanties que facturen per treballs realitzats a l'Ajuntament de BelIreguard, per a la redacció de projectes es
compensara el 100% de la factura, i per a les direccions d'obra es compensara el 50% de la mencionada
factura.

D)
Que el mencionat deute deu de ser compensat abans d'un termini de 3 anys, en el defecte del qual, es
computaren novament els preceptius recarrecs i interessos a les quanties que falten per liquidar per a
compensar el deute definitiu.
E)
Que els deutors es comprometen a realitzar com més prompte millor els treballs precisos i necessaris
que se li encarreguen a fi d'extingir el més aviat possible el deute amb l'Ajuntament, tot aixo sense perjuí que
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l'Ajuntament puga compensar qualsevol factura deIs interessats, per conceptes no inclosos en el present
convenio
F)
El present conveni te una durada maxima de 3 anys des de la firma del mateix, donant-se per finalitzat
en el moment que s'extingisca la totalitat del deute.
Així mateix és regira pel que disposa la normativa administrativa aplicable, la LGT/2003, el
G)
RGR/2005 i la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

1 com a prova de tot el que s'hi expressa, signen el present document les dues parts que hi compareixen, en
doble exemplar, amb una sola finalitat, allloc i a la data que s'hi indiquen.
l'ALCALDE
Joan Marco Pastor

, perque conste,
nc aquesta certificació, d'ordre i
Bellreguard, dotze de febrer de dos mil setze

plau del Sr. Alcalde,

