
 

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE FEBRER 
DE 2016. 
 
 
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 1 de Febrer de el 2016 a les 19 h, 
l'alcaldessa Sra. Maite Pérez Furio i la resta dels membres de la junta de govern local, 
Rafael Asensio Chenovart, Sra. M. Dolors Lafont Avinent i D. Miguel Bonet Sancho, 
assistits de la secretària-interventora de l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es 
procedeix a informar els assumptes segons es detalla a continuació: 
 
S'informa de les sol·licituds presentades dins el Programa XARXA DE LLIBRES DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA, que correspon a: 
 

A < 
 
 
Revisada la documentació presentada s'acorda per unanimitat la seva aprovació i atorgar 
la subvenció del 50% o part que li correspongui. 
 

• Seguidament s'informa per la secretària-interventora de les sol· licituds 
presentades per a l'expedició de certificats de no exercir cap activitat i 
conveniència d'aprovar un model normalitzat per a aquest assumpte; després de la 
deliberació del mateix s'acorda per unanimitat: 
 
- Aprovar el model normalitzat la còpia acompanya a la present acta. 
 

• Seguidament s'informa de l'escrit remès per Seguros Bilbao, Direcció Riscos 
Generals. Verificació, en el qual se'ns comunica la rescissió de la pòlissa 
1/63/7891498 que cobreix l'auditori, en data 15/02 // 2016; Després deliberació 
de l'assumpte s'acorda, demanar pressupostos per concertar una nova. 

 
• Seguidament s'informa de la Baixa del Vehicle davant la DGT, Suzuki Santana, 

Matricula: V6616-DI. 
 

• Seguidament s'informa de la proposta del regidor d'Urbanisme, Patrimoni i 
Jardins que diu així:  
 

 
 
 
 
 

1r COGNOM 2ºAPELLIDO NOM NIA TOTAL 1º 
PAGAM
ENT 

2n 
PAGAME
NT 

HUGUET CLEMENTE MIGUEL 10896406 69,62 69,62  
Machón AVINENT ALEJANDRO 11024549 211,90 100,00  
PÉREZ CONTRERAS LUCAS 10445435 350,18 100,00  
Chenovart IGUALADA CORAL 10326037 357.53 100,00  



 
 
 
 
 
 

Per aquesta Regidoria s'ha reconsiderat la forma en què és habitual prestar el servei de recollida i 
transport a abocador autoritzat de residus procedents de la recollida municipal d'estris 
voluminosos i similars. Per a l'estudi de la situació actual s'ha contactat amb diverses empreses 
mostrant-los, in situ, els llocs on s'havia de prestar el servei, les empreses amb les quals s'ha 
contactat són: 

TRANSPORTS QUIQUE SL 

SAG SAGUNT SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ 

CABRETA FILL SL 

TITMA TÈCNIQUES I TRACTAMENTS MEDIAMBIENTALS. 

D'aquestes empreses vist el recorregut i contingut de la prestació del servei, manifesten que no 
estan interessades per les causes que en el seu escrit assenyalen, TRANSPORTS QUIQUE i la 
SAG. 

Aporten pressupost CABRETA FILL SL I TETMA 

Tenint en compte que, fa falta la contractació dels citats serveis de recollida i transport de trastos, 
residus voluminosos i barreja de residus urbans: motivat en l'especialitat dels treballs a realitzar 
així com la necessitat de disposar de l'acreditació necessària per a la seva prestació i davant la 
inexistència de mitjans materials i personals a l'Ajuntament per a la realització d'aquests serveis. 

El pressupost màxim del contracte per al període comprès de febrer a desembre de 2016, no 
podrà excedir de 18.000.00 € IVA exclòs. 

D'acord amb el que estableixen els arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, donada la 
quantia del contracte, es pot tramitar com un contracte menor de serveis. 

Per a la tramitació d'aquests contractes, l'art. 111.1 d'aquesta norma només exigeix l'aprovació de 
la despesa i la incorporació de la factura corresponent. 

La partida d'imputació de la despesa és la 162 22704 del Pressupost Municipal en vigor, havent 
emetre informe favorable per la intervenció en aquest sentit. 

L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és l'alcalde, i per delegació la junta de govern 
local en virtut del que disposa la disposició addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Després converses mantingudes amb l'empresa CABRETA FILL SL i TETMA ia la vista dels 
pressupostos presentats se sotmet a la consideració de la junta de govern local el seu estudi i 
l'adopció del següent:  

PRIMER.- Autoritzar la despesa màxima de 18.000,00 € IVA inclòs amb destinació a la 
contractació dels serveis de  gestió d'estris, residus voluminosos i barreja de residus urbans 
d'aquesta localitat, Despesa imputable a la partida 1621 22799 del Pressupost Municipal en 
vigor.  
 
 
 



 
 
 
SEGON.-  Contractar el servei de recollida i transport de trastos, residus voluminosos, 
barreja de residus urbans i la resta de poda d'aquesta localitat amb l'empresa que després 
del seu estudi es consideri més convenient. 
 

Vista la proposta es procedeix a l'estudi dels pressupostos aportats per CABRETA 
FILL SL i TETMA. 

Consideren que, el cost econòmic és similar però, l'oferta econòmica presentada 
per TETMA, tècnicament és més concreta el que permet realitzar el seguiment i 
control de la prestació del servei; per la qual cosa després de la deliberació de 
l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Contractar el servei de recollida i transport de trastos, residus voluminosos, resta 
de poda i barreja de residus urbans d'aquesta localitat amb l'empresa TETMA, amb 
CIF A96488887 i domicili en C / Doctor Ferran, 2-2, 465221- València, que comprèn 
la recollida i transport a abocador autoritzat, d'acord amb la normativa vigent, no 
s'inclou els residus que es generen en els contenidors de vidre, paper cartró i envasos 
lleugers així com tampoc els residus tòxics i perillosos. 
El Servei es portés a terme amb un camió polp amb conductor i peó de suport; el dia 
de recollida serà dimecres, amb una freqüència setmanal els mesos de juny a setembre 
ambdós inclosos i quinzenal de febrer a maig, segons oferta econòmica presentada i 
un cost mensual que no podrà excedir de MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB 
TRES CÈNTIMS (1.612,03 ) més l'IVA corresponent. 
 I d'acord amb les següents condicions: 

 
- La durada del contracte serà com a màxim de febrer a desembre de 2016, i la 

seva quantia no podrà superar els 18.000 € IVA inclòs. 
 

- TITMA es compromet a recollir i transporta la totalitat dels residus que li 
remeti l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, trastos, voluminosos, restes de 
poda i barreja de residus urbans municipals, per al seu dipòsit en abocador 
autoritzat de conformitat amb la normativa vigent i durant el termini estipulat. 

 
- L'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers abonés els serveis, prèvia presentació i 

conformitat de les factura presentades. 
 
- L'empresa TITMA haurà de mantenir en vigor, durant el període de vigència 

del contracte, les autoritzacions pertinents de la conselleria competent, per a 
prestació del servei. 

 
2) Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 1621 22799 del pressupost de 2016 i 

comunicar que previ al 1er pagament haurà d'aportar certificat positiu d'hisenda i 
seguretat social.  

3) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de les actuacions realitzades pel regidor d'urbanisme amb 
motiu de la sol·licitud formulada per Dña. LIDIA MARTIN VALERO, perquè la 
Corporació estudiï la conveniència de senyalitzar la restricció d'aparcament al 
vial de vianants situat al principi del C / Muntanya del Cavall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informa que, estudiat el tema, considera que, de moment s'apliqués l'acord adoptat per la 
comissió especial de comptes d'hisenda d'aquest ajuntament en sessió celebrada el dia 7 
de maig de 2012, per la qual cosa es procedirà a pintar des de la cantonada del carrer de 
vianants 1 m. de retir. 
Comunicant-li a la interessada que, sense perjudici del dret que té tot veí a accedir als 
immobles de la seva propietat, la reserva d'entrada de vehicles a través de voreres o de 
domini públic local, independentment del seu emplaçament, està subjecte a llicència de 
gual . 
La junta de govern local està d'acord amb el plantejat pel regidor d'urbanisme. 

Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 
• Seguidament s'informa pel regidor d'Urbanisme que com a conseqüència del 

embussament de la sèquia de la partida del Mig, que durant el temps ha anat 
empitjorant, arribant a l'extrem que no passava l'aigua i no es podien regar els 
camps, ha estat necessari trencar el camí per desembussar la sèquia; ara ha 
recollit tres pressuposts per arreglar el camí i sèquia dels 3 pressupostos han estat 
estudiats per l'arquitecte en prestació de serveis en aquest Ajuntament, ha emès 
informe en data 2016.01.28 amb la següent conclusió: 

La proposta més favorable i avantatjosa per a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers per a 
l'execució de les obres "Reparació de tram de sèquia al Camí de la partida del Mig" és la 
del contractista JYJ ALBALAT CO-PROMAB, SL A causa de que presenta la oferta 
economica més avantatjosa. 

Pel que s'acorda encarregar a J i J ALBALAT CO-PROMAB SL la realització 
dels treballs consistents en: 
- Reparació de sèquia. 
- Col·locació de reixa entrada canonada. 
- Reparació de p0aredes amb formigó. 
- Tapat de la mateixa amb malla i 20 cm, Formigó. 
- Retirada de runes a abocador. 
El preu dels treballs ascendeix a la xifrada quantitat de 400 € més l'IVA 
corresponent per import de 84 €, total 484 €. 
El Pagament es farà amb càrrec a la partida 454.21000 del pressupost de 2016. 
Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de l'escrit de data 2016.01.28 nº d'entrada 130 presentat 
per D. CONSTANTINO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, en el qual sol·licita de la 
Corporació, la urgent reparació del camí comprès entre l'encreuament de 
Aiguamarga fins al pou de Comediana, donat seu greu estat de deteriorament. 
Diu el regidor d'Urbanisme que ha estat allà i que efectivament està molt 
deteriorat, 
 

• Seguidament s'informa de la sol·licitud de D. Jose Ballesta Gil per utilitzar 
l'auditori amb motiu de la celebració de l'assemblea anual ordinària de la Societat 
Civil particular a els Tarongers ", el dia 20 de febrer de el 2016 a les 12 h, 
s'autoritza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada per la Sra. Josefina Bellod 

Catalá i Mª Carmen Valls Gamón, sol·licitant es faci una valoració de la fuita 
d'aigua existent a l'interior i exterior de la seva façana, situades a P / Puríssima nº 
1 i 2; l'alcaldessa manifesta que el va posar en coneixement de l'empresa que 
presta el servei / EGEVASA, i que es realitzaran les comprovacions oportunes. 

 
• Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada per D. Santiago Garcia Laredo 

sobre informació urbanística de la parcel·la Urbana ref. Cadastral 
482920YJ2942N0001Y2 i la part rústica 46010A016002600000EY per 
declaració d'obra nova; i de l'informe emès per tècnic agrícola que diu així: 

 
INFORMA: que vist l'escrit presentat per D. SANTIAGO GARCIA LAREDO de data 
11 de novembre de 2015, consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme en data 16 de Febrer de 1994, la Parcel·la 260 del Polígon 16 
està situada en " sòl no urbanitzable de protecció de PAISATGÍSTICA ", està dins del P, 
O, R, N del parc Natural de la Serra Calderona i limita amb el MOP (Muntanya d'Utilitat 
Pública) V-129. 
.- Que la parcel·la No té caràcter demanial. 
.-El total de la parcel·la cadastral No està afectada per servituds d'ús publica general 

 
A continuació manifesta la secretària interventora que en les NNSS de 
planejament local aprovades al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, no 
es recull els immobles fora d'ordenació, pel que no hi ha normativa urbanística 
local respecte de les mateixes. Pel que fa a l'esmentada construcció, està fora 
d'ordenació perquè incompleix la normativa urbanística i no hi ha normativa 
específica respecte a aquest tipus de construcció. 
 
S'acorda donar trasllat del present a la interessada i registre de la propietat als 
efectes oportuns  
 

• Seguidament es dóna compte de la relació de pagaments nº 3 composta per 11 
factures import 2.431,79 s'aprova i ordena el pagament segons s'indica a 
continuació: 

 
ALLIANZ COMPANYIA ASSEGURANCES 449.74 
BRICOAL 62.20 
BRICOAL 81.90 
BRICOAL 133.00 
BRICOAL 148.00 
CEPSA CARD SA 123.64 
DIPUTACIÓ VALÈNCIA 241.46 
LEVANTE EL MERCANTIL VALENCIÀ EDITORIAL P 181.50 
NETEGES ARMANDO, SL 623.15 
PISCINES HURTADO 60.50 
INIPREX, SAU ONDA CERO 326.70 

BASE IMPOSABLE 2.087,80 
TOTAL IVA 343,99 

TOTAL RELACIÓ 2.431,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,00 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 i se sotmet a la signatura de la Presidenta. 
 

En Albalat dels Tarongers a 8 de febrer del 2016. 
 
 

 Vist i plau 
 L'ALCALDESSA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
 
 

 
 

 


