ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 2 DE MAIG DE 2017.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 2 de Maig de 2017 les 18,50h, sota
la presidència de la Sra Alcaldessa, Sra Maite Pérez Furio, els membres de la junta de
govern local, Sra. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho, excusa la seva
assistència Rafael Asensio Chenovart, per motius de treball i assistits de la secretàriainterventora de l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar els
assumptes segons es detalla a continuació :
•

S'informa de l'escrit remès pel director general d'Administració Local que
s'acompanya de la publicació realitzada en el DOGV de 2017.04.28, sobre
"Resolució de 27 d'abril de 2017, del secretari autonòmic de Presidència, sobre
assignació del Fons de cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
corresponent a cada entitat beneficiària per a l'exercici pressupostari 2017.
En ell, s'assigna a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers la quantitat de VINT
VUIT MIL QUARANTA-SIS EUROS (28.046 €); la junta es dóna per
assabentada.

•

Seguidament s'informa del correu electrònic enviat per l'empresa CTL, Sanitat
Ambiental; en el qual posa en coneixement d'aquest Ajuntament la demora de la
Diputació de València a publicar les subvencions de control de plagues / vectors
de l'any 2017, i la conveniència d'efectuar les tasques en la mateixa forma i
condicions econòmiques que l'any passat.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, esperar que es publiqui
la convocatòria per la Diputació de València.

•

Seguidament s'informa del contingut de l'acord remès per l'ajuntament de Quart
dels Valls, sol·licitant l'adhesió de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers,
d'oposició a la creació del planter el Pinyal; informada la junta de govern del
contingut de l'acord adoptat pel ple de l'ajuntament de Quart dels Valls en sessió
de 2017.03.23, sobre rebuig a la pedrera Pinyal, s'acorda per unanimitat:
Traslladar la mateixa al Ple d'aquest ajuntament, per si és el cas, adhesió a la
proposta de rebuig a la pedrera el Pinyal.

•

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obra nº 39/2016
promogut per Baxauli CB i del contingut de l'informe emès per l'arquitecte que
presta serveis en aquest ajuntament en data 20 d'abril 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:

BAIXAULI CB

CIF:

E96196332

domicili:

plaça El Moli.

En representació de:
obra:

REPARACIÓ DE GOTERES A TEULADA

emplaçament:

C / MAJOR, Nº 1.

REF CADASTRAL: 8383811YJ2988C0001BJ
Albalat dels Tarongers
EXP:

39/2016

Emet el següent:INFORME
PRIMER:

Documentació presentada:

• Sol·licitud de llicència d'obres.
SEGON:
El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència d'Obres en:
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
2. Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià: BÉ D'INTERÈS
CULTURAL. CASTELL PALAU
Dades jurídics:
Secció: Primera
Classificació: Béns immobles 1ª
Categoria: Monument
Estat: Declaració genèrica
Anotació Ministeri: RI-51-0010761
Data anotació: 24/04/02
Tipus de delimitació: Genèric
fitxa:
Codi: 46.12.010-003
Denominació: Castell Palau
Una altra denominació: Casa del Castell / Casa dels Blanes
Municipi: ALBALAT DELS TARONGERS
Comarca: CAMP DE MORVEDRE
Província: VALÈNCIA
Localització: Plaça Puríssima Concepció, 1

Època: S. XIV-S.XV
Ús primitiu: Defensiu

Estil: Arquitectura Medieval
Tipologia: Edificis - Edificis militars - Edificis agrícoles o residencials fortificats

D'acord amb el que disposa article 35.a de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni
Cultural Valencià, les intervencions en immobles i àmbits patrimonialment protegits
s'ajustaran al següent règim:
1- Tota intervenció que afecti un monument, jardí històric o un espai etnològic haurà de
ser autoritzada per la conselleria competent en matèria de cultura, Prèviament a la
concessió de la llicència municipal, quan sigui preceptiva, o al dictat de l'acte
administratiu corresponent per a la seva posada en pràctica. Les intervencions en
llocs històrics, zones arqueològiques i paleontològiques i parcs culturals es regiran
pel que disposa la normativa continguda en la declaració, i en els instruments
d'ordenació que la desenvolupin.
2- Segons s'estableix en l'article 36.1 de l'esmentada Llei, els ajuntaments no podran
atorgar llicències ni dictar actes equivalents, que habilitin actuacions d'edificació i
ús del sòl relatives a immobles declarats d'interès cultural, O als seus entorns, sense
haver-se acreditat per l'interessat l'obtenció de l'autorització de la conselleria competent
en matèria de cultura, quan sigui preceptiva d'acord amb el que disposa l'article 35.
3- Els projectes d'intervenció en béns immobles declarats d'interès cultural, han de
contenir un estudi sobre els valors històrics, artístics, arquitectònics o arqueològics de
l'immoble, l'estat actual d'aquest i les deficiències que presenti, la intervenció proposada
i els efectes de la mateixa sobre aquests valors. L'estudi serà redactat per un equip de
tècnics competents en cadascuna de les matèries afectades i indicarà, en tot cas, de manera
expressa el compliment dels criteris que estableix l'article 38.

TERCER: El promotor aporta el 2 de febrer de 2017 el projecte bàsic i d'execució d'obres
de reparació puntual de coberta Castell-Palau d'Albalat dels Tarongers i se sol·licita
informe tècnic previ i preceptiu a la Direcció General de Cultura i Patrimoni.
QUART: El 19 d'abril de 2017, es rep resolució de la Direcció General de Cultura i
Patrimoni en la qual s'autoritza l'actuació amb condicionants, la qual s'adjunta com a
document annex.
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, quedant CONDICIONADA a:
1r.- Als condicionants que s'enumeren en l'autorització que s'adjunta emesa per la
Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Pel que després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència per a la realització de les obres de "reparació puntual de coberta
Castell"; Palau d'Albalat dels Tarongers, conformement al projecte bàsic i
d'execució presentada el 2 de febrer de 2017, redactat per l'arquitecte Joaquín
Andrés Ros. I condicionada al compliment de les condicions establertes per la
Direcció General de Cultura i Patrimoni en l'escrit de 30 de març de 2017,
expedient 2017/0190-V (SSTT 0085P.17); la fotocòpia s'acompanya. I el
compliment de les prescripcions generals que figuren a les normes urbanístiques
de planejament local i al pagament de l'impost i taxa corresponent.
2) Traslladar als efectes oportuns.
•

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obra nº 17/2017,
promogut per Pilar Ortiz Sánchez i del contingut de l'informe emès per l'arquitecte
que presta serveis en aquest ajuntament en data 27 d'abril 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:

PILAR ORTIZ SANCHEZ

DNI:

24339742-S

domicili:

PD- Pla de Pavia, nº 8. Albalat dels Tarongers.

En representació de:
obra:

Reforma de cuina i bany.

emplaçament:

PD- PLA DE PAVÍA, Nº 8

REF CADASTRAL: 5313608YJ2951S0001RH
Albalat dels Tarongers
EXP:

13/2017

Emet el següent:INFORME
PRIMER:
•
•
•
•

Documentació presentada:

Sol·licitud de llicència d'obres.
Fitxa cadastral.
Fotografies de l'estat actual de la zona on es pretén actuar.
Pressupost per capítols amb desglossament de l'IVA.

SEGON:
Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a
l'atorgament de llicència les Obres:
TERCER: 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:
3. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
D'acord amb el que estableix l'article 103 de les NNSS. Plans especials de sanejament:
"En els sòls anomenats Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia s'hauran de
redactar plans especials de reforma interior i sanejament que tindran per objecte
completar les infraestructures a fi de completar aquells serveis deficients i dotar al sòl
de xarxa de clavegueram i estació depuradora . "
La partida del Pla de Pavia no té completes les seves infraestructures urbanes. No disposa
de PRI aprovat.
L'art. 104.3), de les NNSS d'Albalat dels Tarongers, estableix:
"En el sòl urbà on s'hagin de redactar plans especials de reforma interior i 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 efectes de control i sanejament de les edificacions
existents es podran atorgar llicències d'habilitació, sanejament i adaptació als criteris
establerts en les normes urbanístiques en vigor. "
El Pla de Pavia manca d'algunes infraestructures necessàries per a dotar a les parcel·les
de condició jurídica de solar, pel que té pendent la redacció d'un Pla Especial de Reforma
Interior per tal de completar les infraestructures urbanes.
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, condicionada a:
L'indicat en l'apartat TERCER.

Després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència a la Sra. Pilar Ortiz Sánchez per a la reforma de cuina i bany
en l'immoble situat a PLA DE PAVIA, Nº8, referència cadastral:
5313608YJ2951S0001RH, conformement al pressupost presentat realitzat per
Germans Hidalgo, reforma integral d'habitatge i baixos; tenint en compte que es
tracta d'obres de manteniment necessàries per no pertorbar la seguretat, salubritat,
l'ornament i paisatge de l'entorn, i no podran afectar l'estructura ni volum de
l'immoble.
Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren
a les normes urbanístiques de planejament local i el 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.
•

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 15/17
promogut per Ana Mª Moreno Martínez i del contingut de l'informe emès per
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament el dia 27 d'abril 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:

ANA MARÍA MORENO MARTÍNEZ

DNI:

44796508Y

domicili:

Avd. Sants de la Pedra nº 85
46500, Sagunt.

En representació de:
obra:

SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES.

emplaçament:

POL 6. PAR 389

REF CADASTRAL: 46010A006003890000EB
Albalat dels Tarongers
EXP:

15/2017

Emet el següent:INFORME
PRIMER:
•
•
•
•

Documentació presentada:

Sol·licitud de llicència d'obres.
Fitxa cadastral.
Fotografies actuals (en anterior llicència i expedient)
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:
4. Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú.
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 quart.
Després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència a Dña. Ana Mª Moreno Martínez per substitució de les finestres
de l'immoble situat en parcel·la 389 polígon 6, referència cadastral:
46010A006003890000EB, d'acord amb el sol·licitat i tenint en compte que es
tracta d'obres de manteniment necessàries per no pertorbar la seguretat , salubritat,
l'ornament i paisatge de l'entorn, i no podran afectar l'estructura ni volum de
l'immoble.
Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren a les
normes urbanístiques de planejament local i el 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.

•

Seguidament s'informa de l'escrit remès per KPMG, sobre el programa de gestió
d'actius programari de Microsoft, en el qual aquest ajuntament està inclòs, el
programa està dissenyat per ajudar els clients de MS a millorar la gestió de la seva
inversió en productes programari MS , adequant la seva infraestructura
tecnològica a les seves necessitats de negoci i mitigant els riscos derivats del
desconeixement d'un possible sobre - desplegament o xifra - llicència.
A la vista del contingut de l'escrit i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per
unanimitat:

1) Adherir-se al programa SAM de Microsoft, el que permetrà l'assessorament
de forma gratuïta, independentment i sense cap compromís, sobre la millor
manera de desplegar i gestionar el programari Microsoft.
2) Facultar la Sra Alcaldessa per a la subscripció de l'encàrrec i tots els
documents fossin necessaris per complir l'acordat.

•

Seguidament s'informa del contingut de les següents resolucions públiques en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana:

-

Resolució de 12 d'abril de 2017, del director general del Servei Valencià
d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2017 el programa
d'incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals en
el marc del Sistema Nacional de Garantia juvenil (EMCUJU);

A la vista del que disposa l'esmentada resolució, s'acorda sol·licitar un administratiu grup
5, per 12 mesos.
-

Resolució de 20 d'abril de 2017, del director general del Servei Valencià
d'Ocupació i Formació pel qual es convoca per a l'exercici 2017 el programa
d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del
Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU).

A la vista del que disposa l'esmentada resolució, s'acorda sol·licitar un llicenciat en dret,
grau o similar, grup 1 per a 12 mesos.

•

Seguidament es procedeix a l'APertura DE PLIQUES PER A CONTRATACION
ASSEGURANCES AJUNTAMENT ALBALAT DELS TARONGERS, PER
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

D'acord amb la clàusula 3ra del plec de clàusules administratives i tècniques particulars,
per la secretària - interventora s'informa que només s'ha presentat una oferta, per la
següent empresa:
MAFRE ESPANYA, Cia d'Assegurances i Reaseguros, SA amb CIFA28141935.
Seguidament d'acord amb el que preveu la clàusula Desè Tercera, es procedeix a
l'obertura del sobre A, "Documentació Administrativa", i en aplicació del que disposa
l'article 146.4 del TRLCAP 3/2011 de 14 de novembre i vist el contingut de l' sobre A
presentat, s'acorda, declarar correcta la documentació presentada.
Seguidament es procedeix a l'obertura del sobre B:
Que conté l'oferta econòmica i proposta de pòlissa per a cada un dels lots.
1) Responsabilitat civil.
2) Vehicles.
3) Multirisc.
A la vista de la documentació presentada, sorgeixen algunes qüestions que no estan clares,
per la qual cosa s'acorda per unanimitat, que algun membre de la junta de govern assistit
de la secretària-interventora, contacti amb l'empresa MAFRE ESPANYA, per aclarir el
contingut de la proposició i negociar en prestacions i cobertures més convenients per a
l'ajuntament.

•

Seguidament s'informa de la relació manual nº 4, de nòmines, SS i altres del mes
d'abril, aprovat per l'alcaldia, després de deliberació s'acorda per unanimitat
ratificar el pagament de les quantitats ordenades per l'alcaldessa, segons es detalla
a continuació:

ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO
AMPARO FERRANDIS PRATS

1.445,24
2.241,47

JUAN CARLOS LAFONT BONET
MARIA DOLORS GINES CAMPS
MAITE PEREZ FURIO
SUSANA AVINENT BELTRAN
BARBARA ALBIOL MACIAN
JUAN JOSE FONT PERALES
MARIA DOLORS LAFONT AVINENT
MIGUEL BONET SANCHO
RAFAEL ASENSIO Chenovart
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
AMPARO MATEU - JUTJAT DE PAU
MANCOMUNITAT LA BARONIA
ANTONIO LOZANO MARC
RAFAEL CATALUNYA Graullera
FRANCISCO A. CLEMENTE PEREZ
ENCARNACION MARTI MOLINA
ALBA RAJADELL GARCIA
Mª ISABEL GALDON BECERRA
Mª JOSE MARTINEZ SALOR

1.531,95
1.401,12
767,51
179,42
604,48
229,00
229,00
229,00
229,00
2.467,08
714,36
901,02
-111,05
155,00
1.341,43
528,06
1.268,56
1.268,56
606,26
783,41
607,20
898,65
TOTAL ................ 20.515,73

En la qual s'inclouen la següent productivitat i gratificacions.
-

•

Juan Carlos Lafont Bonet 109 €.
Amparo Ferrandis Prats 120 €.
Mª Dolores Gines Camps 400 €.

Seguidament s'informa de la relació de factures nº 9 composta per 32 factures que
ascendeixen a l'import total de DEU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (10.887,50 €),

S'acorda per unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament segons el seu detall a
continuació:

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,15h 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 Sra. Presidenta.
Vist i plau
LA PRESIDENTA

SECRETÀRIA - INTERVENTORA

