ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 17 D'ABRIL DE 2018.
A l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers a dia 17 d'abril de 2018 a les 19h, 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 D . Rafel Asensio Chenovart, assistits
de la secretària-interventora, Sra. Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels
assumptes segons es detalla a continuació:
 S'informa de tot això en l'expedient per realitzar els treballs de gestió forestal
sostenible de 2017, així com del contingut de les Memòries valorades realitzades per
la tècnic agrícola, Elvira Domínguez García, amb el següent detall:
- Memòria valorada dels treballs a realitzar per a la redacció del PLA TÈCNIC DE
GESTIÓ FORESTAL A terrenys forestals D'ALBALAT DELS TARONGERS,
l'import és de 4.060,48 € més l'IVA que ascendeix a 852,70 €, TOTAL 4.913,19
€.
- Memòria valorada Renovació mobiliari a "ÀREA RECREATIVA LA GRONSA",
l'import del qual ascendeix a 2.500,21 € més el 21% d'IVA que ascendeix a 441,21
€, TOTAL 2.941,42 €.
- Memòria valorada treballs de SILVICULTURA PREVENTIVA AC7 I
PERIMETRAL SUD CARRETERA SEGART; l'import ascendeix a 13.759,46 €
més el 21% d'IVA que ascendeix a 2.889,50 €, TOTAL 16.648,96 €.
- Memòria valorada d'ADEQUACIÓ DE LA VIA FORESTAL / CAMÍ
FORESTAL (AC7 PLPIF), l'import és de 7.430,12 € més el 21% d'IVA que
ascendeix a 1.560,32, TOTAL 8.990,44 €.
Vist el contingut de les esmentada Memòries valorades, s'acorda per unanimitat la
seva aprovació i nomenar directora de les obres i del Pla de Seguretat i Salut a Elvira
Domínguez García.
 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a aprovació de
l'expedient de Modificació de Crèdits N.º 3/18 de Generació de Crèdits, que diu així:
Vist l'estat de l'expedient incoat per a modificació de crèdits nº 3-2018, del que es desprèn
que:
En data 10 d'abril de 2018 s'inicia expedient mitjançant provisió-memòria d'aquesta
alcaldia que diu així:
Amb aquesta modificació es pretén generar crèdit en l'partides corresponents per a la
realització dels treballs de gestió forestal, per la subvenció atorgada a aquest ajuntament
dins del Pla de Gestió Forestal Sostenible de 2017 de la Diputació de València segons es
detalla:
Per decret 01284 de data 12 de febrer de 2018 del President de la Diputació Provincial de

València. Publicat al BOP nº35 de data 19 de febrer de 2018 Resol:
Aprovar definitivament els imports concedits a les entitats beneficiàries d'acord amb la
documentació aportada, corresponent a aquest ajuntament d'Albalat dels Tarongers.
Per subvenció del Tipus B. Municipis amb Pla Local de Prevenció d'Incendis, les
quantitats de:
Treballs de silvicultura 16.648,96 €
Inversió camins forestals 8.990,44 €
Per subvenció del Tipus A Administració forestal, les quantitats de:
Per treballs de redacció projecte de gestió forestal 4.913,19 €
Per inversions en mobiliari àrea recreativa 2.947,92 €
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.
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

170 22706 A1 PLA DE
GESTIO FORESTAL

4.913,19 €

170.625 A2 MOBILIARI
AREA RECREATIVA

2.947,92 €

170
22700
B1
SILVICULTURA AC7 I
CARRETERA SEGART

16.648,96 €

454.621 B2 REPARACIÓ
CAMÍ FORESTAL AC7

8.990,44

TOTAL
33.500,51 €

Es financés amb càrrec a la següent:
461 00 APORTACIÓ DIPUTACION TRANSFERÈNCIES CORRENTS 21.562,15 €
761 00 APORTACIÓ DIPUTACION INVERSIONS FORESTALS 11.938,36 €
TOTAL 33.500,51 €

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 en les partides que
s'indiquen a continuació.

PARTIDA

IMPORT

170 22706 A1 PLA DE
GESTIO FORESTAL

4.913,19 €

170.625 A2 MOBILIARI
AREA RECREATIVA

2.947,92 €

170
22700
B1
SILVICULTURA AC7 I
CARRETERA SEGART
454.621 B2 REPARACIÓ
CAMÍ FORESTAL AC7

16.648,96 €

8.990,44

TOTAL
33.500,51 €

Es finançarà amb càrrec a la següent:
46100 APORTACIÓ DIPUTACIÓ TRANSFERÈNCIES CORRENTS 21.562,15 €
761 00 APORTACIÓ DIPUTACION INVERSIONS FORESTALS 11.938,36 €
TOTAL 33.500,51 €
SEGON. La generació de crèdit autoritzada per la junta de govern local serà
immediatament executiva.
 Seguidament s'informa de l'expedient incoat per a la Contractació dels treballs de
Gestió Forestal consistents en:
- Treballs de Silvicultura preventiva en AC7 i perimetral Sud Carretera Segart per
import de 13.759,46 € més IVA de 2.889,50 €, TOTAL 16.648,96 €.
- Adequació de la Via forestal / Camí forestal (AC7 PLPIF) per import de 7.430,12
€ més l'IVA 1.560,32 €, TOTAL 8.990,44 €.
A la vista de tot això s'acorda per unanimitat:
- Aprovar l'expedient de contractació i plec de condicions que regirà la licitació
mitjançant el procediment obert, simplificat en la seva modalitat abreujada a la
qual es refereix l'articulo159.6 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes
del sector Públic; convocar licitació i encarregar a la Sra. Alcaldessa la realització
de tots els tràmits siguin necessaris fins a la formalització de la proposta de
resolució a aquest òrgan de contractació.
 Seguidament s'informa de tot això en l'expedient per a l'adquisició d'un remolc i de la
proposta del regidor que diu així:
PROPOSTA REGIDOR D'HISENDA, AGRICULTURA I ESPORTS
Davant les demandes formulades per empleats d'aquest ajuntament i estimada la
necessitat de trobar una solució per a la recollida de desbrossament procedent de camins,
jardins i altres espais públics, que s'està duent a terme pels treballadors contractats
temporalment per aquest ajuntament, s'entén necessària la contractació per a
subministrament i instal·lació d'un remolc en l'únic vehicle de què disposa actualment
l'ajuntament i tot això amb base en el següent:
Primer. - L'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers només compta, en propietat, amb
un vehicle furgoneta doblego de petita capacitat.

Segon.- Estant executant programes de foment d'ocupació inclosos en EMCORD
i EMCORP, així com, el Pla d'ocupació de Diputació, en el qual estan treballant 6
treballadors, realitzant tasques de neteja de marges de camí, cura i millors en jardins i
voltants de la població, En diferents parts del terme municipal, generant grans quantitats
de residus que cal recollir i transportar diàriament a abocador autoritzat, sent sens dubte
insuficient la capacitat de la furgoneta doblego de què disposem, el que alenteix i fa difícil
la realització dels treballs amb la deguda diligència.
Tercer. - Davant els fets exposats s'entén necessari trobar una solució al problema
de transport per a l'eliminació i tractament de les restes agrícoles i forestals, calculant
convenient la compra d'un remolc i instal·lació del enganxi corresponent per al seu
transport a abocador autoritzat, el cost segons investigacions practicades oscil·larà al
voltant de 1.200 €.
LEGISLACIÓ APLICABLE
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 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.
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 societaris o d'una 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 contractes
de subministraments 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 de l'òrgan
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. "

"En 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 de aquest article. L'òrgan de contractació comprovarà el compliment d'aquesta
regla. "
Quant 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 unirà informe raonant 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 es formula la següent proposta:
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la urgent necessitat
d'adquirir un remolc i enganxi corresponent per a la recollida i transport a abocador
autoritzat de les restes agrícoles i forestals procedent dels treballs que s'estan realitzant
en els programes de foment d'ocupació EMCORP , EMCORD i PLA D'OCUPACIÓ DE
DIPUTACIÓ.
Segon.- A la vista de la informació recollida, contractar el subministrament i
instal·lació del remolc FEU VERT BJ 2.11 amb la mercantil FEU VERT IBERICA SA
amb CIF A79783254 i domicili social al Carrer Avinguda Fausto Caruana Núm 72, 46500
Sagunt, pel preu de NOU-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS (987,10 €) més l'Iva
corresponent que ascendeix a DOS-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-CENTIMOS
(207,29 €), total MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU
CÈNTIMS (1.194 , 39 €).
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 Públic per la seva quantia serà
competència de la junta de govern local i segons informe emès en aquesta data 3 d'abril
de 2018 , per la secretària-interventora, haurà d'aprovar-expedient de modificació de
crèdits Núm 4-2018 per transferència mateixa àrea de despesa, dotant crèdit en l'aplicació
pressupostària 170.624 ADQUISICIÓ REMOLC.
El que se sotmet a consideració de la Junta de Govern Local per adopció de l'acord
corresponent.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
Primer. -manifestar la urgent necessitat d'adquirir un remolc i enganxi
corresponent per a la recollida i transport a abocador autoritzat de les restes agrícoles i

forestals procedent dels treballs que s'estan realitzant en els programes de foment
d'ocupació EMCORP, EMCORD i PLA D'OCUPACIÓ DE DIPUTACIÓ .
Segon. - Contractar el subministrament i instal·lació del remolc FEU VERT BJ
2.11 amb la mercantil FEU VERT IBERICA SA amb CIF A79783254 i domicili social
al Carrer Avinguda Fausto Caruana Núm 72, 46500 Sagunt, pel preu de NOU-SET
EUROS AMB DEU CÈNTIMS (987,10 €) més l'Iva corresponent que ascendeix a DOSCENTS SET EUROS AMB VINT-I-CENTIMOS (207,29 €), total MIL CENT
NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (1.194,39 €).
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 Públic per la seva quantia serà
competència de la junta de govern local i segons informe emès en aquesta data 3 d'abril
de 2018 , per la secretària-interventora, compromís d'aprovar expedient de modificació
de crèdits Núm 4-2018 per transferència mateixa àrea de despesa, dotant crèdit en
l'aplicació pressupostària 170.624 ADQUISICIÓ REMOLC i ordre de pagament
corresponent.
Quart. Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent.
 Seguidament s'informa de l'expedient incoat per a la modificació de crèdits Núm 42018 mateixa àrea de despesa i de la proposta que diu així:
Vist el que antecedeix en l'expedient de modificació de crèdits nº 4/18, 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
a 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 adquirir el remolc i instal·lació del enganxi corresponent, 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

1721 21000 REP. MANT 1.200,00 €
MONTES PÚBLIC

TOTAL

170.624
ADQUISICIÓ
INSTAL·LACIÓ REMOLC

1.200,00 €

I 1.200,00 €

1.200,00 €

SEGON. El present acte serà d'execució immediata, adoptat l'acord per la junta de govern
local; i donar trasllat de l'acord al ple en la propera sessió que es celebri.
A la vista de 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:
DE PARTIDA

IMPORT QUE minora

1721 21000 REP. MANT 1.200,00 €
MONTES PÚBLIC
TOTAL

1.200,00 €

A PARTIDA

IMPORT
QUE
S'INCREMENTA

170.624 ADQUISICIÓ I 1.200,00 €
INSTAL·LACIÓ REMOLC
1.200,00 €

SEGON. El present acte és d'execució immediata i donar trasllat de l'acord al ple en la
propera sessió que es celebri.
 Seguidament a la vista de les propostes formulades pel grup polític municipal Coalició
Compromís per Albalat, es delibera sobre les següents qüestions:
1) Conveniència de crear en la màxima brevetat una borsa de treball temporal per
a cobrir substitucions del lloc d'auxiliar de policia municipal.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda, elaborar un esborrany de bases per
concurs-oposició per a previsió temporal del lloc d'auxiliar de policia.
2i3) Començar l'elaboració d'un Reglament de Participació Ciutadana i Qualitat
Democràtica, així com un Reglament de l'Ús Privatiu d'Instal·lacions
Municipals, s'acompanya esborrany de tots dos. Pel que després deliberació de
l'assumpte s'acorda remetre l'esborrany a la resta de regidors per al seu estudi i a
fi de que formulin observacions, suggeriments, etc .; es fixa en principi el dia 7
de maig a les 19h; per a una reunió conjunta.
4) Respecte a la proposta de l'ús del valencià en els actes i acords municipals;
escoltada el suggeriment de la secretària-interventora de l'Ajuntament, s'accepta
el seu compromís que a partir del ple de maig de 2018 hi haurà en tot expedient
de ple celebrat còpia de l'acta traduïda al Valencià.

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat per HIPOGES IBERIA amb
CIF B85610228, en qualitat d'encarregat de la investigació juridicoeconòmica sobre
crèdit, solvència i responsabilitat de l'empresa Serra Túria SL
Manifesta en el seu escrit que la societat és propietària de dues parcel·les que cedeix
gratuïtament a l'ajuntament a canvi de la reserva de l'aprofitament subjectiu que per
elles li correspon a la societat.
Adjunt còpia de l'escriptura de cessió i les notes simples dels drets d'aprofitament. Es
valoren aquests drets en 35.130 €.
En l'estipulació segona de l'acord s'indica que la reserva es cancel·larà quan es
transfereixi dit aprofitament o es percebi la corresponent compensació econòmica si
s'escau.
Al juny de 2009, la societat hauria pignorat aquests drets en una pòlissa de crèdit (que
adjunt), en la clàusula addicional hauria ordenat a l'ajuntament el lliurament a
Ruralcaixa de la Quantitat abans expressada de 35.130 €.
Necessitaríem saber, si us plau, si per part de l'ajuntament s'ha abonat ja esmentada
compensació o quan s'estima que s'abonarà en cas de no haver-se pagat encara.
Vist l'escrit, s'informa per la secretària-interventora que no té constància que ordenés
a aquest Ajuntament el compliment de la clàusula addicional de la pòlissa de crèdit,
per fer efectiu el pagament dels 35.130 € a Ruralcaixa; i per tant no s'ha cursat cap
ordre de pagament per a fer efectiu l'ingrés de l'esmentada quantitat a Ruralcaixa.
Seguidament davant les qüestions plantejades es procedeix a la deliberació de
l'assumpte i s'acorda per unanimitat:
1) Informar Hipoges Iberia, que, davant la manca del requeriment del pagament,
l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers no s'havia plantejat l'abonament en
metàl·lic dels 35.130 €.
2) Al gener-febrer de 2018 s'han iniciat els treballs de redacció del Pla General
d'Ordenació Urbana d'Albalat dels Tarongers, en el qual es pretén incloure
unitats d'actuació que poden ser objecte de transferència d'aprofitament.
3) Traslladar el present acte a Hipoges Iberia, als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa de la revisió de l'expedient d'autorització de gual de la placa
Núm 120 i de l'informe emès per la secretària-interventora que diu així:
Revisat que s'ha exposat anteriorment en relació amb l'esmentada autorització resulta
que:
1) Mitjançant Decret de l'Alcalde Núm 448/2009, es va concedir autorització per
a l'entrada de vehicles a través de voreres a DARRERE DE CASES SL per a
col·locació d'una placa de gual al c / Palància Núm 12, amb el Núm 120.
2) En data 29 d'octubre de a 2014 per D. Jose Manuel. Moreno Yagüe se sol·licita
el canvi de titularitat de l'esmentat gual a nom de la Comunitat de Propietaris
de l'Garatge C / Túria Núm 12 i canvi d'accés.
3) En data 25 d'octubre de 2017 per D. José García Sánchez es presenta escrit en
aquest ajuntament en el qual entre altres, com a propietari d'una de les vivendes
de l'edifici on es troba el garatge, sol·licita informació sobre si el gual es troba
al corrent de pagaments.

Amb motiu dels escrits presentats es procedeix a la revisió dels expedients i
s'observa:
- Que havent-se efectuat l'ingrés corresponent al gual i placa en data 10 de
desembre de 2009, per import de 38,85 € i 5,41 €, total 44,26 €; per error
administratiu, en el padró de l'exercici 2010 no es va donar d'alta.
Que mitjançant Decret 383/14 de 5 de desembre de 2014, es pren nota de la
Comunicació de l'activitat de servei consistent en GARATGE que es desenvolupa
en l'establiment situat al c / Túria Núm 12 Acc, amb referència cadastral
8584803YJ2988S0054WQ, sota la titularitat de Comunitat de Propietaris C / Túria
i C / Palància i es declara conclòs el procediment de control posterior.
Revisada l'entrada del garatge tenen una amplitud de 3 m. d'ample per 2,20m. d'alt
i està situat al C / Túria, 12.
La legislació aplicable al cas que ens ocupa ve recollida en:
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privatiu o
aprofitament especial del domini públic local constituït per l'entrada de
vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament
exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe; publicada en el BOP Núm 50 de data 1 de març de 1999
i legislació estatal concordant en la matèria.
Pel que en base a tot això aquesta secretària-interventora proposa:
- Atès que des de l'any 2014 la mercantil Darrere de Cases Sl, no té la
propietat de l'immoble i mitjançant escrit de 29 d'octubre de 2014, Núm
d'entrada 1535, es va sol·licitar per D. Juan Manuel Moreno Yagüe en
qualitat de president de la Comunitat de Propietaris C / Túria, C / Palància,
el canvi de titularitat del gual Núm 120, així com el canvi d'accés a C /
Túria Núm 12.
- Atès que, el pagament de la taxa segons prescriu l'ordenança havia de
realitzar de l'1 de juny al 15 de setembre de l'exercici corrent.
- Atès que el dret de l'Administració per exigir el pagament del deute
prescriu als 4 anys des de la finalització del pagament en voluntària.
Segons el parer de la informant procedeix:
- Accedir al canvi de titularitat i accés del gual Núm 120, sent el subjecte
contribuent la Comunitat de Propietaris C / Túria, C / Palància, amb
domicili en C / Túria Núm 12 i CIF H98605041.
- Practicar liquidació directa a la Comunitat de Propietari C / Túria C /
Palància, dels exercicis 2014, 2015, 2016, 2017, per import de 38,85 €
anuals per gual corresponent a C / Túria Núm 12.
- Donar d'alta en el padró de taxa de l'exercici 2018 a la Comunitat de
Propietaris C / Túria, C / Palància, gual nº120 accés C / Túria, 12.
- Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns.

Vista la proposta després de deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
- Accedir al canvi de titularitat i accés del gual Núm 120, sent el subjecte
contribuent la Comunitat de Propietaris C / Túria, C / Palància, amb
domicili en C / Túria Núm 12 i CIF H98605041
- Practicar liquidació directa a la Comunitat de Propietari C / Túria C /
Palància, dels exercicis 2014, 2015, 2016, 2017, per import de 38,85 €
anuals pel gual corresponent a C / Túria Núm 12.
- Donar d'alta en el padró de taxa de l'exercici 2018 a la Comunitat de
Propietaris C / Túria, C / Palància, gual nº120 accés C / Túria, 12.
- Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa de la instància presentada per SAT Núm 2659 POU PLA DE
L'ALJUB en data 12 d'abril de 2018 Núm d'entrada 651, sobre poda de pins per a pas
de camió i del contingut de l'informe emès per la tècnic agrícola; després de deliberació
de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
- Autoritzar la poda dels que cauen sobre el camí d'accés a la parcel·la 401 del
polígon 5 que siguin de propietat municipal; tenint en compte que la poda s'ha de
fer de manera que l'arbre quedi equilibrat i eliminant les restes de poda generats.
 Seguidament s'informa del contingut de l'expedient d'informació urbanística Núm 5 i
14 de 2018 incoat a instància d'Immobiliària Serafí, sobre les parcel·les amb referència
cadastral,
46010A010000530000EP,
46010A01008850000EL
i
46010A010008840000EP i de l'informe emès per la tècnic agrícola en data 12 d'abril
de 2018 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 instància presentada per IMMOBILIÀRIA SERAFIN,
consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial d'Urbanisme
al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, les parcel·les cadastrals 53, 884 i 885
del polígon 10 estan situades a:

La parcel·la amb Referència cadastral 8868212YJ2986N0001SD

.-PRIMER: "Sòl no urbanitzable COMÚ "

.-SEGON: Les parcel·les estan situada dins l'àmbit del PORN del Parc Natural de la Serra
Calderona, Zona d'Influència "Àrea de Regeneració"

Segons l'Article 31 de la Llei 37/2015 de 29 de setembre, de carreteres, la Parcel·la 53
del polígon 10 està situada dins de la Zona de servitud i les parcel·les 884, 885 del Polígon
10 estan situades dins de la Zona d'afecció.
.- Que tant la construcció situada a la parcel·la 884 del polígon 10, com la parcel·les 53,
884 i 885 del polígon 10 No tenen caràcter demanial.
.- La parcel·la 53 del polígon 10 està afectada per servitud de carreteres.
.- Les parcel·les 884 i 885 no estan afectades per servitud d'ús públic general.
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Fer seu l'informe de la tècnic agrícola en data 12 d'abril de 2018.
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 les construccions estan fora d'ordenació per que incompleixen
la normativa urbanística i no hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de
construcció.
3) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de legalització d'obres Núm 38/2016
incoat a instància de D. Mohammad Aberkan Magihroud i del contingut de l'informe
emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament el dia 5 d'abril de 2018,
que diu així:
LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ
José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat del Tarongers, en
relació amb la sol·licitud de llicència de Legalització presentada per:
sol·licitant:

Muhamed ABERKAN MAGIHROUD

DNI:

494697475-J

domicili:

C / Major, núm 16. Albalat dels Tarongers

En representació de:
obra:

LEGALITZACIÓ D'HABILITACIÓ DE GARATGE
A HABITATGE

emplaçament:

C / MAJOR, Nº 16.
46.591 Albalat dels Tarongers.

Referència cadastral: 8383327YJ2988C0002EK
Expte .:

38/2016

Emet el següent:
INFORME
PRIMER:

Documentació presentada:

 Sol·licitud de llicència d'obres.
 Exemplar del projecte de "legalització d'habilitació de garatge a habitatge" en format
paper. Visat.
 Exemplar del projecte de "legalització d'habilitació de garatge a habitatge" en format
digital. Visat.
 Fitxa urbanística visada.
 Certificat de compliment de normativa vigent i requisits bàsics de qualitat de
l'edificació.
 Certificat de compliment de les condicions de seguretat, habitabilitat i salubritat, així
com la legalitat urbanística.
 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Visat.
 Fitxa estadística edificació i habitatge, visat.
 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 13-0208).
 Nomenament de tècnic director de l'obra i coordinador de seguretat i salut. En projecte.
SEGON:
Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a
l'atorgament de llicència les Obres:

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

QUART:
El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes
Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994.
CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05/03/1998 . CTU), se sol·licita
Llicència d'Obres en:
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
CINQUÈ:

Terminis d'execució:

SISÈ: incidències:
S'haurà d'aportar:
-

Registre d'Empreses Acreditades (REA) en el sector de la construcció del
contractista de les obres.

-

Fitxa estadística edificació i habitatge.
L'interessat haurà de sol·licitar llicència de segona ocupació.

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 realitzades es s'ajustin al que sol·licita i pressupostat, quedant
CONDICIONADA a:
1r.-

A aportar la documentació indicada en l'apartat sisè.

A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
1) Autoritzar al Sr. Muhamed ABERKAN MAGIHROUD la realització d'obres en
l'immoble situat al c / Major Núm 16, amb referència cadastral
8383327YJ2988C0002EK, consistents en habilitació de garatge per a ampliació
d'habitatge d'acord al projecte tècnic presentat redactat per hadit ARQUITECTES
SLP
Tenint en compte que previ a la realització dels treballs haurà d'aportar:
- Registre d'empreses Acreditades (REA) al sector de la construcció, del
contractista de les obres.
- Fitxa estadística d'edificació i habitatge.
A la finalització dels treballs haurà de sol·licitar Llicència d'Ocupació.
Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren
a les normes subsidiàries 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 l'interessat als efectes oportuns.

 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures Núm 11 de
2018 composta per 31 factures que ascendeixen a l'import total de DOTZE MIL SETCENTS VINT-I-AMB VINT EUROS (12.729,24 €). S'acorda per unanimitat la seva
aprovació i ordre de pagament tal com es relacionen a continuació:

I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 20: 30h
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 pressenteixi.

Vist i plau PRESIDENTA

Maite Pérez Furió

SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

