
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2017. 
 
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 19 de setembre de 2017 les 19,15h, 
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la junta 
de govern local, Sra Mª Dolores Lafont Avinent i D. Miguel Bonet Sancho, assistits de la 
Secretària - interventora de l'ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar 
dels assumptes segons es detalla a continuació : 
 

• S'informa de nou, de la sol·licitud presentada per D. Àngel Martínez Estival, a la 
qual acompanya documentació gràfica sobre l'estat dels accessos a la Buitrera; 
vista la documentació presentada i després de la deliberació de l'assumpte, s'estima 
la conveniència de, previ els tràmits oportuns, demanar ofertes per a la neteja de 
les cunetes i reposició dels elements en males condicions. 

• Seguidament s'informa de l'estat d'execució de les obres "MILLORES EN 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC 1ª FASE", i de la conveniència segons sol·licita 
l'interessat i ratifica el tècnic, d'afegir un nou punt de llum, en un recés que es 
produeix al carrer que impedeix una bona visibilitat en l'accés a l'habitatge, per a 
això s'ha elaborat un pressupost per l'empresa que realitza l'obra, Electrotècnia 
Bastida SL, es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda, de moment 
realitzar únicament la canalització en la calçada. 

• Seguidament s'informa, que com a continuació del que s'ha acordat en el seu dia 
sobre tramesa d'informació sol·licitada en l'escrit remès per la Direcció General 
d'Obres Públiques, Transport i Mobiliari Urbà, sobre disponibilitat dels terrenys 
per a les obres contingudes en el projecte de construcció de la Via Verda d'Ojos 
Negros, tram Alfara - Albalat dels Tarongers; revisat el recorregut i tota la 
informació sobre el mateix obra en aquest ajuntament, resulta que, tot i que 
cadastralment el camí figura a nom d'aquest ajuntament, no es disposa de 
documentació que acrediti la seva propietat municipal; per la qual cosa s'acorda 
per unanimitat, traslladar el present acte a l'esmentada Direcció General d'Obres 
Públiques, Transport i Mobiliari Urbà als efectes oportuns. 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient nº 19/2016 incoat a instància de 
PEDRO NOLL VIDAL per a llicència de 2a ocupació, habitatge situat en Polígon 
6 Parcel·la 368, i de tot això en l'expedient, així com del contingut de l'informe 
emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament en data 14 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:  PEDRO NOLL VIDAL 
 NIF:   19089963-D 
 domicili:  Avd. Sants de la Pedra, nº 4 - 31. 46500. Sagunt. 
 En representació de: - 
 emplaçament: Poligono 6, Parcel·la 368. Partida La Pineda 18. 
 
 



 
 
 REF CADASTRAL: 46010A006003680000EM / 
0388925YJ3908N0001ZR 

Albalat dels Tarongers 
exp:   19/ 2016 

  
Emet el següent informe: 
 
PRIMER: Documentació presentada: 
 
• Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat, 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. S'especifica 
entre d'altres que la parcel·la disposa de connexió elèctrica. 
• Declaració responsable del tècnic. Arquitecte 
• Fitxa cadastral. 
• Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió per a una instal·lació receptora 
específica. Habitatge. 
• Sol·licitud de subministrament d'energia elèctrica, acceptada pel 
subministrador. 
• Rebut de l'Impost de Béns Immobles d'Urbana de 2013. 
 

Documentació presentada el 29 de juny de 2017: 
 
• Escriptura de la propietat en què consten les construccions. 
• Últim rebut de l'Impost de Béns Immobles d'Urbana 

 
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, Normes Subsidiàries 
(27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència de segona ocupació: 
 
1. Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú. 
 
S'ha d'adjuntar compromís escrit de la instal·lació per a l'immoble d'un 
sistema de depuració o de no abocament d'aigües residuals a domini públic. 
 
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, CONDICIONADA a: 

 
1. La presentació del que indica l'apartat quart. 

 
 
 
 

 



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

1) Concedir llicència de 2n ocupació a D. PEDRO NOLL VIDAL per a l'immoble 
situat en parcel·la 368 del polígon 6, referència cadastral: 
0388925YJ3908N00012R, condicionat 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 de les 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'expedient nº 1/2017 incoat a instància de D. Daniel Marcos 

Ferrer, sol·licitant llicència de Segregació de la Parcel·la Cadastral: 
5510805YJ2951S0001MH situada a PLA DE PAVIA i de l'informe emès per la 
secretària - interventora que diu així:  

 
"Que DANIEL MARCOS FERRER presentar escrit en data 13 de setembre de 

2017-nº entrada 1468- en el qual sol·licitava Llicència de Segregació sobre parcel·la 
situada en sòl urbà a la partida Pla de Pavia, amb referència cadastral 
5510805YJ2951S0001MH. 

Vist que, 
D'acord amb l'article 104.3 de les Norma Subsidiàries de Planejament Municipal 

d'Albalat dels Tarongers, en el sòl urbà on s'hagin de redactar plans especials de reforma 
interior o sanejament (Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia), no es podran concedir 
llicències mentre no s'hagin aprovat definitivament aquests plans i completades les 
infraestructures que en ells es determinin, provisionalment i als efectes de control i 
sanejament de les edificacions existents es podran atorgar llicències d'habitabilitat, 
sanejament i adaptació als criteris establerts en les normes urbanístiques en vigor. 

 

Dit l'anterior, NO PROCEDEIX l'atorgament de la llicència de Segregació, pel fet 
que mentre no s'aprovi definitivament pla especial de reforma interior a la partida Pla de 
Pavia i es completin les infraestructures necessàries, no es podran emetre llicències sobre 
la zona. " 
A la vista de tot això s'acorda per unanimitat: 
 

1) Denegar la llicència de segregació de la parcel·la situada en el sòl urbà de PLA DE 
PAVIA amb referència cadastral: 5510805YJ2951S0001MH, motivat en que 
d'acord amb l'article 104.3 de les Norma Subsidiàries de Planejament Municipal 
d'Albalat dels Tarongers, en el sòl urbà on es hagin de redactar plans especials de 
reforma interior o sanejament (els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia), no 
es podran concedir llicències mentre no s'hagin aprovat definitivament aquests 
plans i completades les infraestructures que en ells es determinin, provisionalment 
ia l'efecte de control i sanejament de les edificacions existents es podran atorgar 
llicències d'habitabilitat, sanejament i adaptació als criteris establerts en les normes 
urbanístiques en vigor. 
 

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



• Seguidament s'informa de l'expedient d'informació urbanística núm 7/2016 incoat a 
instància de FRANCISCO MARIN COCA sobre parcel·la 121 del polígon 13; i del 
contingut de l'informe emès per la tècnic agrícola en data 7 de setembre de 2017, que 
diu així: 

 

 

Segons les Normes Subsidiàries del municipi les parcel·les estan situades en "sòl 

no urbanitzable COMÚ". 

 

 

 

 

 

 

 



- 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 tècnica agrícola a data 7 de setembre de 2017, 
transcrit anteriorment. 

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 perquè incompleix la 
normativa urbanística i no hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de 
construccions. 

3) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns. 
 
• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient nº 28/17 de llicència d'obra, incoat a 

instància de Ricard Jiménez Linon, i del contingut de l'informe emès per l'arquitecte 
que presta serveis en aquest ajuntament en data 13 de juliol de 2017, que diu així : 

 

LLICÈNCIA D'OBRA  
 

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:  RICARD JIMENEZ LIÑAN  
 DNI:   434098295-S 
 domicili:  Passeig Albereda, núm 44 -7º, pta 17 

46023, València. 
 En representació de:  

obra: REPARAR TANCA I BASSA. IMPERMEABILITZAR 
COBERTA 

emplaçament: POL 19. PAR 197  
REF CADASTRAL: 46010A019001970000EM 

 Albalat dels Tarongers 
 EXP:   28/2017 
  
Emet el següent: 

INFORME  
 
PRIMER: Documentació presentada: 
 
• Sol·licitud de llicència d'obres. 
• Fitxa cadastral. 
• fotografies actuals 
• Pressupost. 
 
SEGON: Documentació que consta a l'expedient: 
TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'atorgament de llicència les Obres:  
 
QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes Subsidiàries 
(27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència d'Obres en: 
 
 
 
 
 
2. Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú. 

 



CINQUÈ: Únicament es podran escometre obres de manteniment necessàries 
per no pertorbar la seguretat, salubritat, l'ornament i paisatge de l'entorn. 
 
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 s'ajustin 
al sol·licitat i pressupostat, cONDICIONAT a: 

 
- El compliment del que disposa l'apartat cinquè. 

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

1) Concedir llicència al Sr. Ricard Jiménez Linon per realitzar obres en l'immoble 
situat al polígon 19 parcel·la 197, Referència Cadastral: 
46010A019001970000EM, consistents en "Reparar la tanca i bassa i 
impermeabilitzar coberta", tenint en compte que es tracta d'obres de reparació i 
manteniment no podran afectar el volum ni estructura de l'immoble. 
Condicionar la llicència al compliment de les normes urbanístiques 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 estalvi al dret de 
propietat. 
 

2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 
• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 15/2016 incoat 

a instància de D. Àngel Andújar Pérez, per realitzar el tancament de la parcel·la 16 i 
287 del polígon 6; així com havent-li requerit documentació segons el que preveu 
l'article 68.1 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de 
les Administracions Publiques, en data 8 de setembre de 2017; en data 12 de setembre 
de 2017 nº d'entrada 1461, sol·licita anul·lació de l'expedient. 

S'informa del contingut de l'informe emès per la Secretària- interventora en data 13 de 
setembre de 2017, que diu així: 

Vist l'escrit de desistiment que presenta D. ÀNGEL ANDUJAR PÉREZ amb data 

12 de setembre de 2017, i no havent-se personat en el procediment tercers interessats, per 

mitjà del present i d'acord amb el que disposa l'art. 94 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú, segons el parer de la informant procedeix: 

primer.- Cal acceptar el desistiment del procediment de llicència d'obres, expte. 

nº 15/2016 instant per Ángel Andújar Pérez, no existint tercer interessats en el mateix, ni 

comportant el mateix interès general. 

Tenint en compte el que disposa l'art. 94.4 i 5 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú, que diu així: 

- L'Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el 

procediment tret que, havent-se personat en el mateix tercers interessats, n'instin la 

continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia. 

 

- Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment impliqués l'interès general o fos 

convenient substanciar-la per la seva definició i aclariment, l'Administració pot limitar els 

efectes del desistiment o la renúncia a l'interessat i seguir el procediment. 



segon.- Procedeix declarar conclòs el procediment per a l'autorització de l'obra, expt. Nº 

15/2016 i arxivar l'expedient. 

tercer.- Notificar el present acord a D. Àngel Andújar Pérez. 

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

primer.- Acceptar el desistiment del procediment de llicència d'obres, expte. nº 15/2016 

instant per Ángel Andújar Pérez, no existint tercer interessats en el mateix, ni comportant 

el mateix interès general. 

Tenint en compte el que disposa l'art. 94.4 i 5 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú, que diu així: 

- L'Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el 

procediment tret que, havent-se personat en el mateix tercers interessats, n'instin la 

continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia. 

- Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment impliqués l'interès general o fos 

convenient substanciar-la per la seva definició i aclariment, l'Administració pot limitar els 

efectes del desistiment o la renúncia a l'interessat i seguir el procediment. 

segon.-Declarar conclòs el procediment per a l'autorització de l'obra, expt. Nº 15/2016 i 

arxivar l'expedient. 

tercer.- Notificar el present acord a D. Àngel Andújar Pérez. 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'2ª Ocupació nº 22/2016 

incoat a instància d'Àngel Chover Roig i de l'escrit de desistiment presentat el dia 8 de 

setembre de 2017, nº d'entrada 1448; i del contingut de l'informe emès per la secretària 

- interventora en data 13 de setembre de 2017 que diu així: 

Vist l'escrit de desistiment que presenta D. ÀNGEL CHOVER ROIG amb data 7 

de setembre de 2017, i no havent-se personat en el procediment tercers interessats, per 

mitjà del present i d'acord amb el que disposa l'art. 94 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú, vinc a informar: 

primer.- Cal acceptar el desistiment del procediment de Llicència de segona ocupació 

expte. nº 22/2016 instant per Ángel Chover Roig, no existint tercer interessats en el mateix, 

ni comportant el mateix interès general. 

 

 

Tenint en compte el que disposa l'art. 94.4 i 5 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú, que estableix: 

- L'Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el 

procediment tret que, havent-se personat en el mateix tercers interessats, n'instin la 

continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia. 



- Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment impliqués l'interès general o fos 

convenient substanciar-la per la seva definició i aclariment, l'Administració pot limitar els 

efectes del desistiment o la renúncia a l'interessat i seguir el procediment. 

segon.- Procedeix declarar conclòs el procediment per a l'atorgament de la llicència de 2a 

ocupació, expt. Nº 22/2016, i arxivar l'expedient. 

tercer.- notificar el present acord a D. Angel Chover Roig. 

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

primer.- Acceptar el desistiment del procediment de Llicència de segona ocupació expte. 

nº 22/2016 instant per Ángel Chover Roig, no existint tercer interessats en el mateix, ni 

comportant el mateix interès general. 

Tenint en compte el que disposa l'art. 94.4 i 5 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú, que estableix: 

- L'Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el 

procediment tret que, havent-se personat en el mateix tercers interessats, n'instin la 

continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia. 

- Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment impliqués l'interès general o fos 

convenient substanciar-la per la seva definició i aclariment, l'Administració pot limitar els 

efectes del desistiment o la renúncia a l'interessat i seguir el procediment. 

segon.- Declarar conclòs el procediment per a l'atorgament de la llicència de 2a ocupació, 

expt. Nº 22/2016, i arxivar l'expedient. 

tercer.- notificar el present acord a D. Àngel Chover Roig. 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'1era ocupació nº 1/2017 

incoat a instància de Dña. Isabel Bañon Manrique i del contingut de l'informe emès 

per la secretària-interventora en data 14 de setembre de 2017 que diu així: 

 

 

 

 

Per ordre del regidor delegat d'urbanisme, patrimoni i paisatge, informe: 
 

ANTECEDENTS 
 PRIMER.-Davant aquest Ajuntament es va presentar en data 7 de març de 2017, 
per part de SRA. MARÍA ISABEL BAÑON MANRIQUE una instància registrada amb 
número 371. En aquesta es sol·licitava LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ referent 
a l'habitatge situat al c / Calvari, 66, amb referència cadastral 46010A005005960000EE, 
aportant-se la següent documentació: 

- Fotocòpia del DNI de la sol·licitant. 



- Còpia de l'escriptura de Declaració d'obra nova en construcció. 
- Còpia de l'escriptura d'Acta Final d'Obra. 
- Certificada d'Iberdrola de la contractació del subministrament i instal·lació 

elèctrica. 
- Declaració Cadastral model 901N. 

  
SEGON.- En data 3 d'abril de 2017, se li notifica perquè es esmenaren les 

deficiències, mitjançant escrit que diu així: 
1. Vist el projecte bàsic i d'execució que consta en l'expedient municipal, amb data 

de visat 16/01/14, per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a 

prolongació del C / Calvari i C / rollets, es contempla en la memòria del 

pressupost, en el primer capítol i acompanyat per plans, les obres d'urbanització, 

com obres annexes, a l'edificació, consistents en l'execució de voreres, calçada i 

trasllat i emplaçament de fanals.  

 

S'haurà d'aportar un certificat redactat pel tècnic director de les obres que justifiqui 

que les obres annexes d'urbanització s'han executat d'acord amb el que disposa el 

projecte. 

 

2. Vista la fitxa cadastral de la parcel·la es comprova que consta com rústica. No 

tributa com a urbana. L'habitatge no apareix en cadastre. 

S'haurà regularitzar la situació a cadastre, sense perjudici dels rebuts que es deguin 

per part del seu titular. " 

 
TERCER.- El dia 6 d'abril del present, es presenta davant l'Ajuntament instància, 

amb número d'entrada 540, aportant de nou l'alteració de la titularitat, model 901N. 
 

QUART.- Amb data 22 de maig de 2017, es dicta pel Regidor delegat d'urbanisme, 
patrimoni i paisatge, providència, en la qual es posa en coneixement de la interessada que, 
tenint en compte que: 

- En data 3 d'abril de 2017 s'ha li requereix documentació, transcrita anteriorment. 

- En data 6 d'abril aporta documentació que res té a veure amb la requerida. 

- Des del 6 d'abril al 18 de maig de 2017, no aportat cap altra documentació, havent 

transcorregut des del requeriment 1 mes i 15 dies. 

Pel que, els actes de la interessada no reuneixen els requisits necessaris, d'acord amb el 

que preveu i citat article 73 de l'esmentada llei; havent-requerir perquè si, en el termini 

de 10 dies, comptats a partir del següent a la notificació del present acte, no 

 

 

 

aporta la documentació requerida, mitjançant la notificació practicada el 2017.04.03, que 

consisteix en: 

 Certificat redactat pel tècnic director de les obres que justifiquin que les obres 

annexes d'urbanització s'han executat d'acord amb el que disposa el projecte. 

 Alta d'Urbana, utilitzant el normalitzat d'Hisenda model 902N. 

 

Per al cas, que no es aporti tota la documentació referenciada. Advertir-li que es 

considerarà que desisteix de la seva petició d'acord amb l'article 68.1 i es procedirà a la 

resolució motivada de l'expedient d'acord amb l'article 21 ambdós de la llei 39/2015 d'1 

d'octubre. " 

Notificant el requeriment a la interessada en data el 30 de maig de 2017. 
 



CINQUÈ.- Finalment en data 29 de juny de 2017, transcorrent trenta dies des de 
l'última notificació, es presenta instància amb núm entrada 1026, aportant declaració 
cadastral model 902N. 

Sense que fins a la data s'hagi presentat més documentació que la recollida en 
aquest informe. 

FONAMENTS JURÍDICS 
Són base per fonamentar aquest informe: 
 

-  Article 214 Actuacions subjectes a declaració responsable: 
d) La primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seva 
construcció, d'acord amb el que preveu la legislació vigent en matèria d'ordenació i 
qualitat de l'edificació, així com el segon i següents actes d'ocupació d'habitatges. 
 

-  Article 222 Declaració responsable per a l'execució d'obres de reforma d'edificis, 
construccions o instal·lacions i obres menors; en els següents apartats: 
 
1. La declaració responsable per als supòsits de l'article 214 d'aquesta Llei s'ha d'ajustar 

al que preveu la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú. 
 

5. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació 
o document que s'acompanyi o incorpori a la declaració responsable, o la no presentació 
davant l'administració competent d'aquesta, determinarà la impossibilitat d'iniciar les 
obres o de realitzar els actes corresponents des del moment en què es tingui constància de 
tals fets, sense perjudici de les responsabilitats que siguin procedents. La resolució 
administrativa que declari aquestes circumstàncies podrà determinar l'obligació de 
l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement oa l'exercici 
del dret oa l'inici de l'activitat corresponent; tot això sense perjudici de la tramitació, si 
escau, del procediment sancionador corresponent. 
 

- Article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, sobre l'obligació per part de l'Administració a dictar 
resolució expressa ia notificar a tots els procediments. 
 
 
 
 

- Article 53.1.e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, que recull el dret de l'interessat a formular 
al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'ordenament jurídic, ia aportar 
documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que han de 
tenir en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució. 

- Article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, que recull l'esmena per la falta dels documents 
preceptius. 

- Article 73.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, recull la possibilitat de declarar decaiguts en el seu dret 
al tràmit corresponent en el cas que l'interessat no compleixin amb el que preveuen els 
punts 1 i 2 de l'article 73. 

- Article 82.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, recull els terminis per a al·legar i presentar els 
documents i justificacions que els interessats estimin pertinents.  
 



• Realitzada visita d'inspecció per l'arquitecte en data 14 de setembre de 2017 s'ha s'emet 
informe que diu així: 

  
"ASSUMPTE:  VISITA A CARRER CALVARI Nº 66. 
 

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. 

Realitzada la visita d'inspecció al lloc: 

INFORMA  

Vist el projecte bàsic i d'execució que consta en l'expedient municipal, amb data 
de visat 16/01/14, es contempla en la memòria del pressupost, en el primer capítol i 
acompanyat per plans les obres d'urbanització, com obres annexes, consistents en 
l'execució de voreres, calçada i trasllat i emplaçament de fanals.  

El promotor no ha aportat el certificat redactat pel tècnic director de les obres que 
justifiqui que les obres annexes d'urbanització s'han executat d'acord amb el que disposa 
el projecte. 

 Es pot observar que l'habitatge construït està sent ocupada." 

Pel que tenint en compte que, ha transcorregut àmpliament el període assenyalat per a 
esmenar les deficiències, que aquesta no s'ha esmenat i no s'han incomplert les condicions 
de la llicència d'obres; així com que s'està ocupant l'habitatge. 
 
Segons el parer de la informant procedeix formular la següent proposta de resolució: 
 
PRIMER. Denegar la llicència de 1r Ocupació a la Sra MARIA ISABEL BAÑON 
MANRIQUE de l'immoble situat en C / CALVARI, Nº 66 i declarar la impossibilitat de 
l'ús de l'habitatge per que no s'han finalitzat les obres d'urbanització de la parcel·la a què 
estava condicionada la llicència d'obra de l'edificació. 
 
SEGON. Traslladar el present acte a la interessada. 
 
 
 
 
 
TERCER. Traslladar el present acte a les empreses subministradores d'aigua, llum i 
electricitat als efectes disposats en l'article 226 en la llei 5/2014 de 25 de juliol, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i l'article 32.3 de la Llei 3 / 2004, de 30 de 
juny, de la Generalitat d'Ordenació i Foment de l'Edificació. 
 
QUART: Traslladar el present Decret i els informes emesos pels tècnics municipals a 
disciplina urbanística a efectes que s'adopten les mesures de restauració de la legalitat 
urbanística que resulten procedents. 
 
CINQUÈ. Donar un termini de 10 dies a la interessada, comptats a partir del següent a la 
notificació de la proposta, perquè pugui presentar els documents o justificants que 
consideri necessaris, advertint-li que transcorregut el termini es procedirà a dictar la 
resolució. 
 
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, la 
següent proposta de resolució: 
 
PRIMER. Denegar la llicència de 1r Ocupació a la Sra MARIA ISABEL BAÑON 
MANRIQUE de l'immoble situat en C / CALVARI, Nº 66 i declarar la impossibilitat de 



l'ús de l'habitatge per que no s'han finalitzat les obres d'urbanització de la parcel·la a què 
estava condicionada la llicència d'obra de l'edificació. 
 
SEGON. Traslladar el present acte a la interessada. 
 
TERCER. Traslladar el present acte a les empreses subministradores d'aigua, llum i 
electricitat als efectes disposats en l'article 226 en la llei 5/2014 de 25 de juliol, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i l'article 32.3 de la Llei 3 / 2004, de 30 de 
juny, de la Generalitat d'Ordenació i Foment de l'Edificació. 
 
QUART: Traslladar el present Decret i els informes emesos a disciplina urbanística a 
efectes que s'adopten les mesures de restauració de la legalitat urbanística que resulten 
procedents. 
 
CINQUÈ. Donar un termini de 10 dies a la interessada, comptats a partir del següent a la 
notificació de la proposta, perquè pugui presentar els documents o justificants que 
consideri necessaris, advertint-li que transcorregut el termini es procedirà a dictar la 
resolució. 

• Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada per la Sra. Laura Garijo, en 

representació d'Orange Espanya; manifesta que ORANGE està interessat en instal·lar 

estació de Telefónica Mòbil al terme d'Albalat dels Tarongers, Polígon 4 parcel·la 30, 

Pou del Calvari. 

Sol·licita es valorin les ubicacions proposades, plànols adjunts i comuniquin a la persona 

indicada la ubicació preferent per continuar el procés de contractació, així com generació 

de la documentació. 

Seguidament s'informa del contingut de l'informe emès per l'enginyer tècnic industrial Sr. 

Francisco R Civera Navarré en data 14 de setembre de 2017, que diu així: 

INFORME: 
 

• Aquest tipus d'instal·lació no es troba dins dels usos recollits en les Normes 
Subsidiàries per al sòl no urbanitzable (arts. 111 a 115). 

 
 
 
 

• La tanca de l'estació preveu una alçada de cinc metres, de manera que les 
ubicacions tercera i primera no serien factibles, ja que l'altura màxima de la tanca 
de parcel·la és de dos metres. 

 
• No es contempla un subministrament elèctric independent per a l'estació de 

telefonia, ja que es planteja abastir des del Cti del "Pou del Calvari", cosa que no 
és factible, ja que el subministrament s'ha d'efectuar a partir de les xarxes de la 
Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 

 
• Qualsevol actuació en sòl no urbanitzable, requereix d'autorització prèvia per part 

de la Conselleria. 
 

Seguidament s'informa per la secretària interventora, que en el cas de consulta tractant-se 
de sòl no urbanitzable, polígon 4 parcel·la 30, és aplicable el que disposa l'article 200.1 de 
la llei 5/2014, "estaran subjectes a llicència urbanística municipal i, si és el cas, a prèvia 
declaració d'interés comunitari, en els termes que preveu aquest capítol, els actes d'ús i 
aprofitament que promoguin els particulars en el sòl no urbanitzable ", en relació amb 
l'article 202.1, diu que" la Generalitat intervé en l'autorització d'usos i aprofitaments en sòl 
no urbanitzable, dins dels límits i en les condicions establertes en aquesta llei, mitjançant 



la declaració d'interés comunitari prèvia a la llicència municipal, en els supòsits previstos 
en l'article 197, paràgrafs d), e ) if) i en el f) fa referència a obres,infraestructures i 
instal·lació pròpies de les xarxes de subministraments, transports i comunicacions de 
necessari emplaçament en el sòl no urbanitzable ". 
Establint-se en l'article 203 de la reiterada llei, el règim general de la declaració 
d'interès comunitari i en l'article 197 sobre la "ordenació d'usos i aprofitaments en 
el sòl no urbanitzable", s'estableix que la parcel·la exigible per a les actuacions 
terciàries o de serveis en el medi rural serà almenys de mitja hectàrea de perímetre 
interromput, havent de quedar el 50% de la mateixa lliure de construcció o edificació. 
A la vista de tot això, s'acorda per unanimitat, traslladar el present acte informatiu, aSra. 
Laura Garijo, en representació d'Orange Espanya,als efectes oportuns. 
 
• Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat pel president de la Societat 

Músic Cultural d'aquesta localitat d'Albalat dels Tarongers, en el qual fa referència a 
les despeses que s'ha fet front en els 3 trimestres del present exercici 2017 i sol·licita 
abonament de 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 Societat Músic Cultural d'Albalat dels Tarongers per la 
quantia de TRES MIL EUROS (3.000 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
334 48000, i s'ha d'aportar certificat de tercers. 

2) Traslladar el present acord al president de la citada Societat, als efectes oportuns. 
 
• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per D. Àngel Poveda Molinera, director del 

centre CRA BARONIA BAIXA DE GILET, en data 12 de juliol de 2017, en el qual 
sol·licita l'abonament de la subvenció per a material escolar, acompanyant a la llista 
dels alumnes matriculats en el curs 2016/2017. 
A la vista de la consignació disponible i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per 
unanimitat: 
 
 
 
 
 
Abonar en concepte de subvenció per a material escolar del curs 2016/2017 al CRA 
BARONIA BAIXA, AULARI D'ALBALAT la quantitat de CINQUANTA EUROS 
(50 €) per alumne i ja que els matriculats en aquest curs escolar era 61; s'abonarà amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 326 48000 "APORTACIÓ AJUDA ESCOLAR" la 
quantitat de TRES MIL CINQUANTA EUROS (3.050,00 €) i cal presentar la factura 
corresponent al material adquirit en l'exercici objecte d'aquesta subvenció i certificat 
de tercers. 
 

• Seguidament s'informa del contingut de la factura remesa per EGEVASA, 
corresponent al cànon de subministrament 2n trimestre de l'aigua potable; i resultant 
que, durant el mes de juny, amb motiu de l'ompliment de la piscina municipal es va 
produir una fuga, en què es van perdre diversos milers de M3 d'aigua, s'acorda per 
unanimitat la devolució de la factura per import de DOS MIL CINC-CENTS 
SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS (2.566,05 €), perquè previ els 
tràmits corresponents es rectifiqui. 

• Seguidament s'informa dels escrits presentats per empleats de l'ajuntament que han 
realitzat jornades de formació, perquè se'ls aboni el quilometratge; vistes les 
sol·licituds s'acorda per unanimitat, abonar amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 
23120 les següents quantitats: 

 
- Mª Dolores Gines Camps, despeses quilometratge per jornada, "Portals 

Municipals" dia 13 de setembre 2017: 11,78 €. 
- Alba Rajadell García, despeses quilometratge per jornada, "Portals Municipals" 

dia 3 i 4 de juliol 2017: 23,56 €. 



 
• Seguidament s'informa del contingut del rebut remés per BOIX BROKERS 

CONSULTORS CORREDURIA C. S, SL, corresponent a la regularització dels 
participants en la "volta a peu" ALBALAT DELS TARONGERS 2017, s'acorda per 
unanimitat l'abonament de la quantitat reclamada per import de 19,84 €, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 341 22609. 

• Seguidament s'informa de la relació automàtica de factures nº 25, composta per 25 
factures que ascendeixen a l'import de DICISIEIS MIL TRES-CENTS NORANTA-
TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (16.393,74 €), s'acorda per 
unanimitat el reconeixement d'obligació i pagament de la relació de factures nº 25 de 
2017, segons es detalla a continuació: 

 
 

 
 
 
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,25h del dia de l'encapçalament 
del que jo com a secretària, done fe i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present 
acta que se sotmet a la signatura de la presidenta. 
 
 
 
 
 
 

Vist i plau 
 PRESIDENTA     SECRETÀRIA - INTERVENTORA 
 

 
 
  
Maite Pérez Furio.       Amparo Ferrandis Prats. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


