ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 11 DE JULIOL DE 2017.
Sent les 17,20h del dia 11 de juliol de 2017, es reuneixen sota la presidència de la Sª
alcaldessa, Maite Pérez Furio, els membres de la junta de govern local, Mª Dolores Lafont
Avinent, Miguel Bonet Sancho i Rafa Asensio Chenovart, assistits per la secretàriainterventora, Amparo Ferrandis Prats; es procedeix a informar dels assumptes segons es
detalla a continuació:
•

S'informa del contingut de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada
del 29 de maig de 2017, vista per la junta s'acorda per unanimitat la seva aprovació
i transcripció al llibre d'actes.

•

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística núm
17/2017, incoado a instància de MARIA ELENA MARTINEZ SANCHEZ i del
contingut de l'informe emès per la tècnica agrícola a data 6 de juliol de 2017 que
diu així:

Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament.
INFORMA: Que vist l'escrit presentat per la Sra. MARIA ELENA MARTINEZ
SANCHEZ de data 22 de juny de 2017, consultades les Normes Subsidiàries aprovades
per la Comissió Territorial d'Urbanisme al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998,
la parcel·la 545 del Polígon 10 està situada a:

"Sòl no urbanitzable COMÚ "

.- PORN del Parc Natural de la Serra Calderona "AREA DE REGENERACIÓ"

.- Que la parcel·la No té caràcter demanial.
.- El total de la parcel·la cadastral No està afectada per servituds d'ús públic general
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola en data 6 de juliol de 2017, transcrit
anteriorment.
2) Manifestar que d'acord amb les NNSS de planejament local aprovades al
desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, no es recullen els immobles fora
d'ordenació. Pel que no hi ha normativa urbanística local respecte dels mateixos.

Pel que, pel que fa a la construcció, està fora d'ordenació perquè incompleix la
normativa urbanística i no hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de
construccions.
3) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns.

•

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística nº4 /
2017, incoat a instància de Marc Serena Montañana, i del contingut de l'informe
emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament de data 6 de juliol
de 2017, que diu així:
INFORME URBANÍSTIC

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'informe urbanístic:
sol·licitant:

MARC SERENA MONTAÑANA

DNI:

29209951C

domicili:

C / Lucas Ferrer Riera, nº 4
Meliana. 46133

En representació de:
parcel·la:

POLÍGON 14, PARCEL·LA 17

Emet el següent: INFORME
PRIMER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes
Subsidiàries (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries
(16/02/1994. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 ( 05/03/1998. CTU).
SEGON: Segons el que especifica les NNSS, la parcel·la està classificades com a sòl
no urbanitzable comú.
TERCER: Segons NNSS, en el sòl no urbanitzable comú s'admeten els següents usos:
- Principals: Agrícola, ramader i forestal.
- Permès: Extractius, caça, pesca, esports i esbarjo a la natura i indústries,
directament vinculades a les activitats dels usos principals.
- Prohibits: Urbans, industrials, abocadors i escombriaires no controlats.
El sòl no urbanitzable està subjecte a les limitacions urbanístiques i edificatòries,
que eliminin la possibilitat de formació de nucli de població.
D'acord amb el que estableix l'article 115 de les NNSS es podran dur a terme les següents
actuacions:
-

Edificacions que guardin relació amb el terreny i destí de la finca.
Habitatges familiars aïllades.
Edificacions d'interès públic i social que s'hagin d'instal·lar en aquest mitjà.
També s'ubicaran en aquesta classe de sòl aquelles activitats que per mandat de la
legislació específica que els sigui aplicable han d'emplaçar-fora dels nuclis
urbans.

Les condicions d'edificació d'aquest sòl són les següents:
-

Parcel·la mínima de 10.000 m².
L'edificabilitat màxima serà de 0,02 m² de parcel·la.
L'alçada màxima de l'edificació serà 6,50 m de cornisa, equivalent a dues plantes.
La distància mínima entre edificacions serà de 100 m.
En la parcel·la es podrà inscriure un cercle de 15 m de radi, amb centre en el punt
on es projecta l'edificació.
La separació a límits de parcel·la serà de 10 m com a mínim.
No s'admetrà tancament de terrenys amb elements d'obra opacs per sobre de 40
cm d'altura.
Per edificacions destinades a habitatge unifamiliar haurà de respondre, en tots els
seus paràmetres i especialment pel que fa a volum edificat total, a les
característiques habituals d'aquest tipus d'edificacions.

Els habitatges familiars aïllats, sigui quina sigui la composició o estructura interna,
estaran subjectes a les següents condicions:
-

No podran situar-se en sòls d'explotació agrícola d'alt rendiment, o que mereixin
especial protecció.
Tindran garantit l'accés a través de camins públics o privats.
Els abocaments es realitzaran a través de fossa sèptica depuradora.
Tindrà garantit el subministrament d'aigua potable com a requisit previ a la seva
construcció.
No es permetran tanques tancades que produeixin impacte ambiental.

QUART: Haurà de complir el que disposa la Llei 5/2014 de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i
altres específiques.
En l'art. 197 de la LOTUP cita que la zonificació del sòl no urbanitzable podrà preveure,
en funció de les seves característiques i amb caràcter excepcional, l'ús habitatge
unifamiliar subjecta a les condicions establertes en el mateix article.
D'acord amb el que estableix l'Article 201 de la LOTUP, els actes d'ús i aprofitament en
sòl no urbanitzable que preveu l'article 197, paràgrafs a, bic d'aquesta llei, seran
autoritzables per l'ajuntament mitjançant l'atorgament de les corresponents llicències
municipals, sense prèvia declaració d'interès comunitari. En aquests casos, a més dels
informes o les autoritzacions legalment exigibles, s'han d'emetre informes per les
conselleries competents per raó de la matèria, havent d'incorporar-se en les llicències
corresponents les condicions incloses en els mateixos. La sol·licitud d'aquests informes o
autoritzacions s'efectuarà prèvia comprovació per l'ajuntament de la compatibilitat
urbanística de l'actuació sol·licitada ".
Pel que després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Fer seu l'informe emès per l'arquitecte en data 6 de Juliol de 2017, transcrit
anteriorment.
2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
•

Tot seguit per la Sª Alcaldessa se sotmet a la consideració de la junta de govern,
la conveniència de realitzar durant el mes de juliol a la piscina municipal sessions
de ioga obertes al públic en general; després de deliberació de l'assumpte s'acorda
per unanimitat:

1) Realitzar contracte menor amb D. Miguel Ponce Pérez amb DNI 19088131-V
i domicili a Plaça del Pilar, nº1-4-12º del Port de Sagunt CP 46520, per a la
prestació del servei consistent en: dues classes de ioga setmanals a impartir en

l' piscina de 19 a 20h els dimarts i dijous, durant el mes de juliol, la prestació
del servei es remunerarà en la quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTACINC EUROS (465 €) més l'IVA corresponent per l'import de NORANTASET EUROS AMB SEIXANTA- CINC CÈNTIMS (97,65 €), haurà d'aportar
certificat positiu d'hisenda i la seguretat social.
2) Compromís d'aportació econòmica amb càrrec a l'aplicació pressupostària
34122609 "Promoció de l'Esport".
3) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.

•
-

-

•

•

Seguidament s'informa a la junta de govern de les sol·licituds tramitades davant
del SERVEF, per a foment de l'ocupació corresponents als següents programes:
Programa d'iniciativa social EMCORD, se sol·licita la quantitat de 25.076,88 €
per a la contractació de peons i realitzar treballs en neteja i reparació d'immobles
característiques Rusticas.
Programa d'iniciativa social EMCORP, se sol·licita la quantitat de 25.076,88 €
per a la contractació de peons i realitzar treballs de manteniment i decòrum en
zones urbanes.
Seguidament s'informa del contingut del Decret de l'Alcaldia nº111 / 2017, per ell
s'amplia la jornada del contracte de treball formalitzat amb Mercedes Muñoz
González del 5 al 28 de Juliol de 2017 de dimarts a divendres de 11:30 - 13: 30h;
per a l'obertura, tancament i vigilància de l'agència de lectura, retribuyéndole
d'acord amb el previst en les citades bases, en la part proporcional que li
correspon.
La junta es dóna per assabentada i està conforme amb el decret de l'alcaldessa.
Seguidament s'informa dels escrits remesos per la Diputació de València,
registrats en aquest ajuntament en data 10 de juliol de 2017 nº d'entrada 1091 i
1093, en els quals es comunica a aquest Ajuntament en forma legal, la denúncia
dels convenis per a la implantació i manteniment de l'aplicació informàtica que
faciliti la gestió de xarxes i serveis municipals (SIG) subscrits per aquest
ajuntament segons s'indica a continuació:
municipi

data conveni

Termini

inici

Venciment

ALBALAT
DELS
TARONGERS
urbana

06/04/1999

5 anys

06/04/1999

2019.04.06

municipi

data conveni

Termini

inici

Venciment

ALBALAT
DELS
TARONGERS
rústica

26/02/2003

5 anys

26/02/2003

2018.02.26

Motivat en què la Diputació de València a més del DATE SIG gestiona actualment els
següents sistemes d'informació geogràfica, els quals són utilitzats pels municipis de la
província: WEBEIEL, IGM, SEGUEX, SEGUEX_local.
Atès que, per tant, l'interès públic que motiva la subscripció inicial dels Convenis SIG
amb els ajuntaments no es veu afectat per la denúncia dels mateixos, ja que hi ha altres
eines informàtiques facilitades per la Diputació que permeten complir la mateixa finalitat
amb un menor cost.
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat.

1) Manifestar que aquest ajuntament no està interessat en la continuïtat dels citats
convenis per la qual cosa es denuncien els mateixos, subscrits en data 06/04/1999
i 26/02/2003 i sol·licitem la seva resolució.
2) Traslladar el present acte a la Diputació de València, als efectes oportuns.
•

•

•

•

•

Seguidament s'informa de l'escrit presentat per AIDA PEREZ NAVARRO, en la
qual sol·licita obertura del xiringuito de la piscina en horari nocturn; després de
deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, que no procedeix el que es
demana.
Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat per ANGEL
MARTINEZ ESTIVAL sol·licitant la neteja del Camí de la Buitrera, a l'altura de
les parcel·les 136 i 903 del polígon 10; la junta es dóna per assabentada.
Seguidament s'informa del contingut de les ACTES DEL PROCÉS PER A la
SELECCIÓ DELS JOVES DE EMPUJU I EMCUJU, realitzades el 10 de Juliol
de 2017 i que es troben exposades al públic, la junta es dóna per assabentada.
Així mateix s'informa que els peons contractats per aquests mesos de juliol i agost
realitzen treballs en horari de 8 a 13h; com els dijous és dia de mercat ha d'acabar
a les 14h; es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat,
que ja que durant aquests mesos estivals hi ha més feina, l'hora de neteja del
mercat dels dijous es pagués com extraordinària.
Seguidament s'informa de les converses mantingudes amb l'empresa que porta el
manteniment dels ordinadors, SERVINCO CONSULTING, Coop.V, sobre la
conveniència d'ampliació del programa de la còpia de seguretat al núvol de 60 GB
contractats actualment a 90 GB i de la proposta presentada que diu així:
MBO LIGHT 90GB 1 ANY
ACTUALMENT EL CLIENT DISPOSA DEL PLA MBO LIGHT 60GB 1 ANY.
Quota 2016.11.04 - 2017.11.04, EL NOU PREU RENOVACIÓ es de 215 + IVA
FABRICANT FA UN DESCOMPTE A L'AMPLIAR EL SERVEI DE 60GB PEL
TEMPS QUE QUEDA DISPONIBLE FINS AL 2017.11.04.
EL NOU CONTRACTE COMENCÉS A COMPTAR 1 ANY A partir de la
DATA AMPLIACIÓ DEL SERVEI
L'RENOVACIÓ A PARTIR DEL SEGON ANY PER AL CONTRACTE
AMB LA NOVA AMPLIACIÓ SERIA: 316 + IVA

Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat.
1) Realitzar un contracte menor amb SERVINCO CONSULTING, Coop.V, amb
CIF: F98111834, per MBO LIGHT 90GB 1 ANY, per import de DOS-CENTS
QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (242,96 €) més
l'IVA corresponent que ascendeix a CINQUANTA-UN EUROS AMB DOS
CÈNTIMS (51,02 €).
2) Traslladar el present acord a Servinco als efectes oportuns.
•

Tot seguit per la Sra Alcaldessa s'informa a la junta de govern local de l'expedient
incoat per a modificació de crèdits nº 8/2017 que diu així:
PROPOSTA A la JUNTA DE GOVERN

En data 29 de juny de 2017 s'ha s'inicia expedient mitjançant provisió-memòria d'aquesta
alcaldia que diu així:
Amb aquesta modificació es pretén generar crèdit en la partida de foment d'ocupació, per

la subvenció atorgada a aquest ajuntament dins del Pla d'Ocupació Conjunt de 2016
segons es detalla:
 Per decret 4806 de data 2 de juny de 2017 del president de la Diputació Provincial
de València, publicat en el BOP nº 123 de data 28 de juny de 2017 Resol:
Aprovar definitivament els imports concedits a les entitats beneficiàries d'acord
amb la documentació aportada, corresponent a aquest ajuntament d'Albalat dels
Tarongers la quantitat de 3.285,00 €.
Segons el que disposen els arts. 181 del Text Refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i 43
i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 14 GENERACIÓ
dE CREDITO de les Bases d'Execució del Pressupost, aquests compromisos d'aportació
són susceptibles de generar crèdit.
Donada la naturalesa de la despesa a realitzar, la partida on es generarà crèdit és la
següent:
La competència per a aprovar els expedients de generació de crèdit és de la Sra.
Alcaldessa, no obstant aquesta s'ha delegat a la junta de govern local.
En virtut de l'anterior, aquesta alcaldia, PROPOSA:
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació a la partida que
s'indiquen a continuació.
PARTIDA

IMPORT

13100 241 PROMOCIÓ OCUPACIÓ
SALARIS

2.800,00 €

16000 241PROMOCION OCUPACIÓ
SEGURETAT SOCIAL

485,00 €

TOTAL
3.285,00 €

Es finançarà amb càrrec a la següent:
461 00 APORTACIÓ DIPUTACION TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.285 €
SEGON.- Informeu-vos per la secretària - interventora sobre la procedència o no, de la
citada modificació de crèdits
TERCER.- Traslladar el present acte a la junta de govern local als efectes oportuns.
Emesos els informes de secretaria i intervenció corresponents, no hi ha inconvenient en
autoritzar l'expedient que se sol·licita, per la qual cosa es proposa l'adopció del següent
acord:
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació a la partida que
s'indiquen a continuació.

PARTIDA

13100 241
SALARIS

PROMOCIÓ

16000 241PROMOCION
SEGURETAT SOCIAL

IMPORT

OCUPACIÓ
2.800,00 €
OCUPACIÓ
485,00 €

TOTAL
3.285,00 €

Es finançarà amb càrrec a la següent:
461 00 APORTACIÓ DIPUTACION TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.285 €
SEGON. La generació de crèdit autoritzada per la junta de govern local entrarà en vigor
una vegada que s'hagi adoptat l'acord aprovatori corresponent.
Vista la proposta s'acorda per unanimitat la seva aprovació, en tots els extrems plantejats
anteriorment.
•

Seguidament s'informa del contingut de la relació de factures núm 14, composta
per 47 factures que ascendeixen de l'import total 23.679,66 €.
Vista la relació s'acorda per unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament
segons es relaciona a continuació:

I sense mes assumptes que tractar per la presidenta es tanca la sessió sent les 19h.
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
Presidenta.

Vist i plau
PRESIDENTA SECRETÀRIA - INTERVENTORA

