ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 11 DE SETEMBRE DE 2018.
A l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 11 de setembre de 2018 a les 18.40h, 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, Sra. M.ª Dolors Lafont Avinent i Rafael
Asensio Chenovart, assistits de la secretària-interventora Amparo Ferrandis Prats, es
procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació:


Es procedeix a la lectura de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 10 de juliol
de 2018, vista per la junta s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció
al llibre d'actes.



Seguidament informa la Sra. Alcaldessa que amb motiu de la celebració de les
festes locals durant l'última quinzena del mes d'agost, ha estat necessari que els
peons contractats per l'ajuntament per a treballs de manteniment fessin hores
extraordinàries; per la qual cosa detectada la necessitat, es declara la urgència dels
treballs realitzats durant les hores extres, sent necessaris per al bon funcionament
dels serveis municipals de manteniment de les vies públiques; acordar el
abonament en la nòmina de setembre en concepte d'hores extres de les següents
quantitats:
-

ROBERTO BELTRÁN ASENSI. DNI: 44.802.143Y; 660 €

-

FRANCISCO JAVIER CORTINA COLOMINA. DNI: 20.150.312N; 540 €



Seguidament s'informa que elproper 14 de setembre de 2018, finalitza el contracte
dels 3 peons contractats per realitzar els treballs de manteniment de casc urbà i
voltants; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, contractar
tres peons de la borsa de treball constituïda el juny de 2018, per al període comprès
del 17 de setembre al 14 de desembre de 2018.



Seguidament s'informa del contingut del Decret 210/2018 pel qual s'aproven les
línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2019, la junta es dóna per
assabentada i manifesten la seva conformitat amb el mateix.



Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient incoat per a la licitació i
adjudicació del contracte d'obres per a "INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN
L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS TARONGERS".
Vist el que antecedeix en l'expedient s'acorda per unanimitat:
1) Nomenar director facultatiu de l'obra al redactor de la memòria tècnica,
l'arquitecte D. José M.ª Pérez Adelantado.
2) Declarar la urgència en la tramitació de l'expedient per poder complir amb els
terminis d'execució de les obres.
3) Aprovar l'expedient de contractació i el plec de condicions econòmic
administratives i ratificar el plec de condicions tècniques particulars que
1

regiran la licitació i contractació de les obres "INSTAL·LACIÓ
D'ASCENSOR EN L'AJUNTAMENT
DE ALBALAT
DELS
TARONGERS", i convocar licitació conformi a les mateixes. EXP PASS
7/18.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a l'aprovació de
la Modificació de Crèdits nº 7/18 i de la proposta de l'alcaldessa que diu així:

Vist el que antecedeix en l'expedient de modificació de crèdits nº 7/18, sobre transferència
de crèdit entre partides pertanyents a la mateixa àrea de despesa, per a afrontar
determinades obligacions entre diferents partides del pressupost de despeses, de la
mateixa àrea de despesa, sent que la partida que es minora té crèdit suficient i és possible
la seva minoració sense detriment del servei, i la transferència proposta no s'hagi sotmesa
en cap de les limitacions assenyalades en l'article 180 del Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
i en l'article 41 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 10 de les
d'Execució del Pressupost de 2017.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària i sobre la transferència de crèdit proposta, amb l'informe de
conformitat, així com tenint en compte la urgència d'emprendre la modificació de crèdit
per poder fer front al pagament dels medicaments subministrats per la farmàcia d'Albalat
amb motiu del conveni subscrit en el seu dia, per la present i en ús de les atribucions que
em confereix la legislació vigent, proposo:
PRIMER. - Fer les transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports que
s'indiquen:
DE PARTIDA

IMPORT QUE minora

A PARTIDA

IMPORT QUE
S'INCREMENTA

333.619 MILLORES
EDIFICIS
CULTURALSRECREATIVOS

4.000,00 €

311.480 APORTACIÓ
MEDICINAS JUBILATS

4.000,00 €

SEGON. El present acte és d'execució immediata, i donar trasllat de l'acord al ple en la
propera sessió que es celebri.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:

PRIMER. - Fer les transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports que
s'indiquen:
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DE PARTIDA

IMPORT QUE minora

A PARTIDA

IMPORT QUE
S'INCREMENTA

333.619 MILLORES
EDIFICIS
CULTURALSRECREATIVOS

4.000,00 €

311.480 APORTACIÓ
MEDICINAS JUBILATS

4.000,00 €

SEGON. El present acte és d'execució immediata, i donar trasllat de l'acord al ple en la
propera sessió que es celebri.


Seguidament s'informa l'estat de l'expedient que es tramita per a l'aprovació de la
Modificació de Crèdits nº 8/18 i de la proposta de l'alcaldia que diu així:

Vist l'estat de l'expedient incoat per a modificació de crèdits nº 8-2018, del que es desprèn
que:
-

En data 7 de setembre de 2018 s'inicia expedient mitjançant provisió-memòria
d'aquesta alcaldia que diu així:
Amb aquesta modificació es pretén generar crèdit en la partida corresponent per a la
realització de l'obra consistent en la instal·lació de ascensor a l'edifici Ajuntament,
conformement al següent:
Per decret 115/18 de 15 de juny l'alcaldessa resol:
Vista la publicació en el DOGV núm 8296 de 16 de maig de 2018 de la Resolució de 9
de maig de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes
destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població
que no excedeixi els 50.000 habitants per a finançar actuacions que facilitin la millora de
l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, mitjançant
l'eliminació de barreres arquitectòniques.
Per la present, tenint en compte que
1) L'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers és propietari d'un edifici construït l'any
1981-1983, que consta de plantabaixa i dues més, primera i segona; a la planta
baixa s'ubiquen, el saló de plens, el jutjat de pau, l'assistenta social i altres serveis
de recaptació i informatius per als veïns, a la primera planta se situa el registre
general de documents, els despatxos d'Alcaldia i regidors, així com els serveis
urbanístics i altres. A la planta segona està, entre d'altres, l'arxiu municipal.
2) L'organització de les àrees és difícil de canviar i qualsevol canvi tampoc
solucionaria els problemes d'accessibilitat.
Per tot l'anterior, i pel poder que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
1) Sol·licitar a l'empara de la Resolució esmentada, ajuda econòmica per col·locar
un ascensor a l'edifici de l'Ajuntament que comuniqui la planta baixa amb la
primera planta, que permeti l'accessibilitat a les persones que ho necessitin.
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2) L'obra es realitzaria segons memòria valorada redactada per l'arquitecte que presta
serveis en aquest ajuntament, José M.ª Pérez Adelantado, amb un pressupost que
ascendeix a TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS
AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (34.768,63 € ) més l'IVA corresponent, SET
MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (7.301,41
€); ascendint el pressupost total a la quantitat de QUARANTA I DOS MIL
SETANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (42.070,04 €).
Per resolució del director general d'Administració Local de data 6 d'agost de 2018, es
resol la convocatòria i s'aprova una subvenció a aquest ajuntament de 21.035,02 €.
Per Decret 195/2018 de 31 d'agost l'alcalde delegat resol:
Mitjançant Decret d'aquesta alcaldia 115/18, de data 5 de juny de 2018, se sol·licita ajuda
econòmica per col·locar un ascensor a l'edifici Ajuntament per comuniqui planta baixa
amb la primera planta,que permeti l'accessibilitat a les persones que ho necessitin. D'acord
amb la memòria valorada redactada per l'arquitecte D. José M.ª Pérez Avançat, a l'empara
de la Resolució de 9 de maig de 2018, de la Presidència de la Generalitat per la qual es
convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat
Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 habitants per a finançar actuacions
que facilitin la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis
municipals, mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques.
En data 6 d'agost es dicta resolució pel director general d'Administració local per la qual
es procedeix a la concessió de les ajudes destinades a finançar actuacions a realitzar pels
municipis, entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, referides a facilitar
l'accessibilitat de les cases consistorials i edificis públics, en la qual es concedeix a aquest
ajuntament ajuda el 63% de la subvenció sol·licitada.
completadala documentació tècnica passa licitar l'obra; per la present i en ús de l'atribució
que em confereix la legislació vigent, per la present,
RESOLC
1)
Aprovar la memòria tècnica, plec de condicions tècniques generals i prescripcions
tècniques particulars, que han de regir en el contracte per a la realització de l'obra:
"INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS
TARONGERS. Situat en PLAÇA PLA DEL MOLÍ, 1 "redactada per l'arquitecte D. José
M.ª Pérez Avançat el pressupost ascendeix a la quantitat de TRENTA-QUATRE MIL
SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
(34.768,63 €) més el IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de SET MIL TRESCENTS UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIM (7.301,41 €).
2)
Procedir a efectuar el replanteig de la Memòria Tècnica i documentació que li
acompanyi per a la seva incorporació a l'expedient de contractació.
-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 CRÈDIT de les Bases d'Execució del Pressupost, aquests compromisos d'aportació
són susceptibles de generar crèdit.
La competència per a aprovar els expedients de generació de crèdit és de la Sra.
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Alcaldessa, no obstant aquesta s'ha delegat a la junta de govern local.
En virtut de l'anterior, aquesta alcaldia, CONSIDERA la necessitat de:
PRIMER. - Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació a la partida que
s'indiquen a continuació.

PARTIDA

IMPORT

459.622
INSTAL·LACIÓ
ASCENSOR
AJUNTAMENT

42.070,04 €

TOTAL
42.070,04 €
Es finançarà amb càrrec a la següent:
461 00 DIPUTACION FONS COOPERACIÓ INCONDICIONAL 21.035,02 €
750 80 APORTACIÓ GENERALITAT ASCENSOR AJ 21.035,02 €
TOTAL 42.070,04€

SEGON. - Informeu-vos per la secretària - interventora sobre la procedència o no, de la
citada modificació de crèdits
-

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:

PRIMERO. - Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació a la partida que
s'indiquen a continuació.
PARTIDA

IMPORT

459.622
INSTAL·LACIÓ
ASCENSOR
AJUNTAMENT

42.070,04 €
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TOTAL
42.070,04 €

Es finançarà amb càrrec a la següent:
461 00 DIPUTACION FONS COOPERACIÓ INCONDICIONAL 21.035,02 €
750 80 APORTACIÓ GENERALITAT ASCENSOR AJ 21.035,02 €
TOTAL 42.070,04 €
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 i després deliberació de l'assumpte de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
PRIMER. - Generar crèdit a l'empara del compromís fiferma d'aportació a la partida que
s'indiquen a continuació.
PARTIDA

IMPORT

459.622
INSTAL·LACIÓ
ASCENSOR
AJUNTAMENT

42.070,04 €

TOTAL
42.070,04 €

Es finançarà amb càrrec a la següent:
461 00 DIPUTACION FONS COOPERACIÓ INCONDICIONAL 21.035,02 €
750 80 APORTACIÓ GENERALITAT ASCENSOR AJ 21.035,02 €
TOTAL 42.070,04 €

SEGON. La generació de crèdit serà immediatament executiva.


Seguidament informa la junta de govern local de tot això en l'expedient per a la
realització de les obres de "CLAVEGUERAM AL C / MAJOR I AL C / MIG",
incloses en el programa SOM 2018-2019 de la Diputació de València, i del
informe emès pel tècnic redactor del projecte, que diu així:
"AJUNTAMENT D'ALBALAT DELS TARONGERS
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ASSUMPTE: PLA DE SERVEIS I OBRES MUNICIPALS. SOM 2018-2019
AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER PRESENTAR EL PROJECTE.
José María Pérez Adelantado, arquitecte, col·legiat nº 10.554 del Col·legi Oficial
d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, com a tècnic municipal de l'Ajuntament
d'Albalat dels Tarongers, en relació assumpte que figuren a la capçalera:
INFORMA
Donada la naturalesa de les obres, consistents en obres de clavegueram al Carrer Major
i el Carrer del Mig, es requereix una presa de dades exhaustiva per al correcte
desenvolupament del projecte a fi de garantir la correcta execució de les obres.
Profunditat d'excavació, elecció del sistema de evacuació durant el transcurs de les
obres, materialitat i dimensions òptimes, accessos a l'obra, nombre de connexions, etc,
són qüestions i dades fonamentals a l'hora d'abordar correctament la intervenció de la
instal·lació proposada.
Així mateix, s'han d'establir reunions entre l'Ajuntament i l'empresa que gestiona la xarxa
de sanejament municipal per tal de resoldre antics creus o instal·lacions en desús.
És per això que s'ha de sol·licitar, si la Corporació així ho estima oportú, l'ampliació del
termini per a la presentació del projecte fins a la data determinada per l'anunci de
l'Excelentísima Diputación Provincial de València de 28 de desembre de 2018.
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Sol·licitar a l'Excel·lentíssima Diputació de València una pròrroga per presentar
el projecte tècnic de l'obra de "CLAVEGUERAM AL C / MAJOR IC / MIG",
incloses en el programa SOM 2018-2019 de la Diputació de València, fins el 28
de desembre de 2018 , pels motius expressats en l'informe emès per l'arquitecte
redactor del projecte, Sr. José María Pérez Adelantado, transcrit anteriorment.
2) Traslladar el present acte a la Diputació de València, als efectes oportuns.



Seguidament s'informa de les sol·licituds formulades per la Sra. Alcaldessa per a
la contractació de treballadors desocupats dins dels Programes d'Ocupació
Pública, INICIATIVA SOCIAL, EMCORP I EMCORD, a la vista del que
antecedeix en l'expedient s'acorda per unanimitat, ratificar les sol·licituds
formulades per l'alcaldia, i encarregar a la Sra. Alcaldessa la tramitació de
l'expedient fins a la contractació dels treballadors i justificació de les despeses.



Seguidament, a la vista de l'Anunci de Diputació de València sobre aprovació de
la convocatòria d'ajudes per a la realització d'Inversions Financerament
Sostenibles (IFS) per a l'exercici 2018; després de deliberació de l'assumpte
s'acorda per unanimitat:
Primer. Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant la Diputacióció de
València per a la realització de la següent inversió financerament sostenible (IFS),
a l'empara de la convocatòria publicada en el BOP nombre 126 de 2018.07.02.

7

Descripció de la inversió

Grup de
programa
(Annex I de l'Ordre
EHA / 3565/2008,
de 3 de desembre)
OBRA DE RENOVACIÓ JARDÍ PLAÇA DE 171
BAIX
171
Honoraris redacció projecte
171
Honoraris de direcció
OBRA SUBSTITUCIÓ XARXA D'IMPULSIÓ 342
I EQUIP DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA 342
MUNICIPAL
342
Honoraris redacció projecte
Honoraris de direcció

import €

49.980,56
2.709,03
1.310,41
35.945,33
1.948,30
942,43
92.836,06

TOTAL

Segon. Adquirir el compromís de:
- Aportar aquella part de l'import total de l'actuació que no cobreixi la
subvenció concedida i que no hagi estat finançada d'una altra manera.
- Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de
l'ajuda, així com de comunicar a la Diputació de València ajuts
sol·licitats i / o obtingudes per a la mateixa finalitat.
Tercer. A l'efecte que preveu l'article 24.5 de la Llei general de subvencions,
acceptar l'ajuda que en el marc de la present convocatòria siga concedida per la Diputació
de València.
Quart. Autoritzar a la Diputació de València a que realitzi les gestions oportunes
amb vista a la comprovació que l'entitat es troba al corrent en les obligacions
tributàries i enfront de la Seguretat.


Seguidament s'informa de la sol·licitud de gual permanent formulada per D.
Rubén Núñez Plaza, per a l'immoble situat en C / RONDA NORD, 10, es
procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència per a entrada de vehicles a través de voreres a D. Rubén
Núñez Plaza, per a l'immoble situat en C / Ronda Nord nº 10; previ pagament
de l' preu corresponent, tenint en compte que les obres per al condicionament
de l'entrada de vehicles a través de voreres, es realitzarà de la mateixa manera
per tots els propietaris i s'executarà d'acord amb l'informe emès per l'arquitecte
la còpia del qual s'acompanya.
El gual s'autoritza discrecionalment, excepte el dret de propietat i sense
perjudici de tercers. El permís no crea cap dret subjectiu i el seu titular podrà
ser requerit en qualsevol moment perquè el suprimeixi.
2) Comunicar i expedir la llicència, previ pagament de la taxa corresponent.
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Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita nº 41/2017 de
llicència d'obra, promotora: Mª José Romero Ros, per a la construcció d'un
magatzem agrícola de 80m2 en la parcel·la 102 del polígon 14,
CONSIDERANT que en data 6 d'agost de 2018 nº d'entrada 1414, es rep informe
de la Direcció Territorial de València, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que diu així:

L'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers d'acord amb el que estableix la Llei 5/2014,
de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la
Comunitat Valenciana, ha sol·licitat informe sobre la sol·licitud presentada per:
sol·licitant: María José Romero Ros
actuació: Construcció de magatzem agrícola de 80 m2.
D'acord amb el previst per Ordre de 17 d'octubre de 2005 de la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i en particular el que disposa l'article 4 que atribueix
competències per a l'emissió de els informes de caràcter territorial i urbanístic a les
direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, ia la
vista de l'informe presentat pel tècnic corresponent amb el vistiplau del cap de la Secció
s'informa que:
L'ús, activitat i aprofitament per al qual se sol·licita informe SI està vinculat a
l'activitat agrària de l'explotació.
La superfície per a la construcció del magatzem sol·licitat ha de guardar una
correlació justificada amb les dimensions de l'explotació agrària i de la
maquinària assignada a la mateixa, de la mateixa manera que els espais
d'emmagatzematge previstos tant per a la maquinària i eines propis com
d'altres elements d'ús agrícola, així com les collites susceptibles d'aquest
emmagatzematge, que han d'ajustar-se a les necessitats reals de l'explotació a
la qual donarà servei. Per tot això i donada la inexistència de maquinària
inscrita al ROMA a nom del titular, la superfície i cultiu existents, les
actuacions previstes estan sobredimensionades i NO resulten adequades NI
precises per a l'activitat agrària de l'explotació.
En base a l'anterior i vista la documentació aportada per aquest Ajuntament s'emet
INFORME DESFAVORABLE des d'aquesta Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambientet, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a la CONSTRUCCIÓ
DE MAGATZEM AGRÍCOLA DE 80 m2 en la parcel·la 102 del polígon 14 del
terme municipal de ALBALAT DELS TARONGERS, Des del punt de vista
exclusivament agrari.
CONSIDERANT que, en data 9 de agost de 2018 s'emet informe per la tècnic
agrícola que diu així:
Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament.
INFORMA: Que, vista la sol·licitud presentada per MARÍA JOSÉ ROMERO
ROS, per a la construcció de magatzem agrícola de 80 m2 a la Parcel·la 102
Polígon 14 d'aquest terme municipal i d'acord amb el que estableix la Llei 5/2014,
de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge,
di la Comunitat Valenciana i segons el que preveu l'Ordre 17 d'octubre de 2005,
9

de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula l'emissió
dels informes de caràcter territorial i urbanístic, la Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, emetrà informes de caràcter agronòmic en funció de
l'explotació agrària del sol·licitant de l'actuació en sòl no urbanitzable.
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, emet un informe DESFAVORABLE per a la construcció de magatzem
agrícola de 80 m2, Des del punt de vista exclusivament agrari. Per tot això
s'informa DESFAVORABLE la llicència sol·licitada.
A la vista de tot això, després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
1) Denegar l'autorització per a la construcció d'un magatzem agrícola de 80 m2en

la parcel·la 102 del polígon 14, motivat en que tot i que l'ús que se sol·licita
està vinculat a l'activitat agrícola de l'explotació i és un ús permès; la superfície
para la construcció del magatzem sol·licitat ha de guardar una correlació
justificada amb les dimensions de l'explotació agrària i de la maquinària
assignada a la mateixa, de la mateixa manera que els espais d'emmagatzematge
previstos tant per a la maquinària i einespropis com d'altres elements d'ús
agrícola, així com les collites susceptibles d'aquest emmagatzematge, que han
d'ajustar-se a les necessitats reals de l'explotació a la qual donarà servei. Per
tot això i donada la inexistència de maquinària inscrita al ROMA a nom del
titular, la superfície i cultiu existents, Les actuacions previstes estan
sobredimensionades i NO resulten adequades NI precises per a l'activitat
agrària de l'explotació.
2) Traslladar el present acte a la interessada.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita nº 31/17 de llicència
d'obres per a reconstrucció d'un antic aljub i conducció d'aigua de reg en les
parcel·les 186 i 187 del polígon 11, sent promotor; OSCAR RICARDO
CATALINA RAK.
CONSIDERANT que, en data 14 d'agost de 2018, nº d'entrada 1468, es rep
informe de la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que diu així:

L'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers d'acord amb el que estableix la Llei 5/2014,
de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la
Comunitat Valenciana, ha sol·licitat informe sobre la sol·licitud presentada per:
sol·licitant: Oscar Ricardo Catalina Rak
actuació: Reconstrucció d'un antic aljub i conducció d'aigua de reg
D'acord amb el previst per Ordre de 17 d'octubre de 2005 de la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i en particular el que disposa l'article 4 que
atribueix competències per a l'emissió dels informes de caràcter territorial i
urbanístic a les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, ia la vista dels informes següents:
1r.- Informe emès per la Tècnica de la Unitat d'Espais Naturals del Servei
Territorial de Medi Ambient i Paisatge, que diu:
D'acord amb la SOL·LICITUD D'INFORME DE L'AJUNTAMENT DE
ALBALAT DELS TARONGERS, i de la Unitat de Sòl No Urbanitzable de data
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6/7/18, aquesta Unitat d'Espais Naturals del Servei Territorial de Medi Ambient,
d'acord amb la instrucció de la Secretària autonòmica de Territori, Medi Ambient
i Paisatge de data 13 de desembre de 2011, s'ha procedit a analitzar el contingut
de la documentació aportada sobre l'assumpte de referència.
De la informació facilitada es desprèn que es tracta d'una sol·licitud d'informe de
compatibilitat d'usos en relació amb les obres de rehabilitació d'un aljub i de la
conducció d'aigua de reg, en les parcel·les 186 i 187 del polígon 11, d'Albalat dels
Tarongers, en l'àmbit del Parc Natural de la Serra Calderona.
ANTECEDENTS
El promotor i propietari va realitzar consulta a la Secció Forestal, respecte de la
neteja i manteniment de les mateixes parcel·les, amb informe d'aquesta unitat de
data 24 de gener de 2018.
Així mateix, té obert un expedient sancionador després de la inspecció i denúncia
realitzada pels Agents Mediambientals nº 0064, 0204 i 0121, per construcció d'un
dipòsit d'aigua i obertura de camí, enles parcel·les 186, 187, 9054 i 143; expedient
42/2017.

FONAMENTS DE DRET


Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i Biodiversitat.



Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals
Protegits de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 16/2010, de 27 de
desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i
d'Organització de la Generalitat.



Normativa del Parc:
a) El PORN de la Serra Calderona, aprovat per Decret 77/2001, de 2 d'abril,
del Govern Valencià.
b) El Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de la Serra Calderona,

aprovat per Decret 46/2006, de 31 de març, del Consell de la Generalitat.
1.- Les parcel·les estan ubicades en l'àmbit territorial del Pla d'Ordenació dels Recursos
Naturals de la Serra Calderona (PORN), concretament a la denominada Àrea de protecció
paisatgística, i Zona de Protecció en àrea de protecció ecològica (PRUG).
PORN
Article 13. Moviments de terres En compliment del que estableixen les corresponents
legislacions sectorials vigents, estan sotmeses al procediment d'Avaluació d'Impacte
Ambiental les actuacions que impliquin moviments de terres previstes en el Decret
162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, i en l'article 162
del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal
de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern
Valencià .
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1. Queden exceptuades dels procediments anteriors les tasques de preparació i
condicionament de terres de cultiu, relacionades amb el normal desenvolupament
de l'activitat agrícola.
En el PRUG, s'indica:
Article 41. Àrees de cultiu.
1. Es prohibeix ampliarles àrees de cultiu actualment existents, destinades a l'activitat
agrària, i també la superfície que tenen, a excepció del que s'indica a l'article 88 de les
normes particulars. El cultiu d'espècies forestals de caràcter intensiu únicament es
podrà realitzar sobre aquestes àrees.
2. Es prohibeixen les noves transformacions de secà en regadiu.
Conservació de sòls
Article 43. Pràctiques de conservació de sòls 1. En l'àmbit del PRUG no es podrà procedir
a la destrucció de bancals i marges d'aquests, així com a transformacions agrícoles i labors
que posen en perill la seva estabilitat o suposen la seua eliminació.
2. L'estabilització i regeneració de terrenys podrà ser imposada als propietaris per raons
ecològiques o de conservació de sòls.
Article 44. Moviments de terres
1. Queden sotmeses al procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental les activitats que
ocasionen moviments de terra previstes en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del
Consell de la Generalitat, per el que aquest va aprovar el Reglament per a l'execució
de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental, i en l'article
162 del Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova
el Reglament.

Article 88. Règim d'usos
1. Criteris generals:
a) Es permeten, per tant, els aprofitaments tradicionals, els tractaments silvícoles de
millora, conservació i regeneració, l'estudi científic, les activitats de gestió i l'ús
públic en els termes establerts en les Normes Generals.
b) En conseqüència, amb caràcter general, es consideren permesos els usos i
activitats que afavoreixin o no impedeixin la consecució dels objectius enumerats
en l'article 87, mentre estan prohibits o condicionats aquells usos i activitats que
impedeixin o dificultin el resultat.
2. Usos permesos:
Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats al
desenvolupament de l'activitat forestal, agrícola, ramadera i cinegètica, i en particular,
les activitats destinades a afavorir la regeneració natural de les zones amb matoll com
a pas previ per a realitzar actuacions encaminades a la reforestació, ia la regeneració
i potenciació del bosc amb la finalitat de mantenir els processos ecològics essencials i
la diversitat biològica, així com millorar la producció forestal.
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2.- Consultat el Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana (BDBCV):
es té constància de la presència d'espècies prioritàries (Aquila fasciata) A la quadrícula
UTM de 10 km de costat afectada per l'activitat sol·licitada.
A la vista de la documentació aportada ia les consideracions enumerades, s'informa que
l'actuació sol·licitada no és compatible amb el que estableix el PORN i PRUG de la
Serra Calderona.
2º.- Informe emès pel Cap de la Secció de sòl no urbanitzable, que diu:


De l'informe tècnic d'Espais Naturals de data 26 de juliol de 2018, resulta que
l'actuació sol·licitada no és compatible amb el que estableix el PORN i PRUG
de la Serra Calderona.



Pels motius exposats, S'EMET INFORME DESFAVORABLE des d'aquesta
Secció de sòl no urbanitzable per a la reconstrucció d'un antic aljub i conducció
d'aigua de reg, En les parcel·les 186 i 187 del polígon 11 del terme municipal
d'Albalat dels Tarongers, situat en sòl no urbanitzable de protecció paisatgista, des
del punt de vista exclusivament agrícola.

S'informa que:
En base a l'anterior i vista la documentació aportada per aquest Ajuntament s'emet
INFORME desfavorABLE des d'aquesta Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a la RECONSTRUCCIÓ D'UN ANTIC
ALJUB I CONDUCCIÓ D'AIGUA DE REG, en les parcel·les 186 i 187 del polígon
11 del terme municipal d'Albalat dels Tarongers, des del punt de vista exclusivament
agrari.
CONSIDERANT que, en data 6 de setembre de 2018 s'emet informe per la tècnic agrícola
que diu així:
Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament.
INFORMA: Que, vista la sol·licitud presentada per OSCAR RICARDO CATALINA
RAK, Per a "Memòria agronòmica: Rehabilitació d'aljub i conducció d'aigua en TM
d'Albalat dels Tarongers" i d'acord amb el que estableix la Llei 5/2014, de 25 de juliol,
de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana i segons el que preveu la Ordre de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la emissió dels informes de
caràcter territorial i urbanístic, La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
emetrà informes de caràcter agronòmic en funció de l'explotació agrària del sol·licitant
de l'actuació en sòl no urbanitzable.
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,
emet informe 2n.- "Informe emès pel Cap de la Secció de sòl no urbanitzable, que diu
així:
-

De l'informe de la tècnic d'Espais Naturals de data 26 de juliol de 2018, Resulta
que l'actuació sol·licitada no és compatible amb el que estableix el PORN i
PRUG de la Serra Calderona.

-

S'EMET INFORME DESFAVORABLE des d'aquesta Secció de sòl no
urbanitzable per a la reconstrucció d'un antic aljub i conducció d'aigua de reg,
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a les parcelas186 i 187 del polígon 11 del terme municipal d'Albalat dels
Tarongers, situat en sòl no urbanitzable de protecció paisatgista, des del punt de
vista exclusivament agrícola.
Segons el Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana (BDBCV): es té
constància de la presència d'espècies prioritàries (Aquila fasciata) a la quadrícula UTM
de 10 km., De costat afectada per l'activitat sol·licitada.
Consultat el SIGPAC les parcel·les 186 i 187 del polígon 11, són de secà, segons
s'estableix en l'art 41.2 de PRUG es prohibeixen les noves transformacions de secà a
regadiu.
Es tracta de la realització d'un nou aljub i no de la reconstrucció de l'aljub existent.
En conclusió, s'informa DESFAVORABLE la llicència solcitada.
A la vista de tot això després de deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Denegar l'autorització per a la construcció d'un nou aljub al costat de l'antic i nova
conducció de canonada de PVC de 250, per aigua de reg des de la tevahauria de
general propietat del Pou de Comediana situada a uns 140m del camí que està
situat a l'oest de la parcel·la, continuant pel nord de la parcel·la 143 del polígon
11 fins a arribar a les parcel·les 186 i 187 del polígon 11, motivat en que segons
si desprèn de l'informe del tècnic d'Espais Naturals de data 26 de juny de 2018 i
següents, resulta que l'actuació projectada no és compatible amb les actuacions i
usos establerts en el PORN i PRUG de la Serra Calderona; perquè consultat el
SIGPAG les parcel·les 186 i 187 del polígon 11, són de secà i segons estableix
l'article 41.2 del PRUG es prohibeixen les noves transformacions de secà en
regadiu, a més les parcel·les estan ubicades en l'àmbit territorial del Pla
d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona (PORN), concretament
a la denominada Àrea de protecció paisatgística, i Zona de Protecció en àrea de
protecció ecològica (PRUG) i Consultat el Banc de Dades de Biodiversitat de la
Comunitat Valenciana (BDBCV), es té constància de la presència d'espècies
prioritàries (Aquila fasciata) En la quadrícula UTM de 10 km de costat afectada
per l'activitat sol·licitada.
2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.


Seguidament s'informa de els següents escrits presentats:

-

Escrit presentat pels treballadors que han realitzat la retirada i col·locació de
mobiliari urbà amb motiu dels festejos taurins, de data 31 d'agost de 2018 nº
d'entrada 1555, manifesten les incidències detectades per la seva presa en
consideració, es tindrà en compte i s'adoptaran mesures.

-

S'informa de la queixa presentada per la Sra. Mª Gema Antoni Esteve, pels
altercats i sorolls que produeixen uns joves en la baixada de la sequera del Raval,
així com perla brutícia que es genera; s'inspeccionaran els fets i s'adoptaran
mesures.

-

S'informa de l'escrit presentat per D. Vicente Adelantado Arnal, denunciant el mal
estat de la mitgera de l'antiga escola, c / Major, núm 12, i informa la Sra.
Alcaldessa que sent una mitgera que en el seu dia era municipal s'han realitzat les
accions oportunes per a la seva reparació, així mateix s'acorda sigui visitada per
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l'arquitecte, per si convé dur a terme una altra actuació de manteniment, que no es
va escometre en el seu dia amb motiu de la demolició de l'edifici i obertura del
vial.
-

S'informa de l'escrit presentat per ACARESALTA en data 21 d'agost de 2018 nº
d'entrada 1492, després de la deliberació de l'assumpte no s'arriba a cap acord
sobre el mateix, es posposa per a una pròxima junta de govern.

-

S'informa de l'escrit presentat per la Sra. Amelia Ramón Lafont, de data 27 d'agost
de 2018 nº d'entrada 1519, manifesta que amb motiu de les celebracions taurines
se li ha embrutat el sòcol de l'immoble situat al c / Sant Vicent, 33; s'acorda que
es procedirà a la seva neteja per l'ajuntament.

-

S'informa del contingut de la Resolució de 23 de juliol de 2018, de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la
qual es disposa la tramitació de les sol·licituds de subvenció per a les obres de
condicionament de camins rurals, proposat per municipis i entitats locals menors
de la Comunitat Valenciana; en la qual es denega la sol·licitud formulada per
aquest ajuntament per falta de crèdit.

-

S'informa de l'escrit presentat per Mª Engracia Talavera Aldavero, sol·licita la
rehabilitació del ferm del camí comprès des Urbanització Els Tarongers fins al
límit terme municipal Sagunt, en els voltants del pou "El Amic"; es inspeccionarà
i en el seu cas s'adoptaran mesures.

-

S'informa de l'escrit remès per EGEVASA, SA, sobre el canvi d'horari d'atenció
al públic, els dimecres de 8h a 10: 30h, i altres referents a pagament, per millorar
prestació del servei de pagaments.



Seguidament informa la Sra. Alcaldessa que segons l'acordat per la junta de
govern local en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2018, respecte a
l'arranjamentdel tram de la vorera de la urbanització Els Tarongers entre el
transformador d'Iberdrola i C / Tres, així com altres reclamacions plantejades pels
veïns, cal procedir a la reparació d'alguns trossos de vorera de la població i
paviments, per millorar les condicions de seguretat dels vianants. Pel que haventse realitzat una revisió general del poble i voltants així com de la Urbanització els
Tarongers, s'ha pogut observar segons es documenta en les fotografies que
acompanya, la necessitat de procedir urgentment a la reparació; per al que s'ha
sol·licitat pressupost; esprocedeix a la deliberació de l'assumpte, i RESULTANT
que, davant els fets exposats es considera necessari procedir a la reparació
immediata de les anomalies detectades. I CONSIDERANT, que disposa:
o Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
o Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
o La Disposició Addicional Segona de la LCSP, en compliment del que
disposa l'article 118 de la LCSP i 73 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre l'òrgan competent per
contractar en raó de la quantia.
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L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a la competència per a contractar, diu:
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual
correspon als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma
legal o reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure
contractes en nom seu.
2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves
competències i facultats en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats
aplicables en cada cas per a la delegació o desconcentració de competències, en el cas
que es tracti d'òrgans administratius, o per a l'atorgament de poders, quan es tracti
d'òrgans societaris o d'ona fundació. "
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu:
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a
40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de
contratos de subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229
en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. "
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe delòrgan
de contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix, es requerirà l'aprovació
de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir
els requisits que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. "
"In l'expedient es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta
a l'apartat primer d'aquest article. L'òrgan de contractació comprovés el compliment
d'aquesta regla.
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
relatiu a les actuacions administratives preparatòries del contracte,
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació
determinant la necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en
plans prèviament aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària.
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant
la necessitat, característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte.
"
Basant-se que s'ha exposat anteriorment s'acorda per unanimitat:
Primer. - Declarar la necessitat de procedir a reparar les anomalies detectades en
vials i altres béns d'ús públic, per millorar la seguretat dels vianants i usuaris.
Segon. - Contractar l'execució de l'obra consistent en la reparació de diversos
trams de vial i altres d'ús públic amb la mercantil J i J ALBALAT CO-PROMAB, SL,
amb CIF: B96307897 i amb domicili social al C / Calvari nº 40 pis 2º d'Albalat dels
Tarongers, per una quantia aproximada de DOS MIL EUROS MÉS IVA corresponent.
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Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte
del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista
que es proposa té subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin
l'import establert en l'article 118.
Tercer. - d'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia és
competència de la junta de govern local i segons informe emès per la secretària interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació
pressupostària.


Seguidament informa la Sra. Alcaldessa de la conveniència de reubicar els
contenidors situats actualment al final del C / Mare de Déu del Carme i davant del
Cementiri, uns metres cap a dins del nucli urbà, per prevenir l'acumulació d'estris;
després deliberació l'assumpte s'acorda per unanimitat:

Parlar amb l'empresa encarregada de la prestació del servei de recollida
d'escombraries i d'inerts, per desplaçar els contenidors.


Seguidament s'informa de la sol·licitud formulada per D. Juan Solaz Manrós
arepresentació de l'Associació de Veïns de la Carretera de Segart, perquè se'ls
aboni la quantitat subvencionada; a la vista de la documentació presentada,
s'acorda per unanimitat:

D'acord amb el que preveu la Base 35 de les d'execució del pressupost de 2018,
transferir a l'Associació de Veïns del Camí de Segart amb CIF G-46.767.224, la
quantitat de DOS-CENTS EUROS (200 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària
33.848.000 .


Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures nº 25
composta per 42 factures que ascendeixen a l'import total de SEIXANTA-SET
MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS (67.252,85 €), la junta es dóna per assabentada i ordena la seva
aprovació i ordre de pagament segons es detalla a continuació:
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Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica nº 26 composta per
2 factures que ascendeixen a l'import total de DOS MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (2.252,87 €),
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la junta es dóna per assabentada i ordena la seva aprovació i ordre de pagament
segons es detalla a continuació:

I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 20:
50h 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
INTERVENTORA

SECRETÀRIA-

Maite Pérez Furió

Amparo Ferrandis Prats
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