ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 18
DE DESEMBRE DE 2018.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 18 de desembre de 2018 a les
18,45 hores, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, es
reuneixen els membres de la junta de govern local, Sra. M. 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 dels esborranys de les actes corresponents a les sessions
celebrades els dies 8 i 22 de Novembre i 4 de desembre de 2018, s'acorda per
unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes.



Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa sobre expedient de
modificació de Crèdits nº 15/18, que diu així:
Vist el que antecedeix en l'expedient de modificació de crèdits nº 15/18, sobre
transferència de crèdit entre partides pertanyents a la mateixa àrea de despesa, per a
afrontar determinades obligacions entre diferents aplicacions pressupostàries de
l'estat de despeses, de la mateixa àrea de despesa, sent que l'aplicació qual 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 necessitat d'escometre la modificació de
crèdit per poder atendre obligacions contretes amb motiu del desenvolupament de
festejos populars durant el present exercici 2018; 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:
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DE PARTIDA

IMPORT QUE minora

333.619 MILLORES EN 16.000,0
EDIFICIS CULTURALS I
RECREATIVES

A PARTIDA

IMPORT
S'INCREMENTA

QUE

338 22609 FESTEJOS POPULARS 16.000,0
I ALTRES

SEGON. El present acte és d'execució immediata, adoptat l'acord per la junta de govern
local
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
-

DE PARTIDA

PRIMER.-Realitzar les transferències entre les partides que s'esmenten i pels
imports que s'indiquen:
IMPORT QUE minora

333.619 MILLORES EN 16.000,0
EDIFICIS CULTURALS I
RECREATIVES

-



A PARTIDA

IMPORT
S'INCREMENTA

QUE

338 22609 FESTEJOS POPULARS 16.000,0
I ALTRES

SEGON. El present acte serà d'execució immediata.

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita nº 3/18 d'Ordre
d'execució i del contingut de l'informe proposta emès per la secretària-interventora en
data 13 de desembre del 2018, que diu així:
En relació amb l'expedient d'Ordre d'Execució 3/18, iniciat a instància de Donya Mª
Carmen Sanz Ferrer, amb base en els següents
ANTECEDENTS
Primer.- Amb data 10 d'abril del 2018, Donya Mª Carmen Sanz Ferrer presento per
registre d'entrada nº 626 / 18- en aquest ajuntament denúncia per la situació d'uns pins
a la parcel·la confrontant.
Segon.- Després investigacions, la parcel·la en qüestió es tracta de la 742 del polígon
10, titularitat d'hereus de Don Antonio Sospedra Lleti.
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Tercer.- El dia 15 de maig de 2018, a través d'providència d'alcaldia es va acordar la
instrucció de l'expedient, sol·licitant-informe dels serveis tècnics municipals.
Quart.- En data 2 d'agost del 2018, per part de la Enginyer tècnic agrícola se signa
informe tècnic, on fa constar que "Són pins de grans dimensions, sans i vigorosos. En
principi i sense causes extremes no s'aprecia risc de caiguda ". Així doncs, es fa
referència a l'article 17.2 de l'Ordenançaenanza Municipal sobre el Medi Rural, que diu:
"Si les branques d'alguns arbres s'estenen sobre la finca o camí confrontant, l'amo
d'aquests té dret a reclamar que es tallen en la mesura que s'estenguin sobre la seva
propietat".
Cinquè.- Davant aquest informe, mitjançant provisió d'alcaldia s'ordena emetre informe
per la secretària-interventora sobre la possibilitat d'actuació municipal i procediment a
seguir. Sent signat en data 6 d'agost de 2018.
Sisè.- Mitjançant Decret 166/2018 es va iniciar expedient d'Ordre d'Execució contra els
propietaris de la parcel·la 742 del polígon 10, donant un termini per a la interposició
d'al·legacions o presentació de prova de 10 dies hàbils des de la recepció de la
notificació, que es va dur a terme el dia 7 de setembre del 2018.
Havent transcorregut el termini assenyalat, no s'ha presentat prova o al·legació alguna.
Setè.- Per part de la Enginyer Tècnic Agrícola municipal es redacta informe, en data 13
de desembre de 2018, en relació al termini d'execució i pressupost dels treballs, que en
extracte diu així:
" INFORMA: Que, vista la instància presentada per MARI CARMEN SANZ FERRER
propietària de la Parcel·la 742 del Polígon 10, perquè l'ajuntament requereixi al
confrontant (Parcel·la 743 del Polígono 10) el tall dels pins que estan causant-li
molèsties.
Segons s'observa sobre el terreny els pins que envaeixen amb les seves copes la
propietat del veí, són pins de grans dimensions, sans i vigorosos. En principi i sense
causes extremes no s'aprecia risc de caiguda.
S'informa que, segons s'estableix en l'Ordenança Municipal sobre el Medi Rural en el
seu Art 17.2 "Si les branques d'alguns arbres s'estenen sobre la finca o camí
confrontant, L'amo d'aquests té dret a reclamar que es tallen en quan s'estenguin sobre
la seva propietat ... ", per tant, l'amo de la Parcel·la 743 del Polígon 10, s'haurà de tallar
al ras les branques que envaeixen a la parcel·la 742, garantint l'estabilitat de l'arbre.
Tenint en compte la ubicació dels pins per procedir a la poda és necessari l'accés a les
dues parcel·les.
El termini d'execució estimat de dos mesos.
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Pressupost de poda:
Treballs de poda en alçada de cinc pins que envaeixen
parcialment la parcel·la confrontant

1.100,00 €

Treballs de retirada manual de les restes vegetals resultat de la
poda dels pins

250,00 €

Contenidor de màxima capacitat per a la retirada de les restes
vegetals i el seu posterior tractament

230,00 €

TOTAL BASE IMPOSABLE

1.580,00 €

IVA (21%)

331,80 €

TOTAL PRESSUPOST

1.911,80 €"

Per tot això i d'acord amb la
LEGISLACIÓ APLICABLE
-

Ordenança reguladora del medi rural d'Albalat dels Tarongers (BOP 270, del 12
de novembre de 1996)
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.
Codi civil.
Constitució Espanyola.
FONAMENTS DE DRET

l'article 84.1 de la LBRL: "Les entitats locals podran intervenir l'activitat dels ciutadans a
través dels següents mitjans; a) ordenances i bans ".
l'article 84.2) de la LBRL prossegueix: "L'activitat d'intervenció de les entitats locals s'ha
d'ajustar, en tot cas, als principis d'igualtat de tracte, necessitat i proporcionalitat amb
l'objectiu que es persegueix ".
l'article 17.2 de l'Ordenança reguladora del medi rural, conforme al qual "Si les branques
d'alguns arbres s'estenen sobre la finca o camí confrontant, l'amo d'aquests té dret a
reclamar que es tallen en quant s'estén sobre la seva propietat ".
l'article 592 del Codi Civil, "Si les branques d'alguns arbres s'estenen sobre una heretat,
jardins o patis veïns, l'amo d'aquests drets a reclamar que es tallen en quant s'estenen
sobre la seva propied ".
l'article 100 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques pel que fa als mitjans d'execució forçosa
1. L'execució forçosa per les administracions públiques s'efectuarà, respectant sempre
el principi de proporcionalitat, pels següents mitjans:
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a) Constrenyiment sobre el patrimoni.
b) Execució subsidiària.
c) Multa coercitiva.
d) Compulsió sobre les persones.
2. Si són diversos els mitjans d'execució admissibles es triarà el menys restrictiu de la
llibertat individual.
3. Si fos necessari entrar al domicili de l'afectat o en els restants llocs que requereixin
l'autorització del seu titular, les administracions públiques n'han d'obtenir el
consentiment o, si hi manca, l'autorització judicial.
l'article 102 de la mateixa llei, pel que fa a l'execució subsidiària:
1. És procedent l'execució subsidiària quan es tracti d'actes que per no ser
personalíssims puguin ser realitzats per algú diferent l'obligat.
2. En aquest cas, les administracions públiques realitzaran l'acte, per si oa través de les
persones que determinin, a costa de l'obligat.
3. L'import de les despeses, danys i perjudicis s'exigirà d'acord amb el que disposa
l'article anterior.
4. Aquest import podrà liquidar-se provisionalment i realitzar-se abans de l'execució, a
reserva de la liquidació definitiva.
En virtut de l'anterior, tramitant per aquest ajuntament el procediment ordinari per a
complirde la legislació vigent, i considerant que la sol·licitud realitzada, d'acord amb el
Codi Civil pot dirimir mitjançant el procediment civil al tribunal que correspongui; aquesta
secretària- interventora considera convenient davant la falta de mitjans personals i
materials que assegurin un correcte seguiment de l'expedient que, en el cas, que l'ordre
d'execució no es dugui a terme i per tal de procedir l'ajuntament de forma subsidiària,
davant la negativa del propietari / a de la parcel·la l'accés a ella, s'estarà al que disposa
l'article 18.2 de la Constitució:
"El domicili és inviolable. Cap entrada o registre podrà fer-se en ell sense consentiment
del titular o resolució judicial, llevat del cas de flagrant delicte "; que es formuli per la
interessada denúncia davant la jurisdicció ordinària.
Pel que es proposa a la junta de govern l'adopció del següent:
1) Ordenar als propietaris / es de la parcel·la 743 del polígon 10 tallar al ras les
branques que envaeixen la parcel·la 742 del polígon 10, d'acord amb l'informe tècnic,
transcrit anteriorment.
Els treballs s'han de realitzar en el termini de DOS MESOS(Naturals); comptats a partir
del dia següent a la present notificació.
2) Transcorregut el termini de dos mesos sense que s'hagi procedit a la poda de
les branques, l'ajuntament s'incoés expedient per a l'execució dels treballs, d'acord amb
els articles 100 i 102 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, per l'import inicial previst de 1.911,80 €. (MIL
NOU-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS).
Es sol·licitarà al propietari permís per a l'accés a la parcel·la. En el cas de manca de
consentiment, en virtut de l'article 18.2 de la Constitució, es sol·licités autorització judicial
per a l'accés a la parcel·la en qüestió, aquesta ordre judicial per procedir a realitzar els
treballs, comportés la consegüent demora en el procediment.
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3) En virtut de l'anterior, ia la vista del que disposa l'esmentat Article 592 del Codi
Civil, es recomani a l'interessat, que per accelerar el procediment acudeixi a defensar
els seus drets per la via judicial ordinària. De procedir a això, ha de comunicar a aquest
ajuntament, cas en què aquesta entitat s'abstindrà de prosseguir les actuacions fins que
no es pronunciï l'autoritat judicial.
4) Traslladar el present als interessats als efectes oportuns, amb indicació dels
recursos pertinents.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Ordenar als propietaris / es de la parcel·la 743 del polígon 10 tallar al ras les
branques que envaeixen la parcel·la 742 del polígon 10, d'acord amb l'informe
tècnic, transcrit anteriorment.
Els treballs s'han de realitzar en el termini de DOS MESOS (naturals); comptats
a partir del dia següent a la present notificació.
2) Transcorregut el termini de dos mesos sense que s'hagi procedit a la poda de
les branques, l'ajuntament s'incoés expedient per a l'execució dels treballs,
d'acord amb els articles 100 i 102 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per l'import
inicial previst de 1.911,80 €. (MIL NOU-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA
CENTIMS).
Es sol·licitarà al propietari permís per a l'accés a la parcel·la. En el cas de manca
de consentiment, en virtut de l'article 18.2 de la Constitució, es sol·licités
autorització judicial per a l'accés a la parcel·la en qüestió, aquesta ordre judicial
per procedir a realitzar els treballs, comportés la consegüent demora en el
procediment.
3) En virtut de l'anterior, ia la vista del que disposa l'esmentat Article 592 del Codi
Civil, es recomani a l'interessat, que per accelerar el procediment acudeixi a
defensar els seus drets per la via judicial ordinària. De procedir a això, ha de
comunicar a aquest ajuntament, cas en què aquesta entitat s'abstindrà de
prosseguir les actuacions fins que no es pronunciï l'autoritat judicial.
4) Traslladar el present als interessats als efectes oportuns, amb indicació dels
recursos pertinents.



Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'ordre d'execució que es tramita nº
11/18, i del contingut de la proposta formulada per la Sra. Alcaldessa, que diu així:
Davant la situació de perillositat en la qual es troba la vegetació de la parcel·la 322 del
polígon 6 d'aquest terme municipal; sol·licitat per aquesta alcaldia informe de la
Secretària- interventora, aquest es va emetre en data 13 de desembre amb el següent
tenor literal:
"En compliment de l'ordenat per la Sra. Alcaldessa mitjançant Providencia d'Ajuntament
de data 13 de desembre de 2018 i en relació amb la situació de la parcel·la 322, del
polígon 6, s'emet el següent INFORME, en qual consten els següents,
ANTECEDENTS
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PRIMER.- En data 9 i 21 d'agost de 2018, dos veïns de la parcel·la 322 del polígon 6,
presenten instància en aquest Ajuntament amb número de registre d'entrada 1434 i
1496, sol·licitant la neteja de dicha parcel·la per trobar-se la mateixa en estat d'abandó
i haver perill d'incendi. DOC. 1 i DOC.2
SEGON.- Amb data 7 de desembre de 2018, l'auxiliar de la policia local realitza el següent
informe:
"Personat en la parcel·la 322 del polígon 6, pàgropietat de D. José García Calvo, a
sol·licitud de dos veïns confrontants (registre d'entrada 1434 i 1496 del 9 i 21 d'agost,
s'observa en aquesta parcel·la el seu estat d'abandó, amb presència de matoll,
enfiladisses i diversos tipus de cactus; en data 01- 04- 2015 ja es va realitzar informe
sobre el seu estat. S'adjunten fotos i dades cadastrals del titular ".DOC. 3
LEGISLACIÓ APLICABLE





Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenación del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
Ordenança Municipal sobre el Medi Rural (BOP nº 270 de data 1996.11.12).
Codi Civil.
FONAMENTS DE DRET



Article 84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local: "Les entitats locals poden intervenir l'activitat dels ciutadans a través dels
següents mitjans: a) Ordenances i bans."
Article 84.2: "L'activitat d'intervenció de les entitats locals s'ha d'ajustar, en tot
cas, als principiantsis d'igualtat de tracte, necessitat i proporcionalitat amb
l'objectiu que es persegueix. "



Article 69 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana: "Els propietaris de
sòl i titulars de drets sobre béns immobles afectats per l'ordenació urbanística
tenen les facultats i els deures previstos per la legislació autonòmica i per la
legislació estatal en matèria de sòl, urbanisme i ordenació del territori".
Article 180: Deure de conservació i rehabilitació i inspecció periòdica
d'edificacions
«1. Els propietaris de terrenys, construccions i edificis hauran de mantenir-los en
condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor, realitzantels treballs
i obres necessaris per a conservar o rehabilitar-hi les condicions imprescindibles
d'habitabilitat, seguretat, funcionalitat o ús efectiu que permetrien obtenir la
llicència administrativa d'ocupació per a la destinació que els siga propio. També
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tenen aquest deure els subjectes obligats d'acord amb la legislació estatal sobre
rehabilitació, regeneració i renovació urbanes ".
Article 250.1: "Seran subjectes responsables totes les persones físiques o
jurídiques que incorrin en infracció urbanística en les seves conductes, obres,
actuacions o bé mitjançant l'incompliment de les seves obligacions o de les
ordres de les quals siguin destinataris ".
Article 17.2 de l'Ordenança reguladora del medi rural, publicada en el BOP núm
270 de data 1996.11.12: "Si les branques d'alguns arbres s'estenen sobre finca o
camí confrontant, l'amo d'aquests té dret a reclamar que es tallen en quant
s'estén sobre la seva propietat encara que s'hagen guardat les distàncies
assenyalades en l'article 16 de l'esmentada ordenança" .
 Article 592 del Codi Civil: "Si les branques d'alguns arbres s'estenen sobre una
heretat, jardins o patis veïns, l'amo d'aquests dret a reclamar que es tallen en la
mesura que s'estenguin sobre la seva propietat".
Pel que a la vista del que antecedeix es PROPOSA resolució en els següents termes:


PRIMER.- Tramitar ordre d'execució per a neteja de parcel·la 322 del polígon 6, amb
referència cadastral 46010A006003220000EH, el propietari és D. José García Calvo,
doncsto que després de l'informe de l'auxiliar de policia municipal de data 7 de
desembre de 2018, queda documentat que es troba en estat d'abandó.
SEGON.- Incorporar com a part integrant de l'expedienet l'informe emès per el auxiliar
de policia en data 7 de desembre del 2018, cueixi còpia s'acompanya, i posar l'expedient
de manifest a l'interessat, perquè dins d'un termini de 10 dies, pugui al·legar i presentar
els documents, justificacions i mitjans de prova que estimi pertinents en defensa dels
seus drets.
TERCER.- Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Tramitar ordre d'execució per a neteja de parcel·la 322 del polígono 6, amb
referència cadastral 46010A006003220000EH, el propietari és D. José García Calvo, ja
que després de l'informe de l'auxiliar de policia municipal de data 7 de desembre de
2018, queda documentat que es troba en estat d'abandó.
SEGON.- Incorporar com a part integrant de l'expedienet l'informe emès per el auxiliar
de policia en data 7 de desembre de 2018, cueixi còpia s'acompanya, i posar l'expedient
de manifest a l'interessat, perquè dins d'un termini de 10 dies, pugui Alegar i presentar
els documents, justificacions i mitjans de prova que estimi pertinents en defensa dels
seus drets.
TERCER.- Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita d'Ordre d'Execució Nº 18/18 i del contingut de l'informe -proposta formulat per la secretàriainterventora que diu així:
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INFORME
En compliment de l'ordenat per l'ajuntament en data 5 de desembre de 2018, sobre la
possibilitat i procediment a seguir per a la iniciació d'expedient d'ordre d'
Execució sobre la parcel·la situada en C / Llimera, 2 (Urb. Els Tarongers), per la present
informe que, la normativa aplicable al cas ve recollida en:
LEGISLACIÓ APLICABLE









Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició.
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de
residus mitjançant dipòsit en abocador.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.

FONAMENTS DE DRET
L'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), preceptúa:
"El Municipi exercirà, en tot cas, competències en els termes de la legislació de l'Estat i
de les comunitats autònomes en les següents matèries:
d) Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; promoció i gestió d'habitatges;
parcs i jardins, pavimentació de vies públiques urbanes i conservació de camins i vies
rurals.
f) Protecció del medi ambient. "
L'article 84.1 de la LBRL, diu:
"Les entitats locals poden intervenir l'activitat dels ciutadans a través dels següents
mitjans:
a) Ordenances i bans. "
Article 84.2: "L'activitat d'intervenció de les entitats locals s'ha d'ajustar, en tot cas, als
principis d'igualtat de tracte, necessitat i proporcionalitat amb l'objectiu que es
persegueix."
Article 69 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana: "Els propietaris de sòl i titulars de
drets sobre béns immobles afectats per l'ordenació urbanística tenen les facultats i els
deures previstos per la legislació autonómica i per la legislació estatal en matèria de sòl,
urbanisme i ordenació del territori ".
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Article 180 de la mateixa llei, pel que fa al dEber de conservació i rehabilitació i inspecció
periòdica d'edificacions:
«1. Els propietaris de terrenys,construccions i edificis hauran de mantenir-los en
condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor, realitzant els treballs i
obres necessaris per a conservar o rehabilitar-hi les condicions imprescindibles
d'habitabilitat, seguretat, funcionalidad o ús efectiu que permetrien obtenir la llicència
administrativa d'ocupació per a la destinació que els siga propi. També tenen aquest
deure els subjectes obligats d'acord amb la legislació estatal sobre rehabilitació,
regeneració i renovación urbanes ".
Article 250.1 prossegueix: "Seran subjectes responsables totes les persones físiques o
jurídiques que incorrin en infracció urbanística en les seves conductes, obres, actuacions
o bé mitjançant l'incompliment de les seves obligacions o de les ordres de les que siguin
destinataris ".
Pel que fa a la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana,
en l'article 47.2, pel que fa a la gestió de residus, recull el següent:
"Queda prohibit l'abandó, abocament o eliminació incontrolatslada de residus en tot el
territori de la Comunitat Valenciana, així com tota mescla o dilució dels mateixos que en
dificulti la gestió. "
L'article 74.4 de la mateixa norma, continua:
«4. Es consideren infraccions greus als efectes d'aquesta llei:
b. L'abandonament, abocament o eliminació incontrolats de qualsevol tipus de residu
no perillós, sense que s'hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient
o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones. "
En el mateix sentit resol la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats;
que en el seu article 46.3 diu:
"A l'efecte d'aquesta Llei es consideren infraccions greus:
c) L'abandonament, abocament o eliminació incontrolada de qualsevol tipus de residus
no perillosos sense que s'hagi posat en perill greu la salut de les persones o s'hagi produït
un dany o deteriorament greu per al medi ambient. "
Pel que fa a la competència en matèria de residus, la Llei 22/2011, a través de l'article
12.5 ve a dir el següent:
"Correspon a les entitats locals, o les diputacions forals quan procedeixi:
b) L'exercici de la potestat de vigilància i inspecció, i la potestat sancionadora en l'àmbit
de les seves competències. "
L'article 25 de les Normes Subsidiàries d'Albalat dels Tarongers diu: "No podran instal·lar
sense autorització municipal: - Qualsevol tipus d'instal·lació que pugui alterar les
condicions mediambientals."
L'Ordenança de Bona Convivència d'Albalat dels Tarongers, en el seu article 28 (danys a
propietats confrontants en parcel·les rústiques):
10

"Sense perjudici de les obligacions que la legislació urbanística estableix als propietaris
de les parcel·les rústiques que per abandó de cultiu o tenir solars abandonats
confrontants amb terrenys rústics i que causin perjudicis a les terres conreades, bé sigui
per esplai de llavors, males herbes o per plagues procedents dels mateixos, estaran
obligats a la seva neteja i manteniment en les degudes condicions higiènic sanitàries, de
la mateixa manera que els propietaris de terrenys qualificats com a urbans. "
En relació a la retirada dels residus, l'article 5.2 Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel
qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, especifica el
següent:
«2. El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionarlos per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat
a lliurar-los a un gestor de residus oa participar en un acordvoluntari o conveni de
col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o altres formes
de valorització.
3. El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor
haurà de constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del
posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si s'escau, el número de llicència de
l'obra , la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan
sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats d'acord amb la llista europea de
residus publicada per Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, o norma que la
substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destinació.
Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï
únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el
document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació
ulterior al qual es destinaran els residus.
En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de
construcció i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà pel que estableix
l'article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril (actual Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus
i sòls contaminats).
En la mateixa línia, l'article 12 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual
es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador respecte al procediment
d'admissió de residus:
«1. Prèviament a l'admissió de qualsevol residu en un abocador:
a) El posseïdor dels residus que els enviï a un abocador i l'entitat explotadora d'aquest
han de poder demostrar, per mitjà de la documentació adequada, abans o en el moment
del lliurament, o del primer lliurament quan es tracti d'una sèrie de lliuraments en què
el tipus de residu no canviï, que, d'acord amb les condicions establertes en l'autorització,
els residus poden ser admesos en aquest abocador i compleixen els criteris d'admissió
establerts en l'annex II.
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Pel que fa a la vista del que antecedeix es PROPOSA resolució en els termes següents:
PRIMER.- Iniciar expedient nº 18/18 d'ordre d'execució, ordenant que es realitzin els
treballs de retirada de runa situats en la parcel·la de C / Limera nº 2, amb destinació a
abocador autoritzat. El lliurament dels residus de coNSTRUCCION i demolició a un gestor
per part del posseïdor haurà de constar en document fefaent, el qual haurà de facilitar
a l'ajuntament, a la fi de provar que l'eliminació dels residus s'ha produït mitjançant el
procediment legalment establecanat.
SEGON.- Incorporar com a part integrant de l'expedienet l'informe emès per el auxiliar
de policia en data 3 de desembre de 2018, cueixi còpia s'acompanya, i posar l'expedient
de manifest als propietaris de la parcel·la, perquè dins di un termini d' 10 dies, Puguin
els interessats al·legar i presentar els documents, justificacions i mitjans de prova que
considerin pertinents en defensa dels seus respectius drets.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Iniciar expedient nº 18/18 d'ordre d'execució, ordenant que es realitzin els
treballs de retirada de runa situats en la parcel·la de C / Limera nº 2, amb destinació a
abocador autoritzat. El lliurament dels residus de construcció i demolición a un gestor
per part del posseïdor haurà de constar en document fefaent, el qual haurà de facilitar
a l'ajuntament, a la fi de provar que l'eliminació dels residus s'ha produït mitjançant el
procediment legalment establert.
SEGON.- Incorporar com a part integrant de l'expedienet l'informe emès per el auxiliar
de policia en data 3 de desembre de 2018, cueixi còpia s'acompanya, i posar l'expedient
de manifest als propietaris de la parcel·la, perquè dins d'un termini de 10 dies, Puguin
els interessats al·legar i presentar els documents, justificacions i mitjans de prova que
considerin pertinents en defensa dels seus respectius drets.
Drets.
TERCER.- Traslladar el present acord als interessats.



Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita d'Informació Urbanística Nº 45/18, sol·licitant informe sobre la classificació del sòl, de la parcel·la cadastral 001000800YJ29A0001HR, i del contingut de l'informe emès per
l'arquitecte en data 13 de desembre 2018, que diu així:
INFORME URBANÍSTIC

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

ARLANDIS I ROMERO, SL
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DNI / CIF:

B98879919

domicili:

-

En representació de:
parcel·la:

POLÍGON 16, PARCEL·LA 148

Referència Cadastral: 46010A016001480000EJ
Emet el següent:
INFORME
PRIMER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normas Subsidiàries (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994.
CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05/03/1998. CTU).
SEGON: Segons el que especifica les NNSS, la parcel·la està classificada com a sòl no
urbanitzable Protegido amb qualificació protecció paisatgística.
TERCER: Consultada la base cartogràfica de l'Institut Cartogràfic Valencià, la parcel·la es
troba inclosa dins l'àmbit del PORN de la Calderona, zonificació àrea de regeneració.
A la vista de conte antecedeix s'acorda per unanimitat:
1) Fer seu l'informe emès per l'arquitecte en data 13/12/2018.
2) Traslladar del mateix a l'interessat als efectes oportuns.


Seguidament informa la Sr. alcaldessa que amb motiu de circumstàncies extraordinàries i festes produïdes en el mes de desembre, ha calgut que els peons de
neteja contractats per l'Ajuntament realitzaran hores extraordinàries; per la qual
cosa després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat l'abonament de
les següents quantitats corresponents a hores extres:

- Francisco Cortina Colomina 56 € (CINQUANTA-SIS EUROS)
- Maria del Mar Ramon Cases 48 €. (QUARANTA-VUIT EUROS)
-Alicia Esteve Sanchis 24 €. (VINT EUROS).



Seguidament s'informa de la documentació presentada per les següents
associacions per a l'abonament de la subvenció de 2018.

-

ASSOCIACIÓ CULTURAL MESTRE Moragrega.

-

CORAL ALBALAT DELS TARONGERS.

-

ASSOCIACIÓ MÚSIC CULTURAL A. TARONGERS.
A la vista de la Documentació presentada i d'acord amb la base 27 de les d'execució
del pressupost s'acorda per unanimitat el reconeixement de l'obligació i pagament
de les següents subvencions:
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-

Aplicació 334 48000 ASSOCIACIÓ MÚSIC CULTURAL A. TARONGERS, AMB CIF G46.188.678. ( 5.000 €) CINC MIL EUROS.

-

Aplicació 334 48000 ASSOCIACIÓ CULTURAL MESTRE Moragrega AMB CIF G98803851. ( 400 €). QUATRE-CENTS EUROS.

-

Aplicació 338 48000 CORAL ALBALAT DELS TARONGERS amb CIF G 98846439 (900
€). NOU-CENTS EUROS.

També es reconeix l'obligació i pagament per desplaçaments a la Sra. Alcaldessa, per
import de 22,04 €. (VINT-I-AMB QUATRE EUROS)
També es reconeix l'obligació i pagament a l'Agència tributària del document amb
referència 461832300145 Q, en període executiu corresponent a liquidacions de 2015
per import total de 120 € (CENT VINT EUROS).

-



Seguidament s'informa del contingut de la Certificació N º 2 corresponent a l'obra
"Instal·lació Ascensor ajuntament" degudament subscrita pel contractista i director
de l'obra. Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
Aprovar certificació Nº 2 de l'obra "Instal·lació ascensor Ajuntament" la quantia ascendeix a 18.050,99 € DIVUIT MIL CINQUANTA EUROS AMB NORANTA I NOU CÈNTIMS més el IVA corresponent de 3.790,71 € TRES MIL SET-CENTS NORANTA EUROS
AMB SETANTA-UN CÈNTIM. Total 21.841,70 € VINT-I-MIL VUIT-CENTS QUARANTAUN EURO AMB SETANTA CÈNTIMS.
Reconeixement obligació amb càrrec aplicació 459.622.
Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de pagaments nº 37
que ascendeix a l'import total de QUARANTA-NOU MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB
VINT CÈNTIMS 49.038,20 €., S'acorda per unanimitat, reconeixement de l'obligació
i ordre de pagament, segons es relaciona a continuació
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I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 19,45 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, en
dono fe i se sotmet a la signatura de la presidenta.

Vist i plau Presidenta

Secretària- interventora

Maite Pérez Furió

Amparo Ferrandis Prats
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