ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 18 D'ABRIL DE 2017.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 18 d'abril de 2017 les 18,30h. sota
la presidència de la Sª alcaldessa, Sra Maite Perez Furio, els membres de la junta de
govern local, Sra. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho excusa la seva
assistència per motius de treball, Rafael Asensio Chenovart, assistits de la secretàriainterventora de l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar els
assumptes segons es detalla a continuació:
•

S'informa de la documentació remesa per l'Ajuntament del Puig de Santa Maria,
que diu així:
En relació amb la sol·licitud d'inici de procediment per promoure el Programa
d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució nº 2 del Pla
General vigent del Puig de Santa Maria presentada per SOLER HABITAT SL,
així com a esborrany d'Estudi de Detall l'objecte és la modificació de l'ordenació
detallada de la UE-2, que s'està tramitant en aquest Ajuntament, es requereix als
municipis limítrofs per tal que emetin informe als efectes de que es pugui dur a
terme l'Avaluació Ambiental Estratègica i Territorial, d'acord amb l'article 51.1
de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, i als efectes se li adjunta un
exemplar del Pla.
I de l'informe emès per l'arquitecte que presta els seus serveis en aquest
ajuntament que diu així:
ASSUMPTE:SOL·LICITUD
D'INFORMES
ALS
MUNICIPIS
CONFRONTANTS.
ART.51.1 DE LA LOTUP.
EXP: 1316/2015
PROCEDIMENT: PAI UE-2
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.
Examinat el document que s'acompanya, que consta de la INICIATIVA
PARTICULAR PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UE-2 I L'INICI DE PROCEDIMENT
D'AVALUACIÓ AMBIENTAL SIMPLIFICADA, ESTUDI DE DETALL DE
LA UE-2, del Puig de Santa Maria (València).

INFORMA
El desenvolupament proposat, UE-2 del Puig de Santa Maria, ja es troba delimitat
en l'homologació del PGOU de "al Puig".
No té efectes negatius previsibles sobre la qualitat ambiental i territorial del terme
municipal d'Albalat dels Tarongers, per la qual cosa s'emet informe
FAVORABLE.
Després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat.
1) Informar favorablement el desenvolupament proposat de la UE-2 del Puig de
Santa Maria.
2) Traslladar el present acord a l'esmentat ajuntament als efectes oportuns.
•

Seguidament s'informa de l'expedient d'informació urbanística núm 8/2017 incoat
a instància de JOSE BERNARDO CEL·LA ARNAU, i del contingut informe
emès per la tècnic agrícola en data 6 d'abril de 2017 que diu així:

INFORME: Que vist l'escrit presentat per D. JOSE BERNARDO CEL · ARNAU de data
13 de març de 2017, consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió
Territorial d'Urbanisme al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la parcel·la 66
del Polígon 12 està situada a:

"Sòl no urbanitzable DE PROTECCIÓ FORESTAL "

.- PORN del Parc Natural de la Serra Calderona "àrea de predomini agrícola"

La parcel·la limita pel seu costat AQUEST amb la Muntanya d'Utilitat Pública V-103
Anomenat "Muntanya Gausa", dins de la Demarcació forestal de Llíria.

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

Seguidament s'informa de tot això en l'expedient nº 35/2016 per a la legalització
de les obres iniciades sense llicència en la parcel·la 389 del polígon 6; promotora
Ana María Moreno Martínez; a la vista del que antecedeix en l'expedient i
considerant que:
En data 28 d'octubre de 2016 nº d'entrada 1645 es presenta certificat tècnic per la
Sra Ana Moreno Martínez que diu així:
Sra. EVA CRISPIN GARCIA ARQUITECTA
COL·LEGIADA Nº 11.503 DEL COL.LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES
DE VALÈNCIA.
CERTIFICA:
Que en l'immoble situat al polígon 6 parcel·la 389 CP 46.591 Albalat dels
Tarongers (València) propietat d'ANA MORENO MARTINEZ amb DNI
44796508Y, les referències cadastrals són les següents 0388914YJ3908N0001KR
i 46010ª006003890000EB, hi ha una construcció que s'ajusta al pla i fotografia
adjuntats.

•

En data 6 d'abril de 2017, s'emet informe per l'arquitecte que presta serveis en
aquest ajuntament, que diu així:

ASSUMPTE: RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANISTICA.
PARCEL·LA 389. POLÍGON 6. "PLA DE L'ALJUB"
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
PRIMER: Per Decret d'ajuntament nº 79/2016, s'ordena la suspensió d'obres en
execució i requeriment de legalització de la construcció que s'estava executant a
la parcel·la figurada a la capçalera.
SEGON: Les obres consisteixen en l'ampliació de l'habitatge ja existent
mitjançant murs de càrrega de bloc de formigó. Hi fotografies que obren en
l'expedient.
TERCER: Sra. Ana María Moreno Martínez, titular de la parcel·la, procedeix a la
restauració de la legalitat urbanística consistent en la demolició de la construcció,
a excepció d'aquelles parts sobre les quals ha transcorregut el termini per dictar
l'ordre de restauració de la legalització.
QUART: S'aporta certificat subscrit per la Sra. Eva Crispin García, arquitecta, en
la qual s'aporta un plànol i fotografia de la construcció actual després de la
restauració de la legalitat urbanística.
CINQUÈ: Es realitza inspecció ocular a la parcel·la i es comprova que l'edificació
que es pretenia executar ha estat enderrocada, la parcel·la està neta.
CONCLUSIÓ:
1. Es dóna per complert el que indica el Decret d'Ajuntament Nº 79/2016.
Pel que fa a la vista del que antecedeix s'acorda per unanimitat:
1) Procedir a l'arxiu de l'expedient nº 35/2016 per a la legalització de les obres
iniciades sense llicència en la parcel·la 389 del polígon 6; promotora Ana María
Moreno Martínez i declarar conclòs el procediment de restauració de la legalitat
urbanística, tenint en compte que s'ha procedit a la demolició i restauració de
l'ordre urbanístic infringit.
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.
•

Seguidament s'informa de la relació automàtica de pagaments nº 8 composta per
18 factures que ascendeixen a l'import total de CINQUANTA-UN MIL DOSCENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS
(51.299,51 €), s'aprova i ordena el pagament segons es detalla a continuació:

Així mateix s'ordena el següent pagament.
-

Servei de correus i telègrafs 200 €.
Seguidament s'informa del contingut de la certificació nº 2 corresponent a l'obra
"MILLORA EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC. FASE I, EN EL MUNICIPI
D'ALBALAT DELS TARONGERS. PROLONGACIÓ CARRER CALVARI I
ZONA Calvari, inclosa en l'IFS 2016, per import de ONZE MIL seicientos ONZE
EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS. (11.611,59 €) més l'IVA
corresponent que ascendeix a DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT
EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (2.348,43 €); degudament
subscrita pel tècnic director de l'obra i l'empresa contractista; s'acorda per
unanimitat la seva aprovació i tramitació corresponent.

•

•

Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldessa per a modificació de crèdits
nº 6/2017 que diu així:
PROPOSTA D'ACORD JUNTA GOVERN LOCAL

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits n.º 6/2017 en la
modalitat d'incorporació de romanent de crèdit, i vist i llegit els informes de Secretaria i
Intervenció previstos per les lleis;
PROPOSO
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits nº 6/2017, del Pressupost vigent
en la modalitat d'incorporació de romanent de crèdit, d'acord al següent detall:
Altes en aplicacions de despeses

165 61900 MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC I FASE 66.184,28 €.
Altes en concepte d'Ingressos
87002 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT
AFECTAT 39.710,56 €
76100 DIPUTACION INVERSIONS financerament SOSTENIBLES 26.473,72 €
TOTAL INGRESSOS 66.184,28 €
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació del present acord en la primera sessió
ordinària que aquest celebri, de conformitat amb el que estableix l'art. 42 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Vista la proposta s'acorda per unanimitat la seva aprovació en tots els extrems plantejats
i transcrits anteriorment.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 19,15h. i perquè constància de
l'actuat s'estén la present acta i se sotmet a la signatura de la presidenta.

Vist i plau
LA PRESIDENTA

SECRETÀRIA - INTERVENTORA

