
 

 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2017. 

Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 13 de novembre de 2017 les 18:50 
h, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la 
junta de govern local, Sra. M. Dolors Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho, Rafael 
Asensio Chenovart, assistits de la Secretària-interventora de l'ajuntament, Sra. Amparo 
Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació: 

• Vist els esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 17 i 
31 d'octubre de 2017, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre 
d'actes. 
 

• Seguidament s'informa de la sol·licitud formulada per la Sra. Mª Jesús Boix Palanca, 
en la qual manifesta que els camins: 

46010A01609063 - Polígon 16 Parcel·la 9063 
46010A01609064 - Polígon 16 Parcel·la 9064 
46010A01609069 - Polígon 16 Parcel·la 9069 
46010A01609065 - Polígon 16 parcel·la 9065 

Que aquests camins que sempre han estat de propietat privada, figuren actualment al 
cadastre a nom de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, sol·licita el canvi de titularitat, 
al seu nom. 

S'informa del contingut de l'informe emès per la secretària - interventora a data 9 de 
novembre, que diu així: 

AMPARO FERRANDIS PRATS, secretària - interventora de l'Ajuntament d'Albalat dels 
Tarongers. 

CERTIFICO que, segons antecedents que figuren en aquesta secretaria al meu càrrec 
resulta que, els camins amb referència cadastral: 

 46010A01609063 

 46010A01609064 

 46010A01609069 

No figuren en l'inventari de camins municipals, de manera que com a continuació de 
l'informe emès per la tècnic agrícola, en data 9 de novembre de 2017, seran de propietat 
particular. 

Pel que fa al camí amb referència cadastral 46010A0169065, coincideix amb part de camí 
ramader, anomenada "Vereda de Comediana", amb una amplada llegar i necessària de 
12m, de manera que no pot ser de propietat privada. 



Pel que fa a la vista del que antecedeix i de conformitat amb l'informe emès per la tècnic 
agrícola en data 9 de Novembre 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 JESUS BOIX PALANCA, en 
data 29 de maig de 2.017, les parcel·les 169, 109, 299, 298, 166 i 300 Polígon 16 de 
l'actual cadastre estan situades a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultada la informació cadastral existent en aquest Ajuntament i la llicència de 
segregació concedida per l'Ajuntament (Decret 298/07) els camins amb referència 
cadastral: 

46010A01609063 

46010A01609064 

46010A01609069 
 

Formen part de la propietat particular i sumen una superfície cadastral total de 2.684 m2. 

El camí amb referència cadastral 46010A01609065 el qual no afecta en res a les parcel·les 
i que és un camí ramader "Vereda de Comediana" amb una Amplada Legal i necessària 
de 12 m., No forma part de la propietat particular. 



 

 

Es proposa l'adopció del següent acord: 

1) Autoritzar a la Sra. Mª Jesús Boix Palanca, perquè d'acord amb la llicència de 
segregació concedida per part de l'ajuntament mitjançant Decret 298/07 de 11 de 
maig de 2007, pugui procedir al canvi de titularitat dels camins amb referència 
cadastral: 

46010A01609063 
46010A01609064 
46010A01609069 

2) Informar-li que no es pot procedir al canvi de titularitat del camí amb referència 
cadastral 46010A01609065 ja que es tracta d'un tram de camí ramader, 
anomenada "Vereda de Comediana". 

3) Traslladar el present acte als interessats ia la Direcció General del Cadastre als 
efectes oportuns. " 

Vist l'informe i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

1) Autoritzar a la Sra. Mª Jesús Boix Palanca, perquè d'acord amb la llicència de 
segregació concedida per part de l'ajuntament mitjançant Decret 298/07 de 11 de 
maig de 2007, pugui procedir al canvi de titularitat dels camins amb referència 
cadastral: 

 
46010A01609063 
46010A01609064 
46010A01609069 

  



2) Informar-li que no es pot procedir al canvi de titularitat del camí amb referència 
cadastral 46010A01609065 ja que es tracta d'un tram de camí ramader, 
anomenada "Vereda de Comediana". 
 

3) Traslladar el present acte als interessats ia la Direcció General del Cadastre als 
efectes oportuns.  

 

• Seguidament s'informa de l'expedient d'informació urbanística núm 32/2017 incoat a 
instància de RENTURIA , Solucions immobiliàries, sobre la parcel·la 24 del polígon 
16 i del contingut de l'informe emès per la tècnic agrícola en data 9 de novembre 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 departament comercial de RENTURIA, 
SOLUCIONS IMMOBILIÀRIES. Núm. Expedient 32/17, consultades les Normes 
Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial d'Urbanisme al desembre de 1992 
i modificades en l'any 1998, la Parcel·la 375 del Polígon 11 (hi ha un error en la 
sol·licitud on figura com a parcel·la 24 del polígon 16 ) està situada a: 

 
 
 

 
 

"Sòl no urbanitzable de protecció PAISATGÍSTICA " 
 
 



 
 
Segons el PORN del "Parc Natural de la Serra Calderona" la parcel·la està situada a la 
Zona d'Influència en concret a "Àrea de Regeneració". 
 

 
 

.- Que la parcel·la i la construcció No tenen caràcter demanial. 
 
.- La parcel·la i la construcció existent No estan afectades per servituds d'ús públic 
general. 



Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Fer seu l'informe emès pel tècnic agrícola en data 9 de novembre de 2017. 
 

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 per que incompleix la 
normativa urbanística i no hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de 
construcció. 
 

3) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 
 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient nº 4/2017 incoat a instància d'Àngel 
Antonio De Haro Hernández per a llicència de 2a Ocupació, habitatge situat en 
Polígon 5 parcel·la 54, referència cadastral 46010A005000540001RD, i de tot això 
a l'expedient, així com del contingut del informe emès per l'arquitecte que presta 
serveis en aquest ajuntament en data 8 de novembre de 2017, que diu així:  

 

LLICÈNCIA DE SEGONA OCUPACIÓ  

 

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

 

 sol·licitant:  ÀNGEL ANTONI DE HARO HERNÁNDEZ  

 NIF:   19083003-H 

 domicili:  C / Rio Cabriel 2 E 1ª Pta. 3. Port de Sagunt. 46520. 

 En representació de: - 

 emplaçament: POLÍGON 5. PARCEL·LA 54. 

 REF CADASTRAL: 46010A005000540001RD 

Albalat dels Tarongers 

exp:   4/2017 

  

 

 

Emet el següent informe: 

 

PRIMER: Documentació presentada: 



 

• Model de declaració responsable de segona o posteriors ocupacions. 
• Fotocòpia del DNI del sol·licitant. 
• Certificat tècnic en el qual s'especifica que l'habitatge compleix les condicions de 
funcionalitat de l'ORDRE 19/2010, de 7 de setembre de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, de modificació de l'Ordre de 7 de desembre de 2009 per 
la qual s'aproven les condicions de disseny i qualitat en desenvolupament del Decret 
151/2009 de 2 d'octubre, del Consell.  
• Certificat col·legial del tècnic que redacta els certificats. 
• Fitxa cadastral.  
• Escriptura de declaració d'obra nova. 
• Còpia de factura de subministrament elèctric el 2017. 
• Rebut de l'Impost de Béns Immobles d'Urbana de 2015. 
• Informació tributària de l'immoble 
 

SEGON: Documentació que ha de constar en l'expedient: 

 

• Informe sobre l'estat de la parcel·la redactat pel aux. de la Policia Local en el qual 
s'indica que no es té constància d'expedient d'infracció urbanística. 
• Informe jurídic positiu sobre la possibilitat de l'atorgament de la llicència sol·licitada 
emès per la Secretària Municipal  
 
 

TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'atorgament de la llicència i que no consta en l'expedient: 

 

QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són les 
Normes Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries 
(16/02/1994. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05 / 03/1998. CTU), i 
se sol·licita Llicència de segona ocupació a: 
 

1. Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú. 
 

S'haurà d'adjuntar compromís escrit de la instal·lació per a l'immoble d'un sistema 
de depuració autoritzat o de no abocament d'aigües residuals (sistema estanc) a 
domini públic juntament amb la documentació que acrediti aquesta condició. 

 

 

CONCLUSIÓ: 

Conforme al que disposa anteriorment, es considera que, sense perjudici de les 
mesures que s'acordi adoptar per l'òrgan competent, no hi ha inconvenient en la 
concessió de la llicència sol·licitada. 



 
Pel que fa a la vista del que antecedeix s'acorda per unanimitat: 
 

1) Concedir llicència de 2a Ocupació a D. Àngel Antonio De Haro Hernández per a 
l'immoble situat en Polígon 5 Parcel·la 54, referència cadastral: 
46010A005000540001RD, condicionada al pagament de la taxa corresponent i 
compromís exprés d'instal·lar i posar en funcionament abans del 30 de setembre 
de 2018 una depuradora que garanteixi la neteja d'aigües fecals procedents de 
l'immoble, amb la corresponent autorització d'abocament expedit per la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer o inexistència d'abocament a domini 
públic; acceptant que, en cas d'incompliment podrà derivar en l'execució 
subsidiària per part de l'Ajuntament a costa del propietari o ocupant de l'immoble. 
 

2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns i expedir la llicència 
corresponent. 

 
 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient nº 2/2017 incoat a instància de Sergio 
López Cárdenas per a llicència de 2a Ocupació, habitatge situat en PLA DEL 
CAVALL, referència cadastral: 5924503YJ2952N0001HW, Polígon 11 Parcel·la 
468, i de tot això en l'expedient així com , del contingut de l'informe emès per 
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament a data 7 de setembre de 2017, que 
diu així: 

 

LLICÈNCIA DE SEGONA OCUPACIÓ  

 

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

 sol·licitant:  SERGIO LÓPEZ CARDENAS  

 NIF:   45796223-A 

 domicili:  C / Comerç, 1 lletra O. Massalfassar. 46560. 

 En representació de: - 

 emplaçament: PD. PLA DEL CAVALL, 38 

 REF CADASTRAL: 5924503YJ2952N0001HW 

Albalat dels Tarongers 

exp:   2/2017 

Emet el següent informe: 

 

PRIMER: Documentació presentada: 

 



• Model de declaració responsable de segona o posteriors ocupacions. 
• Fotocòpia del DNI del sol·licitant. 
• Certificat tècnic en el qual s'especifica que l'habitatge compleix les condicions de 
funcionalitat de l'ORDRE 19/2010, de 7 de setembre de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, de modificació de l'Ordre de 7 de desembre de 2009 per 
la qual s'aproven les condicions de disseny i qualitat en desenvolupament del Decret 
151/2009 de 2 d'octubre, del Consell.  
• Certificat col·legial del tècnic que redacta els certificats. 
• Certificat d'eficiència energètica. 
• Fitxa cadastral.  
• Escriptura de compravenda. 
• En el certificat tècnic consta que l'habitatge ja disposa de subministrament elèctric en 
baixa tensió. 
• Document d'ingrés en executiva de l'Impost de Béns Immobles d'Urbana de 2016. 

 
SEGON: Documentació que ha de constar en l'expedient: 

 

• Informe sobre l'estat de la parcel·la redactat pel aux. de la Policia Local en el qual 
s'indica que no es té constància d'expedient d'infracció urbanística. 
• Informe jurídic positiu sobre la possibilitat de l'atorgament de la llicència sol·licitada 
emès per la Secretària Municipal  
 
 
TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'atorgament de la llicència i que no consta en l'expedient: 

 

QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són les 
Normes Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries 
(16/02/1994. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05 / 03/1998. CTU), i 
se sol·licita Llicència de segona ocupació a: 
 

2. Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú. 
 

El tècnic certifica que els abocaments d'aigües residuals evacuen fossa sèptica. 
 

S'haurà d'adjuntar compromís escrit de la instal·lació per a l'immoble d'un sistema 
de depuració autoritzat o de no abocament d'aigües residuals a domini públic 
juntament amb la documentació que acrediti aquesta condició. 

CONCLUSIÓ: 

Conforme al que disposa anteriorment, es considera que, sense perjudici de les 
mesures que s'acordi adoptar per l'òrgan competent, no hi ha inconvenient en la 
concessió de la llicència sol·licitada. 

 
Pel que fa a la vista del que antecedeix s'acorda per unanimitat: 



 
1) Concedir llicència de 2a ocupació a D. Sergio López Cardenas per a l'immoble 

situat en polígon 11 parcel·la 468, PLA DEL CAVALL, referència cadastral: 
5924503YJ2952N0001HW, condicionada al pagament de la taxa corresponent i 
compromís exprés d'instal·lar i posar en funcionament abans del 30 de setembre 
de 2018 una depuradora que garanteixi la neteja d'aigües fecals procedents de 
l'immoble, amb la corresponent autorització d'abocament expedit per la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer o inexistència d'abocament a domini 
públic; acceptant que, en cas d'incompliment podrà derivar en l'execució 
subsidiària per part de l'Ajuntament a costa del propietari o ocupant de l'immoble. 
 

2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns i expedir la llicència 
corresponent. 
 

• Seguidament havent-se mantingut prèviament una reunió amb l'arquitecte que presta 
serveis en aquest ajuntament, José Mª Pérez Avançat, per tractar sobre el contingut 
del projecte del PPOS / 2017, s'ha considerat necessari escometre els treballs de 
substitució del clavegueram en els carrers en què encara no s'ha realitzat, ja que en 
ser tan antic té fuites que deterioren el medi urbà i ambiental, per la qual cosa es 
considera necessari substituir l'obra, inclosa en el PPOS de 2017; i després 
deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

 
1) Sol·licitar de l'Excma. Diputació de València el canvi de l'obra inclosa en 

el PPOS de 2017, Nº obra 39 "FINALITZACIÓ RONDA PERIMETRAL 
QUE UNEIX AV DRA ISABEL Cristòfol amb CTRA DE PETRES I 
ADEQUACIÓ PLAÇA DE BAIX" per la següent "SUBSTITUCIÓ 
CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG ; 
FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD I ADEQUACIÓ PLAÇA 
DE BAIX ". Motivat en la necessitat d'escometre amb urgència la 
substitució del clavegueram de la població. 
 

2) Sol·licitar de l'Excma. Diputació de València ampliació del termini fins al 
28 de febrer de 2018, per presentar el projecte tècnic de l'obra a incloure 
en el PPOS de 2017 "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I 
PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG; FINALITZACIÓ VORERES 
RONDA NORD I ADEQUACIÓ PLAÇA DE BAIX ". Motivat en el 
retard que es produirà com a conseqüència del canvi d'obra. 

 
3) Traslladar el present acte a la Diputació de València als efectes oportuns. 

 
• Seguidament s'informa de tot això en l'expedient de Responsabilitat Patrimonial nº 

2/2016 incoat a instància de D. Juan Sanchís Escrigui i de la proposta de resolució 
formulada per l'instructor, que diu així: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS TARONGERS. 

De conformitat amb els articles 11 i 13 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel 
qual s'aprova el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en 



matèria de responsabilitat patrimonial, en relació amb el expedient n.º 2/2016, tramitat 
en aquest Ajuntament, amb base als següents, 

ANTECEDENTS 

PRIMER.- En data 15 d'octubre de 2015 presenta en el registre d'aquest 
Ajuntament -Nº d'entrada 1566- escrit de reclamació per danys soferts en el seu 
vehicle, per D. JUAN SANCHÍS ESCRIBA, acompanyat de: 

− Fotografies del lloc i del cotxe sinistrat. 
− Informe del servei oficial Citroën de Quartell, en el qual es manifesta que en data 

14 d'octubre de 2015 va entrar en les seves instal·lacions el vehicle C-CROSSER 
matrícula 3997-GJD, per ser reparat per portar una roda rebentada. El vehicle és 
reparat i substituïda per una de nova. 

− Factura nº 1500676 de CITROËN AUTOMOCIÓ GERMANS PEREZ 5000 SL 
DE QUARTELL, corresponent a la substitució del pneumàtic per import de 
193,96 €. 

SEGON.- En data 12 de desembre de 2016, mitjançant decret 127/2016, s'acorda 
incoar expedient de responsabilitat patrimonial Nº 2/2016, designant com a 
instructor de l'expedient al Sr. Juan Carlos Lafont Bonet. 

TERCER.- Amb data 20 de febrer de 2017, s'emet providència de l'instructor, 
iniciant instrucció de procediment abreujat de responsabilitat patrimonial, es 
notifica a la persona interessada en mateixa data: 

"A la vista de les actuacions i documentació que obra en el procediment general Núm 

2/2016 de responsabilitat patrimonial instruït a instància de D. Juan Sanchís Escrigui i 

entenent que són inequívoques la relació de causalitat entre la lesió i el funcionament del 

servei públic, la valoració del dany i el càlcul de la quantia de la indemnització 

procedent, d'acord amb l'art. 14 del Reglament dels Procediments de les Administracions 

Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial l'adopció dels següents acords: 

1) Suspendre el procediment general de responsabilitat patrimonial instruït, expedient 

2/2016 a instància de D. Juan Sanchis Escrigui; no obstant això, havent-se advertit a la 

base de dades de la DGT, que no consta com a titular del vehicle, haura d'aportar 

declaració responsable de la titular del vehicle, Sra Pilar Escrigui Maestre, com que és 

el conductor habitual. 

2) Iniciar d'ofici un procediment abreujat que es tramitarà d'acord amb el que estableix 

el capítol III del Reial Decret 429/1993, de 26 de Març, que regula el Reglament dels 

Procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat 

patrimonial. 

3) Notificar el present acord als particulars presumptament lesionats concedint-los un 

termini de set dies perquè aportin totes les al·legacions, documents o informació estimin 

convenient al seu dret i proposin quantes proves siguin pertinents pel reconeixement del 

mateix. 



4) Traslladar el present acord a l'Entitat asseguradora als efectes que estableix l'article 

16 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, del contracte d'assegurança. " 

En data 21 de febrer de 2017 s'ha aporta la declaració responsable requerida. 

En data 6 de novembre es subscriu conveni pel qual s'acorda: 

− Indemnitzar a D. Juan Sanchis Escrigui amb la quantitat de CENT NORANTA-
TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (193,96 €) per a procedir a la 
reparació del vehicle sinistrat, marca Citroën, model C Crosser HDi 160, matrícula 
3997GJD, amb motiu de la col·locació d'una roda en un esvoranc del cami 
Algepsar, provocant-li un rebentada, a causa del mal estat de conservació en què 
es trobava el camí. 

− D. Juan Sanchis Escriba, quan se li aboni l'esmentada quantitat es donarà per 
rescabalat dels danys soferts en el seu vehicle i no realitzarà cap altra acció contra 
l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers pels danys soferts en el seu vehicle o 
persona. 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú: art. 142. 

- Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en matèria 
de responsabilitat patrimonial. 

Els articles 122 a 124 i 141 a 143 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
estableixen el règim jurídic de les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i de la 
responsabilitat de les administracions públiques, així com l'article 14 i ss. del Reial Decret 
429/1993, de 26 de Març, que regula el Reglament dels Procediments de les 
Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial. 

- Els articles 10.8.a) i 14 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de 
Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

- Els articles 71 i 79 del Decret 138/1996, de 16 de juliol, del Govern Valencià, pel qual 
s'aprova el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

Perquè pugui existir responsabilitat és necessària: 

a) Que s'acrediti i provi pel qual l'pretén l'existència del dany i prejudici causat 
econòmicament avaluable i individualitzat. 

b) Que el dany o lesió soferta pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte 
sense intervenció estranya que pogués inferir alterant el nexe causal. 

c) Absència de força major de les actuacions, documents i informe s'ha constatat que són 
inequívoques la relació de causalitat entre la lesió i el funcionament del servei públic, la 



valoració del dany i el càlcul de la quantia de la indemnització per aquesta instrucció es 
proposa l'adopció del següent acord: 

PRIMER- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial nº 2/2016 a 
instància de D. Juan Sanchís Escrigui. 

 Fixar la quantia de la indemnització en CENT NORANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS (193.96 €). 

SEGON- Que es doni trasllat del present a D. Juan Sanchís Escrigui als efectes 
oportuns. 

A la vista de tot això s'acorda per unanimitat:  
  

- PRIMER: Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial nº 2/2016 a 
instància de D. Juan Sanchís Escrigui. 
 Fixar la quantia de la indemnització en CENT NORANTA-TRES EUROS 
AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (193.96 €). 
 

- SEGON: Reconèixer i ordenar el pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
920 22699 ALTRES DESPESES. 

 
- TERCER: Traslladar el present acte a l'interessat D. Juan Sanchís Escrigui als 

efectes oportuns. 
 

 
• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per Enrique Donato Aznar, informa la 

Sra. Alcaldessa que ha anat a veure-ho juntament amb l'arquitecte, i que estudiessin 
el tema per dilucidar a qui correspon la responsabilitat del mur; la junta es dóna per 
assabentada. 
 

• Seguidament s'informa a la junta de govern local de l'escrit rebut de la Generalitat 
Valenciana, del Servei de Centres de Formació Professional per a l'Ocupació, en el 
qual se'ns comunica la proposta de Serveis de Centres de Formació per a l'Ocupació, 
de donar de baixa en el registre de Centres de Formació Professional per a l'ocupació 
de la inscripció / acreditació del centre AGÈNCIA dE LECTURA d'ALBALAT 
DELS TARONGERS, perquè des al 31 de desembre de 2012 aquest centre no té 
especialitat inscrita o acreditada. 
Informa la secretària - interventora que això és degut al fet que el local a partir de 
l'exercici 2012, no compleix amb la nova normativa autonòmica, per falta de 
superfície, segons va establir la Generalitat per a aquests centres, de manera que es 
va donar de baixa a la Generalitat al no poder-se acreditar; i no es poden presentar 
al·legacions a l'escrit rebut. La junta es dóna per assabentada. 

 
• Seguidament s'informa del contingut del Certificat emés per la secretària - 

interventora, que diu així: 
 
AMPARO FERRANDIS PRATS, SECRETÀRIA - INTERVENTORA DE 
L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS TARONGERS. 



CERTIFIQUE que, revisada la comptabilitat i altra documentació que acompanya 
l'exercici 2016, s'ha pogut observar que, quan es van donar d'alta les persones que 
s'indiquen a continuació com a usuaris de les caselles situats a la zona de PLA DE 
PAVIA, es practiquessin malament les liquidacions, havien d'ingressar 14,42 € i van 
ingressar 22,42 €; 
 
 D. RAFAEL BALLESTER SABATER 
 D. GEORGERS RENE ROBERT 
 Sra. MANUELA COLLADO LLOSA 
 Sra. ISABELLE PERGAY ROGE / VIRGILI LATORRE 
 
Arribant-se a l'acord amb ells que els 8 € que havien ingressat de més s'hauria com a 
pagament del manteniment del caseller per a l'exercici següent, de manera que 
s'hauria de donar de baixa per duplicitat o retornar si és el cas els rebuts de armaris 
de 2017 als que s'indiquen a continuació: 
 

D. RAFAEL BALLESTER SABATER 
 D. GEORGERS RENE ROBERT 
 Sra. MANUELA COLLADO LLOSA 
 Sra. ISABELLE PERGAY ROGE / VIRGILI LATORRE 
 
És com he de informar que es resoldrà per la Junta de Govern Local. 
 
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Donar de baixa els rebuts de armaris de 2017 per duplicitat de: 
D. RAFAEL BALLESTAR SABATER 

 D. GEORGERS RENE ROBERT 
 Sra. MANUELA COLLADO LLOSA 
 Sra. ISABELLE PERGAY ROGE / VIRGILI LATORRE 

2) Traslladar el present acte als interessats 
 

• Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures nº 29 
composta per 41 factures que ascendeixen a un import total de NOU MIL NOU-
CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS (9.952,07 €), s'acorda 
per unanimitat l'aprovació i ordre de pagament , tal com es relacionen a continuació: 



 

 

 
• Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica nº 30 composta per 2 

factures que ascendeixen a l'import total de MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (1.925,66 €), s'acorda per unanimitat l'aprovació i ordre 
de pagament tal com es relaciona a continuació:  



 

 
 

• També s'aproven els següents pagaments: 
 

- Maite Pérez Furió, 14,06 € per despeses desplaçament. 
- Mª Jose Carrión Sebastià, 67,39 € per finalització del contracte. 
- Ana Margalef Hernández, 111,03 € per finalització del contracte. 

  
• Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat per la Coral Albalat dels 

Tarongers, en el qual fa referència a despeses relacionades a l'exercici 2017 i 
sol·licita l'abonament de la subvenció. 
 
Després deliberació de l'assumpte, a la vista de la documentació presentada i d'acord 
amb el que preveu la base 27 de les d'execució del pressupost de 2017, s'acorda per 
unanimitat: 

 
1) Abonar la subvenció a la Coral Albalat dels Tarongers amb CIF: G98846439, 

per la quantia de CINC-CENTS EUROS (500 €) amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.448.000. 
 

2) Traslladar el present acte als interessats, als efectes oportuns. 
 
• Seguidament s'informa per l'Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, a la junta, de l'estat 

de l'expedient incoat per a modificació de crèdits nº 11-2017, i formula proposta que 
diu així: 
 
Amb aquesta modificació es pretén generar crèdit, per a escometre la següent 
actuació: 
 
Per Resolució de data 28 de setembre de 2017, del President de l'Agència Valenciana 
del turisme, de concessió d'ajudes dirigides a les entitats locals de la Comunitat 
Valenciana, s'atorga ajuda a aquest ajuntament, segons dades que s'indiquen a 
continuació: 
Expte. PAV-381-17 
Projecte: Creació i Senyalització d'una ruta cultural i patrimonial a Albalat dels 
Tarongers 
Pressupost: 14.535,79 € 
Cost subvencionable 14.535,79 € 
Percentatge sobre el cost subvencionable el 65% 
Import de l'ajut: 9.448,26 € 



 
Per a escometre l'actuació serà a més necessari finançar la part no subvencionada i 
l'ajuntament disposa del següent recurs no pressupostat: 
Fons de Cooperació Municipal de la Diputació de València, segons publicació 
realitzada en el BOP nº 117 de data 2017.06.20, import 28.046,00 €, dels quals s'han 
utilitzat 20.341,61 € per finançar part de l'expte. Modificació Crèdits nº 10/17, estant 
disponible la quantitat de 7.704,39 €. 
 
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 REAL 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. 
Donada la naturalesa de la despesa a realitzar, la partida on es generarà crèdit és la 
següent: 432.609 CREACIÓ I SENYALITZACIÓ D'UNA RUTA CULTURAL I 
PATRIMONIAL. 
La competència per a aprovar els expedients de generació de crèdit és de la Sra. 
Alcaldessa o regidor delegat, no obstant aquesta s'ha delegat a la junta de govern 
local. 
Emesos els informes de secretaria i intervenció corresponents, no hi ha inconvenient 
en autoritzar l'expedient que se sol·licita, pel que proposo: 
 
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació a la partida 
que s'indica a continuació: 
 
 

PARTIDA 
  

IMPORT 

432.609 CREACIÓ I 
SENYALITZACIÓ 
D'UNA RUTA 
CULTURAL I 
PATRIMONIAL 

  
14.535,79 € 

TOTAL   
14.535,79 € 

 
Es finançarà amb càrrec a la següent: 
 
751 AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME: CREACIÓ I SENYALITZACIÓ 
RUTA URBANA       9.448,26 €. 
 
461 DIPUTACIÓ FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL 5.087,53 € 
 
         TOTAL 14.535,79 € 
 
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 s'acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació a la partida 
que s'indica a continuació: 
 

PARTIDA 
  

IMPORT 

432.609 CREACIÓ I 
SENYALITZACIÓ 
D'UNA RUTA 
CULTURAL I 
PATRIMONIAL 

  
14.535,79 € 

TOTAL   
14.535,79 € 

 
Es finançarà amb càrrec a la següent: 
 
751 AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME: CREACIÓ I SENYALITZACIÓ 
RUTA URBANA       9.448,26 €. 
 
461 DIPUTACIÓ FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL 5.087,53 € 
 
         TOTAL 14.535,79 € 
 
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. 
 
 
I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 20:15 
hores 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 

 
 

 


