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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE 
NOVEMBRE DE 2018. 

Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, en segona convocatòria, el dia 22 de novembre 
a les 18,30h, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furio es reuneixen els 
membre de la Junta de Govern Local Sra. Mª Dolores Lafont Avinent, Rafael Asensio Chenovart, 
assistits de la secretària interventora, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels 
assumptes segons es detallen a continuació: 

 Es procedeix a la lectura dels esborranys de les actes corresponents a les sessions 
celebrades els dies 8 i 23 d'octubre 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 l'expedient incoat per 
a la Modificació de Crèdits Nº 14/2018, que diu així: 

Amb aquesta modificació es pretén generar crèdit per als actes realitzats en el mes d'agost de 
2018 amb motiu de les activitats culturals i de les festes, d'acord amb els compromisos d'ingrés 
concertats i altres campanyes de Diputació de València, segons es detallen: 

 Per la Diputació de València, àrea de cultura 2018, es resol la convocatòria de concessió 
de subvencions a entitats locals per a la Programació cultural municipal i festes populars 
(Sarc als Pobles) 2018 es concedeix a aquest Ajuntament, les següents subvenció, 
programació cultural 5.450, 00 € i festejos populars 3.000,00 €. 

- Compromís ferm d'aportació Egevasa, per concurs pintura 1.000,00 €  
- Aportació Geocivil concurs de pintura, 500,00 
- Aportacions de veïns per les festes populars 2018, 8.260 €.  

S'adjunta a aquesta providència còpia de les publicacions en el BOP núm 150 i altres justificants 
de compromís i recaptació d'ingressos. 

Segons el que disposen els arts. 181 del Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i 43 i següents del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 14 GENERACIÓ dE cRÈDIT de les Bases 
d'Execució del Pressupost, aquests compromisos d'aportació són susceptibles de generar crèdit. 

Donada la naturalesa de la despesa a realitzar, les partides on es generarà crèdit són les 
següents:  

334 22609 ACTIVITATS CULTURALS 

338 22609 FESTEJOS POPULARS I ALTRES. 

La competència per a aprovar els expedients de generació de crèdit és de la Sra. Alcaldessa, no 
obstant aquesta s'ha delegat a la junta de govern local. 

Havent-se emès per la secretària-interventora informes positius sobre la procedència de la 
modificació. 

En virtut de l'anterior, es PROPOSA: 
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PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació o recaptació efectiva en les 
partides que s'indiquen a continuació. 

PARTIDA IMPORT 

338 22609 FESTEJOS POPULARS 

11.260,00 € 

334 22609 ACTIVITATS CULTURALS 

6.950,00 € 

 

 TOTAL 18.210,00 € 

 Es finançaran amb càrrec a les següents: 

46100 APORTACIÓ DIPUTACIÓ TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.450,00 € 

47000 ALTRES APORTACIONS D'ENTITATS PRIVADES 1.500,00  

39900 APORTACIONS VEÏNS FESTES 8.260,00 

 TOTAL 18.210,00 € 

SEGON. La generació de crèdit entrarà en vigor una vegada que s'hagi adoptat l'acord aprovatori 
corresponent. 

A la vista de la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació o recaptació efectiva en les 
partides que s'indiquen a continuació. 

PARTIDA IMPORT 

 338 22609 FESTEJOS POPULARS 

11.260,00 € 

334 22609 ACTIVITATS 
CULTURALS 6.950,00 € 

 

 TOTAL 18.210,00 € 

 Es finançaran amb càrrec a les següents: 

46100 APORTACIÓ DIPUTACIÓ TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.450,00 € 
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47000 ALTRES APORTACIONS D'ENTITATS PRIVADES 1.500,00  

39900 APORTACIONS VEÏNS FESTES 8.260,00 

 TOTAL 18.210,00 € 

SEGON. La generació de crèdit serà d'execució immediata. 

 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit d'adhesió al Primer PLA CONTRA 
L'EXCLUSIÓ FINANCERA A LA COMUNITAT VALENCIANA, Subscrit per la Sra. 
Alcaldessa en data 12 / XI / 2018; a la vista del contingut i després deliberació de 
l'assumpte s'acorda per unanimitat, ratificar l'adhesió dels següents termes. 

 
1. Que hem rebut i llegit la carta remesa amb data 23 d'octubre per la qual se'ns informa 

del Primer Pla contra l'Exclusió Financera de la Generalitat, de les seves característiques 
i de les seves condicions. 

2. Manifest que a Albalat dels Tarongers concorren els supòsits o requisits per entendre 
que ens trobem en un supòsit d'exclusió financera. 

3. Que, en la representació que ostenti del municipi d'Albalat dels Tarongers manifest la 
nostra voluntat d'adherir-se al Pla contra l'Exclusió Financera de la Generalitat 
Valenciana. 

4. Que amb aquesta finalitat, assumim els compromisos que figuren a la carta de 23 
d'octubre ia aquest efecte ens comprometem a prestar la col·laboració necessària, a 
habilitar l'espai corresponent ia realitzar les modificacions necessàries en les 
ordenances municipals que permetin la correcta execució d'aquest. 

 

 Seguidament s'informa de l'estat d'expedient incoat a instància de D. Manuel 
Eduardo Gonzalez Molina, per a la Devolució de part de l'impost de vehicles de 
tracció mecànica i del contingut de la proposta de l'alcaldia que diu així:  

 
En relació amb l'expedient incoat per D. MANUEL EDUARDO GONZÁLEZ MOLINA, i vist 
l'informe de Secretaria de data 13 novembre de 2018, i examinada la documentació que 
acompanya la sol·licitud, de conformitat amb el que estableix l'art. 21.1.s) de la Llei de Bases 
del Règim Local, es realitza la següent PROPOSTA: 
 PRIMER.La devolució dels tres últims trimestres de l'any 2018 de l'Impost sobre Vehicles 

de Tracció Mecànica a D. MANUEL EDUARDO GONZÁLEZ MOLINA, del vehicle amb 
matrícula V-7506-FF, per entendre degudament justificada la causa, de conformitat amb 
l'art. 96.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 SEGON. Notificar aquesta resolució a l'interessat. 
 TERCER. Notificar aquesta resolució a Intervenció perquè es doni de baixa la part 

proporcional dels trimestres segon, tercer i quart. 
 QUART. Notificar aquesta resolució a Tresoreria perquè es realitzi la transferència per 

import de la baixa d'aquests trimestres que ascendeix a CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-CINC CÈNTIMS, (53,95 €). 

 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, aprovar la proposta transcrita en 
tots els termes plantejats. 
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 Tot seguit en relació amb l'expedient que es tramita: 7/2018 PASS. "INSTAL·LACIÓ 
D'ASCENSOR EN L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS TARONGERS"; s'informa del 
contingut de la certificació N º 1 de l'esmentada obra, redactada pel contractista amb 
la conformitat del director de l'obra, José Mª Perez Avançat i la quantia ascendeix a 
la xifrada quantitat de SETZE MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS ( 16.717,64 €), més l'IVA corresponent que ascendeix a TRES MIL CINC-
CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIM (3.510,71 €). 

Després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

- Aprovació de la certificació nº 1 corresponent a l'obra INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN 
L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS TARONGERS, per import de SETZE MIL SET-CENTS 
DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (16.717,64 €), més l'IVA corresponent 
que ascendeix a TRES MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIM (3.510,71 
€). 

- El seu abonament amb càrrec a l'aplicació pressupostària 459.622 del vigent exercici. 
- Traslladar el present acord a l'òrgan autonòmic competent, per a l'abonament de la part 

corresponent. 

 

 Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a contractació del servei 
de transport, que diu així: 
 

Havent-se organitzat per part de l'ajuntament excursions per als veïns del municipi al Teatre 
Flumen els dies 9 i 12 de desembre ja Expojove el dia 28 de desembre, per tal de promoure la 
cultura per a totes les edats, apareix la necessitat de contractar els serveis de transport per 
acudir a aquests actes. 
 
En data 20 de novembre de 2018, per part de l'empresa Autocars Herca SL es va presentar 
pressupost per als serveis de transport en autocar (54 places) els dies 9, 12 i 28 de desembre, 
desglossat de la manera: 
 

Transport 09/12/18 Albalat-Teatre Flumen-Albalat 235,00 € 

Transport 12/12/18 Albalat-Teatre Flumen-Albalat 235,00 € 

Transport 28/12/18 Albalat-Expojove-Albalat 235,00 € 

TOTAL 705,00 € 
 
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
 la disposició addicional segona de la LCSP, en compliment del que disposa 

l'article 118 de la LCSP i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les  
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Administracions Públiques, sobre l'òrgan competent per contractar en raó de la 
quantia. 

 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de serveis: 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o 
subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma 
successiva i per preu unitari.  
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat 
inherent als poders públics. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es justifiqués que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer de aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, 
que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els 
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, 
i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
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4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives 
a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

 
Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent PROPOSTA: 

 
Primer.- Manifestar la urgent necessitat de contractar la prestació del servei de transport, per 
participar en les actuacions culturals organitzades per aquest ajuntament amb motius de les 
festes nadalenques. 
Segon.- Contractar amb l'empresa AUTOCARS HERCA SL, amb CIF B46568911, i domicili en Avda. 
Menéndez Pidal, 9 - 46009 València, els serveis de transport (54 places) en autocar els dies 9 i 
12 al Teatre Flumen i 28 de desembre a Expojove, per import de SIS-CENTS QUARANTA EUROS 
AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (640,91 €), més un IVA de SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NOU 
CÈNTIMS (64,09 €), sumant un total de SET-CENTS CINC EUROS (705 €) 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa  
té subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data 22 de novembre de 2018, per la secretària 
- interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 334 
22609 ACTIVITATS CULTURALS del vigent pressupost.  

 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

primer.- Manifestar la urgent necessitat de contractar la prestació del servei de transport, per 
participar en les actuacions culturals organitzades per aquest ajuntament amb motius de les 
festes nadalenques. 
Segon.- Contractar amb l'empresa AUTOCARS HERCA SL, amb CIF B46568911, i domicili en Avda. 
Menéndez Pidal, 9 - 46009 València, els serveis de transport (54 places) en autocar els dies 9 i 
12 al Teatre Flumen i 28 de desembre a Expojove, per import de SIS-CENTS QUARANTA EUROS 
AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (640,91 €), més un IVA de SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NOU 
CÈNTIMS (64,09 €), sumant un total de SET-CENTS CINC EUROS (705 €). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
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Tercer.- D'acord amb l'informe emès en data 22 de novembre de 2018, per la secretària - 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 334 
22609 ACTIVITATS CULTURALS del vigent pressupost.  
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 Seguidament s'informa del contingut de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a contracte 

menor del taller participatiu de ENOLITERATURA, que diu així:  
 

Amb motiu de les celebracions de la Diada de la Puríssima, per part de l'ajuntament -promovent 
la cultura i la cohesió veïnal s'entén necessària la realització d'activitats culturals. 
Amb aquesta finalitat, es planteja la contractació d'un taller participatiu de enoliteratura perquè 
els veïns del municipi puguin celebrar les nostres festes, a través de la lectura i el coneixement 
dels nostres vins. 
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
 la disposició addicional segona de la LCSP, en compliment del que disposa 

l'article 118 de la LCSP i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, sobre l'òrgan competent per contractar en raó de la quantia. 

 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de serveis: 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o 
subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma 
successiva i per preu unitari.  
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat 
inherent als poders públics. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de  
 
 
 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la 
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despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es justifiqués que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer de aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, 
que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els 
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, 
i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives 
a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

 
Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent PROPOSTA: 

 
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti la urgent i manifesta necessitat de 
contractar un taller participatiu de enoliteratura, per fomentar la cohesió i convivència veïnal, 
amb motiu de la festivitat de la Puríssima. 
Segon.- Contractar amb l'empresa feets, Gestió de Projectes SLU, amb CIF B97287460 i domicili 
en C / Dr. Fleming 16 sota 1 dreta Paiporta, CP 46.200, la realització d'un taller participatiu de 
enoliteratura amb motiu de la festivitat de la Puríssima , per import de QUATRE-CENTS TRENTA 
EUROS (430 €), més un IVA de NORANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (90,30 €), sumant un 
total de CINC-CENTS VINT AMB TRENTA EUROS (520,30 €) 
 
 
 
 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
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Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data 22 de novembre de 2018, per la secretària 
- interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 334 
22609 ACTIVITATS CULTURALS, del present pressupost.  
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Manifestar la urgent necessitat de contractar un taller participatiu de enoliteratura, per 
fomentar la cohesió i convivència veïnal, amb motiu de la festivitat de la Puríssima. 
Segon.- Contractar amb l'empresa feets, Gestió de Projectes SLU, amb CIF B97287460 i domicili 
en C / Dr. Fleming 16 sota 1 dreta Paiporta, CP 46.200, la realització d'un taller participatiu de 
enoliteratura amb motiu de la festivitat de la Puríssima, per import de QUATRE-CENTS TRENTA 
EUROS (430 €), més un IVA de NORANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (90,30 €), sumant un 
total de CINC-CENTS VINT AMB TRENTA EUROS (520,30 €) 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
tercer.- D'acord amb l'informe emès en aquesta data 22 de novembre de 2018, per la secretària 
- interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 334 
22609 ACTIVITATS CULTURALS, del present pressupost.  
quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 Seguidament s'informa del contingut de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a contracte 

menor de publicitat, que diu així: 
 

Amb motiu de la celebració de les Festes patronals de la Puríssima i les festes de Nadal, un 
moment clau en la vida social i veïnal de la localitat, s'entén necessari donar a conèixer els actes 
i esdeveniments programats per aquest ajuntament durant el mes de desembre i gener per 
celebrar les festes. 
 
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques. 
 

 la disposició addicional segona de la LCSP, en compliment del que disposa l'article 118 de 
la LCSP i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre l'òrgan competent 
per contractar en raó de la quantia. 

 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de serveis: 
 
 
 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o 
subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma 
successiva i per preu unitari.  
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No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat 
inherent als poders públics. " 
 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es justifiqués que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer de aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, 
que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els 
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, 
i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives 
a la preparació i adjudicació del contracte. 
 
 
 
 
 
 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
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Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 

 
Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent PROPOSTA: 

 
Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti la urgent i manifesta necessitat de 
contractar el servei de publicitat per donar a conèixer els actes programats per aquest 
ajuntament, amb motiu de la festa patronal i del nadal fomentant la participació i convivència.  
Segon.- Contractar amb l'empresa Uniprex SLU, amb CIF A28782936 i domicili en C / 
Fuenteventura 12 Sant Sebastià dels Reis (Madrid), CP 28.700, la contractació de publicitat 
mitjançant ràdio per donar a conèixer les Festes de la Puríssima, per import de DOS-CENTS 
SETANTA EUROS (270 €), més un IVA de CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (56,70 
€), sumant un total de TRES-CENTS VINT-EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (326,70 €). 
 
Contractar amb l'empresa EDITORIAL PREMSA VALENCIANA SA, amb CIF A46229290 i domicili a 
Pol. Industrial Vara de Quart, C / Traginera València, CP 46.014, la contractació de publicitat 
mitjançant anunci en diari per donar a conèixer les Festes de la Puríssima i les festes de nadal, 
per import de CENT VUITANTA EUROS (180 €), més un IVA de TRENTA-SET EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS (37,80 €), sumant un total de DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA 
EUROS (217,80 €). 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa  
té subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data 22 de novembre de 2018, per la secretària 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 432 
22602 PUBLICITAT dEL MUNICIPI del vigent pressupost.  

 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Manifestar la urgent necessitat de contractar el servei de publicitat per donar a 
conèixer els actes programats per aquest ajuntament, amb motiu de la festa patronal i del nadal 
fomentant la participació i convivència.  
Segon.-Contractar amb l'empresa Uniprex SLU, amb CIF A28782936 i domicili en C / 
Fuenteventura 12 Sant Sebastià dels Reis (Madrid), CP 28.700, la contractació de publicitat 
mitjançant ràdio per donar a conèixer les Festes de la Puríssima, per import de DOS-CENTS 
SETANTA EUROS (270 €), més un IVA de CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (56,70 
€), sumant un total de TRES-CENTS VINT-EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (326,70 €). 
 
 
 
Contractar amb l'empresa EDITORIAL PREMSA VALENCIANA SA, amb CIF A46229290 i domicili a 
Pol. Industrial Vara de Quart, C / Traginera València, CP 46.014, la contractació de publicitat 
mitjançant anunci en diari per donar a conèixer les Festes de la Puríssima i les festes de nadal, 
per import de CENT VUITANTA EUROS (180 €), més un IVA de TRENTA-SET EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS (37,80 €), sumant un total de DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA 
EUROS (217,80 €). 
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Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
Tercer.- D'acord amb l'informe emès en aquesta data 22 de novembre de 2018, per la secretària 
- interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 432 
22602 PUBLICITAT DEL MUNICIPI del vigent pressupost. 
quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 

 Seguidament s'informa del contingut de la proposta de la Sra. Alcaldessa per contracte 
menor d'instal·lació llums decoratives nadalenques, que diu així: 

 
Amb motiu de la celebració de les festes nadalenques, sent oportú i no disposant aquest 
ajuntament d'il·luminació decorativa en propietat, com és habitual, es veu en la necessitat de 
procedir a l'arrendament de la il·luminació ornamental del municipi amb motiu de les festes 
nadalenques 2018 / 2019. 
En data 20 de novembre de 2018, per part de l'empresa Llums Decoratives, CB es va presentar 
pressupost per a la contractació de les llums decoratives per a les festes nadalenques d'aquest 
any, desglossat de la manera: 

1 Rètol lluminós de text "BONES FESTES" 120,00 € 

1 Motiu "Estrella" 60,00 € 

8 Cortines de led blau i blanc (30 € / unitat) 240,00 € 

IVA 420,00 € 

TOTAL 508,20 € 
 
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
 la disposició addicional segona de la LCSP, en compliment del que disposa 

l'article 118 de la LCSP i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, sobre l'òrgan competent per contractar en raó de la quantia. 

 
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els 
contractes de serveis: 
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o  
 
 
 
 
subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de forma 
successiva i per preu unitari. 
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat 
inherent als poders públics. " 
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L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
competència per a contractar, diu: 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans 
de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en nom seu. 
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i facultats 
en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la 
delegació o desconcentració de competències, en el cas que es tracti d'òrgans administratius, o 
per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans societaris o d'una fundació. " 
 
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les 
obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. " 
"En l'expedient es justifiqués que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 
de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat primer de aquest article. 
L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 
 
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació: 
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb 
les normes de la present secció. 
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el 
procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, 
que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment. 
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els 
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb negociació, 
i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació. 
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint 
amb les normes establertes en l'article 118. 
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència i amb un 
valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions d'aquesta Llei relatives 
a la preparació i adjudicació del contracte. 
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificar-se la 
urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per l'assistència i es 
designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la execució. 
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. " 
 
 
 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a les 
actuacions administratives preparatòries del contracte, 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació determinant la 
necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament 
aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 
característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 
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Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent PROPOSTA: 
 

Primer.- Que per la junta de govern local es manifesti la urgent i manifesta necessitat de 
contractar el servei de l'arrendament i instal·lació de llums decoratives per a les festes de Nadal 
i Reis. 
Segon.- Contractar amb l'empresa LLUMS Decoratives CB, amb CIF E46.731.303, i domicili en C 
/ Sant Pancraç 4 València, CP 46.009, la il·luminació ornamental del municipi amb motiu de les 
festes nadalenques 2018/2019, per import de QUATRE-CENTS VINT EUROS (420 €), més un IVA 
de VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (88,20 €), sumant un total de CINC-CENTS VUIT 
AMB VINT EUROS (508,20 €) 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
Tercer.- D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà competència de la junta de 
govern local i segons informe emès en aquesta data 22 de novembre de 2018, per la secretària 
interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 171 
21000 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ dE JARDINS I ESPAIS PÚBLICS del vigent 
pressupost.  

 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

Primer.- Manifestar la urgent necessitat de contractar el servei de l'arrendament i instal·lació de 
llums decoratives per a les festes de Nadal i Reis. 
Segon.- Contractar amb l'empresa LLUMS Decoratives CB, amb CIF E46.731.303, i domicili en C 
/ Sant Pancraç 4 València, CP 46.009, la il·luminació ornamental del municipi amb motiu de les 
festes nadalenques 2018/2019, per import de QUATRE-CENTS VINT EUROS (420 €), més un IVA 
de VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (88,20 €), sumant un total de CINC-CENTS VUIT 
AMB VINT EUROS (508,20 €) 
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte 
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista que es proposa té 
subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin l'import establert en 
l'article 118. 
Tercer.- D'acord amb l'informe emès en aquesta data 22 de novembre de 2018, per la secretària 
- interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 171 
21000 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JARDINS I ESPAIS PÚBLICS del vigent 
pressupost.  
 
 
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita sobre llicència d'obres Nº 

2/2017 de legalització d'obres, promotor FRANCISCO MIRALLES MASCARQUE, i del 
contingut de l'informe -proposta de la secretària-interventora que diu així: 

En relació amb l'expedient de llicència d'obres nº 2/2017, que es tramita per a la legalització de 
les obres efectuades sense llicència urbanística, consistents en tanca, paeller i caseta  

 

petitaen polígon 8, parcel·la 304, amb referència cadastral 46010A008003040000EU, propietat 
de D. FRANCISCO MIRALLES MASCARQUE amb DNI 24.353.183-E i d'acord amb els arts. 172 i 175 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'emet el següent INFORME, en el qual es fa 
constar els següents: 

FETS 
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PRIMER.-Amb data 29 de setembre de 2016 el Auxiliar de Policia informa aquest Ajuntament 
que al polígon 8, parcel·la 304, propietat de D. FRANCISCO MIRALLES MASCARAQUE, s'estan 
duent a terme actuacions urbanístiques sense llicència, que consisteixen en tanca, paeller i 
col·locació de caseta de fusta petita. DOC. 1 

SEGON.-A la vista de l'informe de l'Auxiliar de Policia, aquest Ajuntament s'incoa expedient per 
a protecció de la legalitat urbanística, notificant el 10 de gener de 2017, al Sr. Miralles, Decret 
d'ajuntament nº 3/2017 de requeriment de legalització d'obres en polígon 8 , parcel·la 304, per 
les obres consistents en tanca, paeller i col·locació de caseta de fusta petita. Es tracten d'obres 
que precisen de llicència, se li dóna el termini de dos mesos per a sol·licitar la llicència. 

A més d'això, s'adverteix al promotor i constructor de l'obra que si l'edificació no resulta 
legalitzable, per no ser compatible ni ajustar-se amb les condicions previstes en el Pla General 
de la localitat, i els fets poguessin ser constitutius del delicte previst en l' art. 319 del Codi Penal, 
es remetran les actuacions al Ministeri fiscall. DOC. 2 

TERCER.- en data 12 de gener de 2017 i registre en el Registre General Documents d'aquest 
Ajuntament amb el nº de seient 50, es presenta per D. FRANCISCO MIRALLES MASCARAQUE, en 
nom propi, sol·licitud de llicència d'obres per a actuacions consistents en tanca i construcció de 
paeller en polígon 8 parcel·la 304, amb referència cadastral 46010A008003040000EU. No aporta 
cap documentació. DOC. 3 

QUART.- Amb data 27 d'abril de 2017, s'emet informe desfavorable a la concessió de la llicència 
per part de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, que diu així: 

"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:  FRANCISCO MIRALLES MASCARAQUE 

 DNI:   24353181-E 

 domicili:  PL. José Saramago, nº 28,pta 9. 

46520 Port de Sagunt 

 obra:   Tanca i construcció de paeller. 

emplaçament: PARCEL·LA 304, POLÍGON 8 

REF CADASTRAL: 46010A008003040000EU 

Albalat dels Tarongers 

 EXP:   2/2017  

Emet el següent: 

 

 

INFORME  

PRIMER: Documentació presentada: 

 Sol·licitud de llicència d'obres. 

SEGON: Documentació que consta a l'expedient: 

 Requeriment de legalització d'obres finalitzades. Decret d'Ajuntament Nº 03/17. 
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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: 

1. Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú. 
 
QUART: Segons el que estableix la cartografia de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori, La parcela està situada en sòl afectat pel Pla d'Acció Territorial de 
caràcter sectorial sobre prevenció de risc d'inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). 
Perillositat 1. Freqüència alta. 

D'acord amb el que disposa l'art. 14 del PATRICOVA, amb caràcter general, les zones de 
perillositat d'inundació de nivells 1 a 6 definides en aquest pla formaran part de la 
Infraestructura Verda del territori. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓ: 

Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que s'acordi 
adoptar per l'òrgan competent, NO procedeix l'atorgament de la llicència sol·licitada. S'ha de 
continuar l'expedient d'infracció urbanística". DOC.4 

CINQUÈ.- En data 4 de gener de 2018, s'emet informe per part de la Enginyer Tècnic Agrícola 
d'aquest Ajuntament, que diu així: 

"La parcel·la està situada en sòl afectat pel PATRICOVA (Pla d'Acció Territoral de caràcter 
sectorial sobre prevenció de Risc de Inudación a la Comunitat Valenciana). Perillositat 1. 
Freqüència alta, conforme el que estableix l'art. 14, amb caràcter general, les zones de 
perillositat d'inundació de nivells del 1 a 6 definides en aquest pla formen part de la 
Infraestructura Verda del Territori. 

 

 

Que la parcel·la està situada segons les Normes Subsidiàries del municipi en sòl no urbanitzable 
COMÚ. 

Art. 113: En el sòl no urbanitzable genèric o comú s'admeten els següents usos: 

- Principals: agrícola, ramader, forestal. 
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- Prohibits: urbans, insdutriales, abocadors i escombriaires no controlat. 

Per tant la construcció del paeller és INCOMPATIBLE amb el planejament municipal vigent 
".DOC. 5 

SISÈ.- El 30 d'octubre de 2018, l'auxiliar de Policia Local d'aquest Ajuntament, mitjançant 
informe fa constar que amb relació a la situació de la parcel·la 304 del polígon 8 i personat al 
lloc, s'observa que a part de la tanca, paeller i caseta petita , s'ha emplaçat un contenidor com 
a casa-magatzem per a eines, segons el propietari estant present en el lloc. DOC. 6 

CONSIDERACIONS LEGALS 

PRIMERA La legislació aplicable és la següent: 

A) legislació estatal: 

- Arts. 21.1 i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 

- Arts. 21 i 22, 66 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú. 

- Arts. 11-13 i concordants del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. 

- Codi Penal: Capítol I Dels delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme: Noranta-
, (pel qual es modifica l'art. 319). 

B) Legislació autonòmica: 

- Arts. 4, 5, 69, 197-201, 213, 218-220, 223, 231 a 233-238 i 240-242 de la Llei 5/2014, 
de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i paisatge, 
(LOTUP). 

- Art. 14 del DECRET 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Pla 
d'acció territorial sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana, 
(PATRICOVA). 

C) Legislació municipal: 

- Article 113 de les Normes Urbanístiques de planejament Local, però en previsió del 
que disposa el PATRICOVA, que segons disposa l'art. 14, "con caràcter general, les zones 
de perillositat d'inundació de nivells 1 a 6 definides en aquest pla formaran part de la 
Infraestructura Verda del territori. Els espais inclosos en la zona de perillositat 
geomorfològica, i que no formen part d'aquesta infraestructura per altres 

 

 

criteris, podran ser incloses en la mateixa per la planificació territorial i urbanística de 
caràcter estructural. L'exclusió d'una zona inundable de la Infraestructura Verda 
requerirà d'una adequada justificació. La caracterització i definició de la Infraestructura 
Verda és anterior a qualsevol actuació que es proposi sobre el territori ". 

SEGONA.- el art. 4 de laLlei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge, Estableix què és la insfraestructura verda i les seves funcions de la següent 
manera: 
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"1. Es el sistema territorial bàsic compost pels següents espais: els àmbits i llocs de més 
rellevant valor ambiental, cultural, agrícola i paisatgístic; les àrees crítiques del territori 
la transformació impliqui riscos o costos ambientals per a la comunitat; i l'entramat 
territorial de corredors ecològics i connexions funcionals que posen en relació tots els 
elements anteriors. 

3. La identificació i caracterització dels espais que componen la infraestructura verda de 
la Comunitat Valenciana es realitzarà en els instruments de planificació territorial i 
urbanística a escala regional, supramunicipal, municipal i urbana, sent la Conselleria 
competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge l'encarregada de supervisar la 
seva coherència i funcionalitat. 

4. La planificació urbanística i territorial definirà i caracteritzarà la infraestructura verda 
amb caràcter previ a l'ordenació d'usos i activitats en el territori. 

5. Les funcions de la infraestructura verda són les següents: 

e) Evitar els processos d'implantació urbana en els sòls sotmesos a riscos 
naturals i induïts, de caràcter significatiu ". 

 
Quant als ispacios que integren la Infraestructura verda i la seva incorporació a la mateixa, 
apareixen regulats en l'art. 5 de la mateixa llei: 

"1. La Infraestructura verda conté determinats espais i elements que exerceixen una 
funció ambiental i territorial, incloent àmbits protegits (...) que regularan els usos i 
aprofitaments que siguin compatibles amb el manteniment de l'estructura i la 
funcionalitat d'aquesta infraestructura. 

2. Formen la infraestructura verda de la Comunitat Valenciana: 

g) Les muntanyes de domini públic i d'utilitat pública o protectors que es trobin 
inclosos en el corresponent catàleg, les àrees de sòl forestal de protecció, 
segons la normativa sectorial aplicable, i els terrenys necessaris o convenients 
per mantenir la funcionalitat de les zones forestals protegides. 
k) Les zones crítiques per la possible incidència de riscos naturals, directes i 
induïts, de caràcter significatiu, que estiguin delimitats i caracteritzats per la 
normativa de desplegament d'aquesta llei, per l'Estratègia Territorial de la 
Comunitat Valenciana o pels instruments que la desenvolupin ". 

 
Segons estableix l'art. 69, "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".  
Per la seva part dels articles 197-201, s'estableix l'ús agrícola del sòl no urbanitzable, i és 
preceptiu per a aquests casos l'informe de la conselleria competent en matèria d'agricultura, 
ramaderia, caça, gestió del medi natural o animals domèstics en funció del ús  
 
 
 
i la seva ubicació. Informe que haurà de sol·licitar prèvia comprovació per l'ajuntament de la 
compatibilitat de l'actuació amb la legislació urbanística. 

Per la seva banda, l'art 213, estableix que "istán subjectes a llicència urbanística, en els termes 
de la present llei i sense perjudici de les altres autoritzacions que siguin procedents d'acord amb 
la legislació aplicable, tots els actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol, i en 
particular els següents: 

a) Les obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova planta. 
b) Les obres d'ampliació de tota classe de construccions, edificis i instal·lacions 
existents. 
d) Les obres i els usos que s'hagin de realitzar amb caràcter provisional. 
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h) Els actes d'intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o 
catalogats, qualsevol que sigui l'abast de l'obra.  
i) Els desmunts, les explanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra que 
excedisquen de la pràctica ordinària de labors agrícoles. 
l) L'alçament de murs de fàbrica i el tancament, en els casos i sota les condicions 
estètiques que exigisquen les ordenances dels plans reguladores de la seva harmonia 
amb l'entorn. 
m) L'execució d'obres i instal·lacions que afecten el subsòl. 
o) La ubicació de cases prefabricades, caravanes fixes, hivernacles i instal·lacions 
similars, provisionals o permanents. 
r) L'execució d'obres d'urbanització, llevat del que disposa l'article 214 d'aquesta Llei. 
t) Totes les altres actuacions en què ho exigeixi el planejament o les ordenances 
municipals ". 

 
El venciment del termini per a l'atorgament de llicències sense que s'haguera notificat resolució 
expressa (art. 223), legitimarà l'interessat que en presentat la sol·licitud per entendre-la 
estimada per silenci administratiu en els supòsits de l'article 213, c, g, lim d'aquesta llei.  
 
D'altra banda, el contingut i abast de la intervenció municipal queda regulat en l'art. 218, que 
diu així: "Les llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar 
actuacions urbanístiques per a les que se sol·licita, en les condicions establertes per aquesta llei 
i en el planejament. A més, l'art. 219 estableix les condicions d'atorgament de llicències: 

1. Les llicències s'atorgaran o denegaran d'acord amb les previsions de la legislació i del 
planejament, excepte el dret de propietat i sense perjudici del de tercers. 

3. El procediment per a la concessió de llicència només s'entendrà iniciat quan la petició 
vaja acompanyada d'un projecte tècnic i dels altres documents indispensables per a 
dotar de contingut la resolució. 

4. La denegació de les llicències urbanístiques haurà de ser motivada ". 

L'art. 220.1 regula la competència i procedimentd'atorgament de llicències, que s'ajustaran a la 
legislació sectorial que en cada cas les reguli, al la de règim local ia la del procediment 
administratiu comú. A més, al 220.2 estableix que l'expedient ha d'incorporar el projecte tècnic, 
les autoritzacions que siguin procedents i, a més, informe tècnic i jurídic. 

Pel que fa a la protecció de la legalitat urbanística, l'art. 231 regula la reacció administrativa 
davant l'actuació il·legal de la següent manera: 

 

 

"1. Les actuacions que contravinguen l'ordenació urbanística donaran lloc a l'adopció 
per l'administració competent de les següents mesures: 

a) Les dirigides a la restauració de l'ordre jurídic infringit i de la realitat física alterada 
o transformada com a conseqüència de l'actuació il·legal. 

c) La imposició de sancions als responsables, prèvia la tramitació del corresponent 
procediment sancionador, sense perjudici de les possibles responsabilitats civils o 
penals. 

 
2. Les mesures de protecció de la legalitat urbanística i el restabliment de l'ordre jurídic 
pertorbat tenen caràcter real. 

3. Els òrgans competents per a la iniciació d'un expedient de disciplina urbanística de 
comunicar la resolució ". 

Segons l'art. 232 "L'adopció de les mesures de restauració de l'ordre urbanístic infringit és una 
competència irrenunciable i d'inexcusable exercici per l'administració actuant. Ni la instrucció 
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de l'expedient sancionador, ni la imposició de multes exonera a l'administració del seu deure 
d'adoptar les mesures tendents a la restauració de l'ordre urbanístic infringit, en els termes que 
estableix aquesta llei ". 

D'ofici oa instància de part, comprovat que les obres han estat executades sense llicència o 
disconformes a aquesta, s'ordenarà, sense més tràmit, la suspensió immediata de les obres o el 
cessament de l'ús en curs d'execució o desenvolupament; que s'ha de comunicar al registre de 
la propietat per a la seva constància mitjançant nota marginal, (art. 233). 

Per la seva banda, el requerimiento de legalització regulat en l'art. 235, disposa el següent: 

"1. En els supòsits d'obres no legitimades per autorització urbanística o disconformes 
amb ella, l'acord de suspensió requerirà a l'interessat perquè, en el termini de dos mesos 
comptats des de la notificació de la suspensió, sol·licite l'oportuna llicència o 
autorització urbanística que correspongui o, si escau, ajusti les obres a l'autorització 
urbanística concedida. Aquest requeriment de legalització serà comunicat al registre de 
la propietat en els termes de la legislació de l'Estat. 

2. Si, transcorregut el termini de dos mesos, l'interessat no hagués sol·licitat 
l'autorització urbanística, l'administració actuant acordarà les mesures de restauració 
de la legalitat en la forma establerta en el present capítol ". 

L'art. 236 regula les obres acabades sense llicència o sense ajustar-se a les seves determinacions 
i el termini de caducitat de l'acció per a ordenar la restauració de la legalitat urbanística, de la 
següent manera: 

"1. Sempre que no hagen transcorregut més de quinze anys d'sde la total terminació de 
les obres o usos del sòl realitzats sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a 
les condicions assenyalades en la mateixa, l'alcalde requerirà al propietari perquè, en el 
termini de dos mesos, sol·licite l'oportuna autorització urbanística o ajusti les obres a 
les condicions de la llicència atorgada. El referit termini de caducitat d'acció de 
l'administració començarà a comptar des del total acabament de les obres o des que 
cessen els usos del sòl de què es tracti. 

3. Si l'interessat no sol·licita la llicència o autorització urbanística en el termini de dos 
mesos, o si la mateixa fos denegada per ser el seu atorgament contrari a les 
prescripcions de la normativa urbanística, es procedirà conforme al que disposa el 
present capítol. 

 

 

 

 

5. El termini de quinze anys establert en l'apartat primer no és aplicable a les actuacions 
que s'haguessin executat sobre terrenys qualificats en el planejament com a zones 
verdes, vials, espais lliures o usos dotacionals públics, terrenys o edificis que pertanyin 
al domini públic o estiguin inclosos en l'Inventari General del Patrimoni Cultural 
Valencià, o sobre sòl no urbanitzable subjecte a protecció, respecte a les quals no 
existirà termini de caducitat de l'acció, pel que fa a la possibilitat de restauració de la 
legalitat i reparació a l'estat anterior de els béns a què es refereix aquest apartat ". 

Segons l'art. 237, el mer transcurs del termini de quinze anys a què es refereix l'article anterior 
no comportarà la legalització de les obres i construccions executades sense complir amb la 
legalitat urbanística i, en conseqüència, mentre persisteixi la vulneració de l'ordenació 
urbanística o consolidació del que il·legalment construït. 

Pel que fa al art. 238.1 de reestauración de la legalitat urbanística, l'expedient conclourà 
mitjançant una resolució en què s'ordenarà l'adopció, segons els casos, de les següents mesures: 



21 
 

"a) Si es tracta d'obres d'edificació, no legalitzables durant el desenvolupament i 
l'execució urbanística del planejament vigent en el moment en què va ser realitzada la 
infracció urbanística, les operacions de restauració consistiran en la demolició de les 
edificacions realitzades il·legalment ". 
 

En el seu apartat segon estableix que complementàriament a l'adopció de les mesures de 
l'apartat 1 anterior, l'administració actuant acordarà: 

"a) El cessament del subministrament d'aigua, energia elèctrica, gas i telefonia. A aquest 
efecte, l'administració urbanística actuant notificarà l'ordre de restauració de la legalitat 
a les empreses o entitats subministradores d'energia elèctrica, aigua, gas i telefonia, a fi 
que procedeixin en el termini de deu dies a la suspensió dels corresponents 
subministraments . La suspensió dels subministraments només podrà alçar-se una 
vegada que s'hagi procedit a la legalització de les obres, usos o edificacions respectives, 
mitjançant notificació expressa en este sentit de l'administració a les empreses 
subministradores. 
 
c) L'anotació de la resolució administrativa ordenant la restauració de la legalitat 
infringida en el registre de la propietat, en els termes que estableix la normativa 
registral. 
 
d) La comunicació de l'ordre de restauració a l'organisme encarregat del cadastre 
immobiliari, per la seva constància ". 
 

L'art. 240 estableix el procedimiento de restauració de la legalitat urbanística, que diu així: 
 

"1. Instruït l'expedient i formulada la proposta de mesura de restauració de l'ordenació 
urbanística vulnerada, la mateixa serà comunicada al registre de la propietat als efectes 
que estableix la legislació estatal de sòl i notificada als interessats perquè puguin 
formular al·legacions. Transcorregut el termini d'al·legacions, o desestimades aquestes, 
l'òrgan competent ha d'acordar la mesura de restauració que corresponga, a costa de 
l'interessat, concedint un termini d'execució. 

2. El termini màxim per notificar i resoldre l'expedient de restauració de la legalitat 
urbanística serà de sis mesos, termini que començarà a comptar-se: 

 

 

 

 

 

b) Si s'ha sol·licitat la legalització, el termini s'iniciarà el dia en què es dicti l'acte 
administratiu resolent sobre la llicència urbanística o autorització administrativa de 
què es tracti ". 

 
L'incompliment per part de l'interessat de l'ordre de restauració de la legalitat donarà lloc a 
l'adopció de les següents mesures, (art. 241.1): 

a) A la imposició de multes coercitives, fins a aconseguir l'execució pel subjecte obligat 
de les mesures de restauració. Les multes coercitives es podran imposar per períodes 
d'un mes i en quantia de sis-cents a tres mil euros cadascuna d'elles, segons siguin les 
mesures previstes, amb un màxim de deu. Aquestes multes coercitives s'imposaran amb 
independència de les que puguin imposar-se amb ocasió del corresponent expedient 
sancionador. 
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L'incompliment de les ordres de suspensió donarà lloc a l'execució subsidiària per l'administració 
urbanística actuant oa la imposició de multes coercitives. En el cas d'imposició de multes 
coercitives, cada deu dies es podrà imposar una multa entre dos-cents i dos mil euros, 
determinant-se la quantia amb criteris de proporcionalitat. Per aquest concepte no es poden 
imposar més de deu multes coercitives, (art. 241.2). 

Amb independència de l'anterior, l'administració actuant haurà de donar compte de 
l'incompliment al Ministeri Fiscal a l'efecte de l'exigència de la responsabilitat penal que puga 
correspondre, (art. 241.3). 

En els actes que constitueixin una infracció urbanística molt greu, no s'iniciarà el procediment 
expropiatori si l'interessat acata diligentment l'ordre de restauració en el termini concedit, (art. 
241.4). 

Les expropiacions previstes en l'apartat anterior es tramitaran pel procediment de taxació 
conjunta.  

Les mesures complementàries en cas d'incompliment per l'interessat de l'ordre de restauració, 
mentre que l'interessat no executi plenament l'ordre de restauració de la legalitat urbanística, 
seran les següents: 

1. Les construccions, edificacions, instal·lacions i altres elements pendents de demolició, 
no donaran dret a efectes del pagament de preu just expropiatori o d'un altre tipus de 
compensació econòmica. 
2. El propietari de la construcció, edificació, instal·lació i altres elements pendents de 
demolició, quedarà provisionalment inhabilitat, fins que s'acrediti la restauració, per ser 
beneficiari de subvencions, incentius fiscals. També quedarà provisionalment inhabilitat 
per exercir la funció d'urbanitzador o empresari constructor en un programa d'actuació. 

 
TERCERA.- Segons estableix l'art. 11.3 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, en cap cas poden considerar 
adquirides per silenci administratiu facultats o drets que contravinguen l'ordenació territorial o 
urbanística . Amb independència del que estableix l'apartat anterior, seran expressos, amb 
silenci administratiu negatiu, els actes que autoritzin, (art. 11.4): 
a) Moviments de terres 
b) Les obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta. 
c) La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.  
S'ha d'estendre l'incís "construcció i implantació d'instal·lacions" de l'art. 11.4.by l'art. 11.4.c. 
 
 
D'altra banda, l'art. 12 estableix que el dret de propietat del sòl comprèn les facultats d'ús, gaudi 
i explotació del mateix acord amb l'estat, classificació, característiques objectives i destí que 
tingui en cada moment, d'acord amb la legislació en matèria d'ordenació territorial i urbanística 
aplicable per raó de les característiques i situació del bé. 
 
En el sòl en situació rural a què es refereix l'art. 21.2.a), les facultats del dret de propietat 
inclouen les d'usar, gaudir i disposar dels terrenys de conformitat amb la seva naturalesa, havent 
de dedicar-se, dins dels límits que disposin les les lleis i l'ordenació territorial i urbanística, a l'ús 
agrícola , ramader, forestal, cinegètic o qualsevol altre vinculat a la utilització racional dels 
recursos naturals, (art. 13). 

QUARTA.- Per al cas que les obres realitzades sense llicència, consistents en tanca, paeller i 
caseta petita, no resultin legalitzables, per no ser compatibles ni ajustar-se amb les condicions 
previstes en el Pla General de la localitat, els fets poguessin ser constitutius d'un delicte sobre 
l'ordenació del territori i l'urbanisme, Tipificats en el Codi Penal, en el seu apartat norantè, (que 
modifica l'art. 319), en el qual es disposa el següent: 

"1. S'han d'imposar les penes de presó d'un any i sis mesos a quatre anys, multa de dotze 
a vint-, llevat que el benefici obtingut pel delicte sigui superior a la quantitat resultant 
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en aquest cas la multa serà del tant al triple del muntant de dit benefici, i inhabilitació 
especial per a professió o ofici per temps d'un a quatre anys, als promotors, constructors 
o tècnics directors que duguin a terme obres d'urbanització, construcció o edificació no 
autoritzables en sòls destinats a vials, zones verdes, béns de domini públic o llocs que 
tinguin legalment o administrativament reconegut el seu valor paisatgístic, ecològic, 
artístic, històric o cultural, o pels mateixos motius hagin estat considerats d'especial 
protecció. 

2. S'ha d'imposar la pena de presó d'un a tres anys, multa de dotze a vint-, llevat que el 
benefici obtingut pel delicte sigui superior a la quantitat resultant en aquest cas la multa 
serà del tant al triple de l'import de l'esmentat benefici i inhabilitació especial per a 
professió o ofici per temps d'un a quatre anys, als promotors, constructors o tècnics 
directors que duguin a terme obres d'urbanització, construcció o edificació no 
autoritzables en el sòl no urbanitzable. 

3. En qualsevol cas, els jutges o tribunals, motivadament, podran ordenar, a càrrec de 
l'autor del fet, la demolició de l'obra i la reposició al seu estat originari de la realitat física 
alterada, sense perjudici de les indemnitzacions degudes a tercers de bona fe. En tot cas 
es disposarà el comís dels guanys provinents del delicte siguin quines siguin les 
transformacions que hagin pogut experimentar. 

4. En els supòsits previstos en aquest article, quan sigui responsable una persona jurídica 
d'acord amb el que estableix l'article 31 bis d'aquest Codi se li imposarà la pena de multa 
d'un a tres anys, llevat que el benefici obtingut pel delicte fos superior a la quantitat 
resultant en aquest cas la multa serà del doble al quàdruple de l'import del dit benefici. 

Ateses les regles que estableix l'article 66 bis, els jutges i tribunals podran així mateix 
imposar les penes recollides en les lletres b) ag) de l'apartat 7 de l'article 33 ". 

CINQUENA.- Per part de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, s'ha emès informe 
desfavorable, tenint en compte que el Sr. Miralles sol·licita llicència d'Obres en polígon 8, 
parcel·la 304, zona classificada com Sòl no urbanitzable comú. A més d'això, segons el que 
estableix la cartografia de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, La parcela està situada en sòl afectat pel Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial 
sobre prevenció de risc d'inundació a la Comunitat Valenciana  

 

 

(PATRICOVA), ambalta freqüència de perillositat. Per això, conforme al que disposa l'art. 14 del 
PATRICOVA, amb caràcter general, les zones de perillositat d'inundació de nivells 1 a 6 definides 
en aquest pla formaran part de la Infraestructura Verda del territori. Per tot això, no procedeix 
l'atorgament de la llicència sol·licitada. S'ha de continuar l'expedient d'infracció urbanística. 

SISENA.- La Enginyer Tècnic Agrícola informa que la parcel·la està situada en sòl afectat pel 
PATRICOVA (art. 14), amb freqüència alta i que es troba segons les Normes Subsidiàries del 
municipi en sòl no urbanitzable comú (art. 113), de manera que la construcció del paeller és 
incompatible amb el planejament municipal vigent. 

SETENA.- Pel que fa a l'òrgan competent per resoldre l'expedient, es considera un acte atribuïble 
al titular de l'Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en ser l'òrgan competent per a l'atorgament 
de llicències llevat que s'hagi delegat la competència en la junta de govern local, com és el cas. 

De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que antecedeix, s'eleva a la junta de govern la 
següent PROPOSTA D'ACORD: 

PRIMER.- denegar la llicència sol·licitada en data 12 de gener de 2017 per D. Francisco 
Miralles Mascaraque per a actuacions consistents en legalització d'obres efectuades 
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sense llicència urbanística, consistents en tanca i paeller en polígon 8, parcel·la 304, amb 
referència cadastral 46010A008003040000EU, propietat segons cadastre de D . 
FRANCISCO MIRALLES MASCARQUE, motivat en què l'esmentada parcel·la es troba dins 
de l'àrea protegida pel PATRICOVA, com a integrant de la infraestructura verda, per ser 
susceptible d'inundació, la seva transformació implica risc per a la comunitat; s'ha 
d'evitar qualsevol procés d'implantació urbana. La tanca que es pretén en no tenir la 
parcel·la cap activitat agrícola no té justificació agronòmica i el paeller manca de 
qualsevol ús vinculat a l'agricultura; per la qual cosa es tracta d'obres no legalitzables, 
en sòl no urbanitzable protegit incompatibles amb el planejament municipal vigent, a 
més de tractar-se d'infraestructura verda, (art 4-5 LOTUP) i amb alta freqüència de 
perillositat segons l'art. 14 del Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial sobre 
prevenció de risc d'inundació a la Comunitat Valenciana. 

SEGON. D'acord amb el que preveu l'article 240.2b) de la LOUPT continuar amb el 
procediment de restauració de la legalitat urbanística  

TERCER.- Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 

Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

PRIMER.- denegar la llicència sol·licitada en data 12 de gener de 2017 per D. Francisco 
Miralles Mascaraque per a actuacions consistents en legalització d'obres efectuades 
sense llicència urbanística, consistents en tanca i paeller en polígon 8, parcel·la 304, amb 
referència cadastral 46010A008003040000EU, propietat segons cadastre de D . 
FRANCISCO MIRALLES MASCARQUE, motivat en què l'esmentada parcel·la es troba dins 
de l'àrea protegida pel PATRICOVA, com a integrant de la infraestructura verda, per ser 
susceptible d'inundació, la seva transformació implica risc per a la comunitat; s'ha 
d'evitar qualsevol procés d'implantació urbana. La tanca que es pretén en no tenir la 
parcel·la cap activitat agrícola no té justificació agronòmica i el paeller manca de 
qualsevol ús vinculat a l'agricultura; per la qual cosa es tracta d'obres no legalitzables, 

 

 

(Art 4-5 LOTUP) i amb alta freqüència de perillositat segons l'art. 14 del Pla d'Acció 
Territorial de caràcter sectorial sobre prevenció de risc d'inundació a la Comunitat 
Valenciana. 

SEGON. D'acord amb el que preveu l'article 240.2b) de la LOUPT continuar amb el 
procediment de restauració de la legalitat urbanística 

TERCER.- Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 

 Seguidament s'informa de la reclamació presentada per la Sra. Mª ÁNGELES Rendo 
BLASCO, protesta perquè no sap quan van a tallar l'aigua, perquè on viu no se senten 
els bàndols; diu que d'alguna manera se li podrà fer arribar la informació. 

 S'informa de l'escrit presentat per RAIMUNDO GIMÉNEZ SORIANO, sol·licita la 
reparació del camí que uneix l'Amic amb el Camí vell de Terol que està en molt males 
condicions. 

 S'informa de l'escrit d'Amparo Muñoz Izquierdo, sol·licita una altra placa de 
senyalització del carrer, Mare Déu del Carme, diu que els missatgers no la troben. 

 S'informa de l'escrit remès per l'Àrea de Gestió 2, en el qual se'ns comunica que la 
Junta de govern de l'esmentat òrgan en sessió del 31 / x / 2018, ha modificat 
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per valorització i eliminació de residus urbans 
del Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de Residus Zones III i VIII 
(Àrea de gestió 2). 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat per D. RAFAEL PEREZ Panero, 
sol·licitant permís de pas per aquest terme municipal per a la marxa MTB Morvedre de 
2019.03.10, després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
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- Manifestar que per part d'aquest Ajuntament no hi ha cap inconvenient perquè per 
l'òrgan autonòmic competent la seva autorització de la Marxa MTB Morvedre de 
2019.03.10. 

- Traslladar el present acord al Sr. Rafael Perez Panero als efectes oportuns. 
 Seguidament s'informi de la necessitat de realitzar una transferència de 200,00 € al servei 

Estatal de Correus i telègrafs, per previsió de fons que es justificaran amb posterioritat; la 
junta manifesta la seva conformitat. 
 

 Seguidament s'informa del contingut del Decret 260/18 que diu així:  

En relació amb l'expedient que es tramita en aquest ajuntament per a la prestació del servei 
consistent en la renovació de la pàgina web municipal i creació de portal de transparència i 
oficina virtual de participació ciutadana. 
Havent-se presentat part dels treballs per complir amb els terminis establerts en la convocatòria 
(BOP nº 77 de 23 d'abril de 2018), i en l'anunci posterior que modifica el termini previst de 
justificació (BOP nº 190 d'1 d'octubre de 2018) , i davant la necessitat d'aprovar i reconèixer les 
obligacions contretes, per la present i en ús de les atribucions que confereix la legislació vigent, 

 
RESOLC: 

 
1) Aprovar la factura núm 16/18 de data 12 de novembre de 2018, presentada per 

Antonio Aragonés Michavila, amb CIF 44800940E, pels treballs relatius a la "creació d'oficina 
virtual de participació ciutadana", realitzats fins l'11 de novembre de 2018, l'import 
ascendeix a MIL CINC-CENTS SETZE aMB TRETZE EUROS (1.516,13 €), amb un IVA de TRES-
CENTS DIVUIT aMB TRENTA-NOU EUROS (318,42 €) i una retenció de l'IRPF de DOS-CENTS 
VINT-aMB QUARANTA-DOS EUROS (227, 42 €), sumant un total de MIL SIS-CENTS SET AMB 
DEU EUROS (1.607,10 €). 
 
 
 
 
 
 
2) Aprovar la factura núm 17/18 de data 12 de novembre de 2018, presentada per Antonio 

Aragonés Michavila, amb CIF 44800940E, pels treballs relatius a la "renovació de la pàgina web 
i creació de portal de transparència", realitzats fins al 11 de novembre de 2018, l'import 
ascendeix a TRES MIL TRENTA-DOS aMB VINT EUROS (3.032,26 €), amb un IVA de sIS-CENTS 
TRENTA-sIS aMB SETANTA-SET EUROS (636,77 €) i una retenció de l'IRPF de QUATRE-CENTS 
CINQUANTA I QUATRE AMB VUITANTA-QUATRE EUROS (454,84 €), sumant un total de TRES MIL 
DOS-CENTS CATORZE AMB VINT EUROS (3.214,20 €). 

 
3) Ordenar el pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària 924.641 del vigent 

pressupost, de les factures 16/18 i 17/18 presentades per Antonio Aragonés Michavila, amb CIF 
44800940E, per la quantitat de MIL SIS-CENTS SET AMB DEU EUROS (1.607,10 € ), i TRES MIL 
DOS-CENTS CATORZE AMB VINT EUROS (3.214,20 €) respectivament. 

 
4) Traslladar el present acte a l'interessat ia la junta de govern local en la propera sessió 

que es celebri. 
 
Vist per la junta s'acorda per unanimitat la seva ratificació. 
 

 Seguidament s'informa del contingut del Decret 266/18 que diu així: 
 
En relació amb l'expedient que es tramita en aquest ajuntament per a la prestació del servei 
consistent en la renovació de la pàgina web municipal i creació de portal de transparència i 
oficina virtual de participació ciutadana. 
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Havent-se presentat part dels treballs per complir amb el segon termini establert en la 
convocatòria (BOP nº 77 de 23 d'abril de 2018), i en l'anunci posterior que modifica el termini 
previst de justificació (BOP nº 190 d'1 d'octubre de 2018 ), i davant la necessitat d'aprovar i 
reconèixer les obligacions contretes, per la present i en ús de les atribucions que confereix la 
legislació vigent, 
 

RESOLC: 
 

1) Aprovar la factura núm 20/18 de data 25 de novembre de 2018, presentada per Antonio 
Aragonés Michavila, amb CIF 44800940E, pels treballs relatius a la "creació d'oficina virtual de 
participació ciutadana", realitzats des del 15 fins al 25 de novembre de 2018, l'import ascendeix 
a DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS aMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (273,87 €), amb un IVA de 
CINQUANTA-SET EUROS aMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (57,51 €) i una retenció de l'IRPF de 
QUARANTA I UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS EUROS (41,08 €), sumant un total de DOS-CENTS 
NORANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (290,30 €). 

 
2) Aprovar la factura núm 21/18 de data 25 de novembre de 2018, presentada per Antonio 
Aragonés Michavila, amb CIF 44800940E, pels treballs relatius a la "renovació de la pàgina 
web i creació de portal de transparència", realitzats des del 15 fins el 25 de novembre de 
2018, l'import ascendeix a CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS aMB SETANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (547,74 €), amb un IVA de CENT QUINZE EUROS aMB TRES CÈNTIMS (115,03 €) i 
una retenció de l'IRPF de VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (82,16 €), sumant un 
total de CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (580,60 €). 

 
3) Ordenar el pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària 924.641 del vigent 

pressupost, de les factures 20/18 i 21/18 presentades per Antonio Aragonés Michavila, 
amb CIF 44800940E, per la quantitat de DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS  
 
 
 
 
(290,30 €), i CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (580,60 €) 
respectivament. 

 4) Traslladar el present acte a l'interessat ia la junta de govern local en la propera sessió que 
es celebri. 

 
Vist per la Junta s'acorda per unanimitat la seva ratificació. 

 Seguidament s'informa del contingut de la relació de pagaments Nº 34 composta per 5 factures 
que ascendeix a l'import total de SET MIL TRES-CENTS VINT AMB SEIXANTA-SIS EUROS (7.327,66 
€), la Junta ordena la seva aprovació i pagament corresponent segons es detalla a continuació:  

 

Seguidament s'informa del contingut de la relació de pagaments Nº 35 composta per 30 factures 
que ascendeixen a l'import total de TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS QUINZE AMB VUITANTA 
EUROS (31.415,80 €), la junta ordena la seva aprovació i pagament corresponent segons es 
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detalla a continuació:

 

 

 
 
 
 
 
 
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió sento les 19,30 h, 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 ferma 
de la presidenta. 
 
 Vist i plau  
 L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
Signat. Maite Perez Furio Sgt. Amparo Ferrandis Prats 
 
 
 
 
 


