ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRER DE 2018.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 19 de febrer de 2018 a les 17,45h,
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, D. Miguel Bonet
Sancho i Rafael 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 l'estat de l'expedient nº 1/2017 incoat a instància de la Sra. Mª Isabel
Bañon Manrique per a llicència d'1era Ocupació, immoble situat en C / Calvari, 66,
referència cadastral de la parcel·la 46010A005005960000EE i de l'edificació
46010A005005960001RR, de tot això en l'expedient, així com del contingut de
l'informe emès per l'arquitecte que diu així:

LLICÈNCIA DE PRIMERA 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:

MARÍA ISABEL BAÑON MANRIQUE.

NIF:

19077295-Z

domicili:

Avd. 9 d'Octubre núm 29-5-14 Sagunt. 46520.

En representació de: emplaçament:

C / CALVARI, Nº 66.

REF CADASTRAL: 46010A005005960000EE
Albalat dels Tarongers
exp:

1/2017

Emet el següent informe:
PRIMER:





Documentació presentada:

Sol·licitud de llicència municipal de primera ocupació.
Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió per empresa instal·ladora.
Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
Escriptura d'acta final d'obra.
Documentació presentada el 6 d'abril de 2017

 Declaració Cadastral. Model 901N.

SEGON: Documentació que consta en l'expedient:
TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a
l'atorgament de la llicència i que no consta en l'expedient:
QUART: Incidències:
Queden esmenades les incidències advertides en l'anterior informe mitjançant la
presentació del model 902N en la Gerència de Cadastre i en l'execució de l'encintat
de vorera en tot el perímetre de la parcel·la.
CINQUÈ: 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 de primera ocupació:
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
CONCLUSIÓ:
Realitzada visita d'inspecció i d'acord amb el que estableix la Llei 3/2004, de 30
de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació, SI
procedeix la concessió de la llicència sol·licitada.
No obstant això, la Corporació determinarà el que estimi més oportú.
També s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a la recepció de les obres
d'urbanització de la citada parcel·la 596 del polígon 5 i del contingut del Decret de
l'Alcaldessa nº 33/18, que ha estat degudament notificat i en compliment del qual es ha
emès informe favorable per l'arquitecte D. Jose Mª Pérez Avançat per a la recepció de les
obres d'urbanització i per Sra. Mª Isabel Bañon Manrique s'han aportat Notes simples del
Registre de la propietat Nº2 de Sagunt; no obstant això per a la recepció i inscripció
registral dels vials, caldrà prèviament tramitar davant el cadastre un informe de variació
gràfica del territori, pel que tenint en compte que la tramitació administrativa de
l'expedient per a la recepció formal i inscripció registral dels vials pot demorar-, s'acorda
per unanimitat:
1) Concedir llicència d'1era Ocupació a Sra. Mª Isabel Bañon Manrique per a
l'immoble situat en la parcel·la 596 del polígon 5 referència cadastral:
46010A005005960001RR, C / CALVARI Nº 66; tenint en compte que la
llicència de 1era Ocupació resta subjecta a la condició suspensiva de la recepció
efectiva dels vials i inscripció registral, per la qual cosa la Sra. Mª Isabel Bañon
Manrique resta obligada a facilitar a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, tots
els documents que siguen necessaris per a inscriure en el Registre de la Propietat
de Sagunt la cessió dels vials annexos a la urbanització de la parcel·la 596 del
polígon 5; així com el pagament de la taxa corresponent.
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.

 Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada per D. Miguel Martínez Peris com
a president de l'Agrupació d'Interès Urbanístic "Els Tarongers"; per tallar la C /
Cirerer de la Urbanització els Tarongers, per a realitzar les obres de connexió de
clavegueram; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, autoritzar
el tall de la C / Cirerer per realitzar les obres de connexió de clavegueram, tenint en
compte que pel promotor i constructor s'han d'adoptar les mesures necessàries per a
la correcta senyalització i protecció de les obres, sent el promotor responsable fins a
la finalització de les mateixes; i amb el compromís de reparar tots els desperfectes
que s'ocasionen a la via pública, voreres, calçada, passejos, jardins, arbrat,
clavegueram, canonades d'aigua, o qualsevol altre servei municipal.
Així mateix, s'acorda atorgar la llicència per a realitzar les obres de connexió de
servei del clavegueram, amb les condicions tècniques que assenyali l'arquitecte que
presta serveis en aquest ajuntament en el seu informe; encarregar a la Sra. Alcaldessa
l'execució de l'acord.
 Tot seguit per la Sra. Alcaldessa s'informa del mal estat en què es troba l'edifici
Ajuntament a l'interior, i la conveniència de dur a terme els treballs de pintura, per al
que s'estan sol·licitant pressupostos; la junta es dóna per assabentada i s'encarrega a
la Sra. Alcaldessa que gestioni l'encàrrec per a la realització dels treballs.
 Seguidament s'informa de l'escrit remès per la Direcció General de Prevenció
d'Incendis Forestals, en què se'ns comunica que l'esmentada Direcció General, va
iniciar l'execució del "Projecte de Prevenció d'incendis forestals-tractament de la
vegetació en zones de Interfax urbà forestal a la província de Castelló i València ",
contracte CNCA17 / 0304/179 (expte 2017/027-PIF) que s'ha encomanat a l'empresa
pública TRAGSA; i pel que fa a Albalat dels Tarongers es van a realitzar les següents
actuacions en terreny forestal.
PARTIDA MONT DEL CORRAL 3,329 (ha)
PLA DE PAVIA
10,320 (ha)
La junta es dóna per assabentada.
 Seguidament s'informa del contingut de la Resolució de 14 de febrer de 2018, del
director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es
convoquen ajudes per a l'exercici 2018 destinades per a la redacció de nous plans
locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per
part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.
Vist el contingut de l'ordre s'acorda per unanimitat, sol·licitar la revisió del Pla Local
de Prevenció d'Incendis Forestals (PLPIF), encarregar a la Sra. Alcaldessa la gestió i
execució de l'acord.
 Seguidament s'informa de les investigacions realitzades pel que fa als GUALS situats
a les Unitats d'Execució nº 1 i nº 2 del Casc Urbà; a la vista de la informació
recopilada s'observa, que ha certes irregularitats en l'actual senyalització de

l'esmentada reserva de vies públiques; per la qual cosa després de la deliberació de
l'assumpte s'acorda per unanimitat:
Remetre escrit a tots els titulars de guals situats en les unitats d'execució nº 1 i nº
2 del casc urbà, informant-los de la normativa vigent en matèria de guals, així
com de l'inici de treballs de regularització dels mateixos; encarregar a la Sra.
Alcaldessa la gestió de les actuacions necessàries per procedir a la seva
regularització.
 S'informa a la junta de govern local dels problemes de recepció en les factures de
PROSEGUR ALARMES ESPAÑA SL, de juliol-Setembre-Octubre-novembre i
desembre de 2017; que després de les investigacions corresponents han estat resolts
mitjançant la relació de factures núm 36 de 2017, composta per 5 factures la quantia
ascendeix a la xifrada quantitat de DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTACINC CÈNTIMS (220,35 €), IVA inclòs, la junta es dóna per assabentada i ratifica
el pagament.

 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures nº 5
composta per 31 factures, que ascendeixen a l'import total de SET MIL VUITCENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
(7.884,83 €), 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 19h 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

