
 

 

 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 
DIA 10 DE JULIOL DE 2018. 

A l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 10 de juliol de 2018 a les 17.45h, sota la 
presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, es reuneixen els membres de la junta 
de govern local, D. Miguel Bonet Sancho i Sra. M.ª Dolors Lafont Avinent, assistits de la 
secretària-interventora, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons 
el seu detall a continuació. 

 Es procedeix a la lectura de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 12 de juny del 
2018, vista per la junta s'acorda per unanimitat la seva aprovació. 

 Seguidament s'informa que, adjudicada la obra denominada "Acondicionament amb 
aportació de material granular de camí Núm 9 L'RODANA", a Construccions Ferque SL, 
mitjançant acord adoptat per la junta de govern en sessió ordinària celebrada el 26 de juny 
de 2018, resulta que, personats en el lloc per a l'inici de les mateixes acompanyats de 
l'agent mediambiental per estar inclosa l'obra dins el Parc Natural de la Serra Calderona, 
a requeriment de l'esmentat agent mediambiental, proposa l'empresa substituir la 
proposta adjudicada consistent en: refinat, adequació de sortints de roca, rasanteig, 
aportació de tot-u i compactació, per condicionament del camí mitjançant aportació de 
material granular transportat de pedrera, regat i compactat amb corró. 

A la vista de l'escrit presentat per l'empresa Construccions Ferque SL i tenint en compte que les 
obres a realitzar a la Serra Calderona han de comptar amb la conformitat de l'agent mediambiental, 
com a tècnic en representació de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Executar l'obra de l'acondicionament del Camí de la Rodana, mitjançant aportació de 
material granular transportat de pedrera, regat i compactat amb corró. 

2) donar trasllat del present acte a Construccions Ferque SL als efectes oportuns. 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 18/2018 
incoat a instància de NEDGIA CEGAS SA i del contingut de l'informe emès per 
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament en data 21 de juny de 2018, que 
diu així: 

 

 

 

 

 

LLICÈNCIA D'OBRA 



José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, 
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud de llicència d'Obra presentada 
per: 

 sol·licitant:  NEDGIA CEGAS, SA 

NIF:   A-08009722 

 domicili:  AV. Cardenal Benlloch, 67. 

    46021. València 

 En representació de:  

obra:   ESCOMESA / CANALITZACIÓ DE GAS 

emplaçament: C / MIG, 7 

REF CADASTRAL:  8384716YJ2988C0001BJ 

Albalat dels Tarongers 

 EXPEDIENT:  18/2018 

     

Emet el següent: 

INFORME 
 

PRIMER: Documentació presentada: 

Verificada l'adreça on se sol·licita la llicència davant el requeriment efectuat, 
consta:   

 Exemplar de la memòria de canalització / connexió de subministrament de gas 
natural. 

 Estudi de Gestió de Residus, segons Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE de 13-02-
08). 

 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
SEGON: Documentació que consta a l'expedient: 

 Aval dipositat amb valor de 30.000 € en concepte de fiança. (INICIAL) 
 

 

TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'inici de les Obres:  

 Documentació de Registre d'Empresa Acreditada en el sector, en cas de canvi de 
contractista. 
 

QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes 
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència d'Obres en: 



 
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà. 
El projecte compleix amb el Planejament Urbanístic. 

 

CINQUÈ: Incidències al Projecte: 

No s'observen incidències al projecte. 

 

SISÈ: PEM d'obra: 
 

 El pressupost d'execució material de l'obra ascendeix a la quantitat de 143,74 € 
 
 

SETÈ: consideracions: 

Es prestarà especial atenció al paviment de reposició en calçada i voreres. 

S'ha de comprovar pel promotor la no interferència amb altres instal·lacions 
urbanes. 

La data d'inici de les obres haurà de ser notificada a l'Ajuntament prèviament a la seva 
execució i amb suficient antelació. 

 

CONCLUSIÓ: 

Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que 
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència 
sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que 
les obres s'ajustin al que sol·licita i pressupostat, CONDICIONAT a: 

 
- L'indicat en l'apartat TERCER I SETÈ. 

 

A la vista de l'informe i després de la deliberació del assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Concedir llicència a Nedgia Cegas SA, per a la construcció de connexió de servei 
/ canalització de gas en l'immoble situat al c / Mig nº 7, Referència Cadastral 
8384716YJ2988C0001BJ, Consistents en col·locació d'un tram de canalització 
de canonada de 32mm de diàmetre nominal i una longitud total de 2 metres amb 
1 connexió de servei; d'acord amb el pressupost aportat, tenint en compte que es 
compleix amb els requisits establerts en la legislació vigent. 

Havent de procedir a la reposició del paviment en calçada i voreres ia la 
comprovació pel promotor de no interferir en altres instal·lacions urbanes. 

Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren 
a les normes urbanístiques de planejament local i al previ pagament de l'impost 
i taxa corresponent. Tenint en compte que, la llicència es considera atorgada 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 



 

2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 

 

3) Contra aquesta resolució, podreu interposar alternativament o recurs de 
reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció 
de la present notificació, davant l'òrgan competent d'aquest Ajuntament 
d'Albalat dels Tarongers, de conformitat amb els articles 112,123 i 124 de la Llei 
39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, de les 
Administracions Públiques jo recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat 
del Contenciós-Administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar 
de l' dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb 
l'article 46 de la Llei 29/1988 de 13 de juliol de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà 
interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt 
expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci. Tot això sense 
perjudici que pugui interposar Un. Qualsevol altre recurs que pogués estimar 
més convenient al seu dret. 

 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit remès per EGEVASA, pel qual 
s'informa a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers del cost econòmic de l'avaria 
que es va produir a la piscina municipal del 22 de juny de 2018, que ascendeix a 
la quantia de VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE 
CÈNTIMS (858,14 €). 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat per Isabel García 
Sánchez, sol·licitant s'apagui el fanal del C / Palància Núm 12, durant l'estiu, 
perquè se li concentren els mosquits, s'accedeix al que sol·licita. 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient incoat per sol·licitar subvenció 
destinada als ajuntaments per a la gestió forestall sostenible de 2018 i del 
contingut del Decret de l'Alcaldia Núm 141/18 de data 3 de juliol de 2018, que 
diu així: 

 A la vista de la Convocatòria de la Diputació de València per a la CONCESSIÓ de 
subvencions de Gestió Forestal Sostenible destinades ALS Ajuntaments de la provincia de 
València, i vist quant antecedeix a l'expedient, per la present, 

 

 

 

 

RESOLC 

Primer. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica Davant de la Diputació de València per a a la 
realització del / s següent / s Treball / si Inversió / ns al marc de la CONVOCATÒRIA PER A 
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 



DESTINADES A AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, PER A 
L'EXERCICI 2018. 

 

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ACTUACIONS A REALITZAR 

  Si és el cas  

FINALITAT 
(CODI) 

DESCRIPCIÓ 
DE 
L'ACTUACIÓ. 

UNITATS 
(Ha / km / 
UT) 
A 

PREU 
UNITARI 
B 

QUANTITAT 
DE 
L'ACTUACIÓ 
(€) 
AXB 

SUBVENCIÓ 
SOL·LICITADA 

A.1.11 REDACCIÓ 
PROJECTE 
EXEC. 
PROPOSTES 
PLPIF. 

   5.548,13 

A.2.9 COMPRA 
MAQUINÀRIA I 
EINES. 

   3.698,76 

B.1.1 
 
B.1.5 

REPARACIÓ 
VIES 
FORESTARLES. 
ACTUACIONS 
SELVICOLAS. 

   16.451,57 

B.2.3 PASSOS DE 
ACUA EN 
CAMINS. 

   10.967,71 

 

FINALITATS (marcar amb codifica corresponent segons a els punts 1 i 6 de la convocatòria): 

A1.-Treballs de conservació, Manteniment i Aprofitament forestal. 

A2.-Inversions de conservació, Millora i Aprofitament forestal. 

B1.-Treballs de prevenció d'incendis forestals. 

B2.-Inversions de prevenció d'incendis forestals. 

Segon. Adquirir el compromís de: 

 Aportar aquella part de l'import total del / s Treballs i Inversió / ns que no cobrisca l'ajuda 
concedida i que no Haja sigut finançada d'Una altra manera. 

 Reintegrar els quantitats que s'hagueren percebut, en cas d'revocació de l'ajuda o 
Incompliment de les Obligacions establides en l'Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de València I en la convocatòria d'estes subvencions, aixi com de comunicar 
a la Diputació de València els Ajudes sol·licitades i / o obtingudes per A la mateixa 
Finalitat. 

 Informar al Moment en qué es produïsca, de QUALSEVOL nova Petició o CONCESSIÓ 
d'ajuda que es Solâ? ¢ liciti o sobrepassar per A la mateixa Finalitat que la sol·licitada en 
la present convocatòria. 

tercer. Als Efectes previstos a l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions, acceptar l'ajuda 
que en el 



marc de l'present convocatòria Fora concedida per la Diputació de València. 

Quart. Autoritzar a la Diputació de València que realitze els gestions oportunes amb vista a la 
comprovació que l'entitat és Troba a Corrent en els seues Obligacions Tributàries ifront a la 
Seguretat Social. 

Quint. S'accepta la pràctica de notificacions electrònica para los tràmits derivats i / o relacionats 
amb el present expedient i és designa, Als dits Efectes, la següent persona autoritzada per a la 
recepció de les notificacions: 

e-mail nom cognoms DNI 
Telèfon 
directe 

Fax 

secretaria@albalatdelstarongers.net Amparo Ferrandis 
Prats 

19094837F 962628201 962628613 

 

 

Vist el contingut del Decret Núm 141/18, s'acorda per unanimitat, la seva aprovació en 
tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment. 

 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat per Javier de Vicente 
Giménez, remetent fotos de la vorera trencada a la Urbanització Els Tarongers, 
entre Transformador d'Iberdrola i C / 3, i d'un senyal, s'acorda que es procedirà a 
l'arranjament de la vorera i es col·locarà el senyal quan es pugui. 

 

 Seguidament s'informa de la publicació en el BOP Núm 126 de 2 de juliol de 2018 
sobre aprovació de la convocatòria d'ajudes per a la realització d'Inversions 
Financerament Sostenibles (IFS) per a l'exercici 2018. 

Es delibera sobre l'assumpte i s'acorda, sol·licitar pressupost per a "substitució i 
renovació de la canonada perimetral de la piscina gran" i substituir la font de la 
Plaça de Baix. 

 Tot seguit per la Sra. Alcaldessa s'informa de la conveniència d'adquirir el 
subministrament d'asfalt en fred, per arreglar els sots de camins que està en molt 
mala condició. Després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat 
encarregar a la Sra. Alcaldessa la realització d'un contracte menor per l'adquisició 
de l'asfalt en fred, per arreglar els sots dels camins. 

 

 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures Núm 19 
composta per 50 factures que ascendeixen a l'import total de TRENTA MIL 
ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (30.011,49 €), s'acorda per 
unanimitat l'aprovació i ordre de pagament tal com es relaciona a continuació: 

 



 

 

 

 

I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 
19:20 del dia de l'encapçalament i per a constància del que s'ha actuat s'estén la 



present acta de la qual jo com a secretària, done fe i se sotmet a la signatura de la 
Presidenta. 

 

 

Vist i plau ALCALDESSA    SECRETÀRIA-
INTERVENTORA 

 

 

 

 Maite Pérez Furió     Amparo Ferrandis Prats 

 

 

 

 

 


