ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL 23 D'OCTUBRE DE 2018
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 23 d'octubre de 2018 a les 18,45
sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furio, els membres de la Junta
de Govern Local, Sra. M. Dolors Lafont Avinent , D. Miguel Bonet Sancho i Rafael
Asensio Chenovart, assistits de la secretària-interventora, Amparo Ferrandis Prats, es
procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació.


Es procedeix a la lectura de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada
el 25 de Setembre de 2018, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció
al llibre d'actes.



Seguidament informa la secretària-interventora de l'escrit remès per l'oficina del
Cens Electoral en el qual se'ns comunica que el dia 26 de Maig de 2019 celebressin
eleccions locals, autonòmiques i al Parlament Europeu; a coincidir 3 eleccions i
superar els 900 electors per taula, si no hi ha comunicació abans del 31 / X / 2018
es procedirà a l'ampliació del nombre de taules.

Es procedeix a la deliberació de l'assumpte tots consideren convenient l'ampliació del
nombre de taules que passaria a ser de 2 i es delibera del lloc on ubicar-les, acordant-se
que es col·loquin a la Sala Polivalent al Poliesportiu Municipal, C / Font de la Murta S /
N.
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Seguidament s'informa de l'escrit presentat per D. JESÚS HERRANZ PONCE en
representació de la Comunitat de Propietaris de la Partida de Bellavista; sol·licita
es posi nom a les 4 carrers que hi ha perquè es pugui localitzar els veïns sobretot
en casos d'emergències i així evitar problemes majors. Després deliberació de
l'assumpte s'acorda per unanimitat, veure com figura la zona a efectes de l'INE i
sobre aquesta base realitzar una proposta.



S'informa del contingut de l'escrit presentat per D. Vicente Aguilar Civera, perquè
es recullin les restes de poda dipositats, segons plànol que acompanya a la zona
de PLA DE PAVIA; s'acorda anar a veure-ho per adoptar les mesures oportunes.



S'informa que havent-se realitzat una inspecció de l'abastament d'aigua potable,
per la Direcció General de Salut Publica, ens informen que segons el que disposa
l'article 20 del RD 140/2003, existeix l'obligació per a les aigües de consum humà
subministrades a través de una xarxa de distribució pública o privada, del
municipi, que prengués les mesures necessàries per garantir la realització del
control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del consumidor i l'elaboració periòdica
d'un informe sobre els resultats obtinguts. El Nº de mostres per a l'any 2019 serà
de 6; sol·licita la inspectora se li informi de quina forma es van a realitzar les
analítiques directament per l'Ajuntament o per l'empresa concessionària; Després
deliberació de l'assumpte es deixa l'assumpte sobre la taula per al seu estudi en el
pressupost de 2019.



Seguidament s'informa del contingut de l'escrit remès per AVA-ASAJA, sobre el
conveni subscrit per ella amb la Diputació de València, perquè els Ajuntament
que desitgin adherir-se, es beneficiïn de la formació gratuïta per als agricultors
que sol·liciten els ajuts PAC o bé ven la seva producció, així com per als
treballadors contractats.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:

Sol·licitar l'adhesió d'aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers al Conveni
subscrit per la Diputació de València i l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVAASAJA), per beneficiar-se de la formació gratuïta per als agricultors que sol·liciten
els ajuts PAC o bé venguin la seva producció, així com per als treballadors
contractats; de la nova normativa europea per garantir la traçabilitat de les seves
produccions amb la inscripció obligatòria en el nou Registre General de la Producció
Agrícola (REGEPA) .Planificar en principi, per celebrar la xerrada el dia 13 de
novembre de 2018 a partir de les 19 hores .
Traslladar el present acord a la Diputació de València i l'Associació Valenciana
d'Agricultors, als efectes oportuns.
* Seguidament s'informa de la proposta de l'equip redactor del Pla General d'aquest
Ajuntament, AUG. Arquitectes, SLP, sobre proposta de reunió informativa de l'estat
de tramitació; després deliberació s'acorda per unanimitat, sol·licitar la celebració de
la reunió per al dia 8 de novembre a partir de les 18 hores.
* S'informa de l'escrit i documentació presentada per l'Associació de Veïns
Disseminats de la Carretera de Segart, per sol·licitar ajuda econòmica per a l'exercici
2019; informada la Junta s'acorda que es tindrà en compte per al pressupost de
l'exercici 2019.
* Seguidament s'informa de la sol·licitud de gual permanent formulada per D. Miguel
Àngel Martinez Barba per a l'immoble situat en Avda / FONT DE LA MURTA Nº
11, es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència per a entrada de vehicles a través de voreres a D. Miguel Àngel
Martinez Barba, per a l'immoble situat en Avda / FONT DE LA MURTA Nº 11;
previ pagament del preu corresponent, tenint en compte que les obres per al
condicionament de l'entrada de vehicles a través de voreres, es realitzés de la mateixa
manera per tots els propietaris i s'executarà d'acord amb l'informe emès per
l'arquitecte la còpia del qual s'acompanya .
El gual s'autoritza discrecionalment, excepte el dret de propietat i sense perjudici de
tercers. El permís no crea cap dret subjectiu i el seu titular podrà ser requerit en
qualsevol moment perquè el suprimeixi.
2) Comunicar i expedir la llicència, previ pagament de la taxa corresponent.


Seguidament s'informa de les propostes de resolució formulades pel SERVEF,
sobre sol·licituds tramitades per aquest Ajuntament sobre el EMCORP I
EMCORD, i del que resulta les següents:
EMCORP / 2018/376/46 ............. 18.692,08
EMCORD / 2018/319/46 .............. 17.557,00
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S'acorda sol·licitar 2 peons, agrícoles generals per a cada un dels plans, amb una
durada aproximada:
EMCORP .................... 6 MESOS I MIG
EMCORD .................... 6 MESOS


Seguidament informa la secretària-interventora que havent-nos notificat l'acord
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de València, el 25 de Setembre de
2018, sobre les actuacions a realitzar per aquest ajuntament en el Pla de Camins i
Vials (PCV) del bienni 2018/2019, s'observa que s'ha produït un error en la
sol·licitud formulada per aquest Ajuntament, que cal esmenar; pel que a la vista
del que antecedeix en l'expedient s'acorda per unanimitat.

1) Sol·licitar el canvi de l'obra Nº 15 denominada "ASFALT TRAM PROLONGACIÓ C
/ CALVARI I TRAM RONDA SANT VICENT-COLOMER; IMPORT 30.052,66;
segons acord adoptat per la junta de govern local el 15 de maig de 2018 per les següents:
DESCRIPCIÓ DE LA INVERSIÓ
IMPORT
ASFALTAT TRAM PROLONGACIÓ C / CALVARI I TRAM RONDA
SANT VICENT COLOMER IVA (Inclòs)
27.900,35
€
PROJECTE BÀSIC D'EXECUCIÓ I EBSS D'ASFALTAT
1.512,25
€
HONORARI PER DIRECCIÓ DE L'OBRA I COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT, asfaltat.
640,06 €
TOTAL ........... 30.052,66 €
Modificar el contingut de l'acord adoptat per la junta de govern local en sessió celebrada
el 15 de maig de 2018, a l'apartat "Descripció de la inversió i import en el sentit exposat.
Traslladar el present acord a la Diputació de València als efectes oportuns.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient nº 5/2018 incoat a instància de
Dña. ROSA MARIA PORCAR Seder per a llicència de 1a Ocupació situat en la
PARTIDA LA MUNTANYETA PARCEL·LA 228 i 229, DEL POLÍGON 7,
referència cadastral 46010A007002290000 EZ, de tot això en l'expedient, així
com del contingut de l'informe emès per l'arquitecte que diu així:
LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud de llicència de Primera
Ocupació presentada per:
sol·licitant:

ROSA MARIA PORCAR seder.

NIF:

18957443-S

domicili:

PARCEL·LA 229, POLÍGON 7, Albalat dels Tarongers.

46.591
BÚSTIA: CALVARI Nº 17.
En representació de: 3

emplaçament:

PARTIDA MUNTANYETA 228 I 229

REF CADASTRAL: 46010A007002290000EZ
Albalat dels Tarongers
exp:

5/2018

Emet el següent informe:
PRIMER:

Documentació presentada:


Sol·licitud de llicència municipal de primera ocupació.

Còpia del DNI del sol·licitant.

Còpia de la llicència d'obres (25/11).

Fitxa cadastral de l'immoble.

Acta de recepció de l'obra.

Còpia d'escriptura de declaració d'obra nova i agregació de parcel·les.

Certificat final d'obra del director de l'obra. Visat.

Certificat final d'obra del director de l'execució material de l'obra. Visat.

Llibre de l'habitatge.

Certificat acreditatiu de l'aïllament acústic.

Certificat d'instal·lació receptora d'aigua per empresa subministradora.

Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió per empresa instal·ladora.

Certificat final d'obra d'instal·lació tèrmica en edifici
 Còpia del document de resolució d'autorització d'abocament d'aigües residuals a terreny emés per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
SEGON: Documentació que consta en l'expedient:
TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a
l'atorgament de la llicència i que no consta en l'expedient:
QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència de primera ocupació de
l'habitatge ubicada a:
1. Classificació del Sòl: Sòl No Urbanitzable
2. Qualificació: Comú.
L'habitatge construït posseeix llicència d'obres nº 25/11 de data 3 de gener del 2012.
CONCLUSIÓ:
Realitzada la preceptiva inspecció municipal i d'acord amb la Llei 3/2004, de 30
de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació
(LOFCE), es considera que, sense perjudici de les mesures que s'acordi adoptar per
l'òrgan competent, és procedent la concessió de la llicència sol·licitada.
A la vista de tot això després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1)
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Concedir llicència de 1a Ocupació a Dña. ROSA MARIA PORCAR Seder per
a l'immoble urbà situat en la PARTIDA LA MUNTANYETA PARCEL·LA
228 i 229, DEL POLÍGON 7, referència cadastral 46010A007002290000 EZ.

Condicionat al pagament de la taxa corresponent.
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.


Seguidament s'informa de la proposta de l'Ajuntament per a l'adquisició del
subministrament de senyals de vials que diu així:

Havent-se presentat factura en data 5 d'octubre de 2018, pel subministrament de senyals
vials per INDUSTRIAS SALUDES, SAU amb CIF A46057345, consistents en:
- Senyals de trànsit de diferent tipus que furs sostretes o danyades per actes
vandàlics i robatoris, que conseqüentment han de ser reposades per garantir la
seguretat viària.
-

Senyals de prohibició d'entrada de gossos en parcs, necessàries per la quantitat de
femta que els animals dipositen en entorns on es troben menors, amb el consegüent risc que això implica per a la salut.

Pel que, vist això, i en virtut de la següent
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable per al cas de contractes menors és la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
L'article 16 de la llei 9/2017, definició del contracte de subministrament.
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. "
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"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.
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 necessitat de contractar
el subministrament de senyals vials.
Segon.- Contractar el subministrament de senyals vials amb INDÚSTRIES
SALUDES, SAU amb CIF A46057345 i domicili social al Polígon industrial el Pla,
parcel·la 24, 46.290 Alcàsser (València), pel preu de CINC-CENTS TRENTA-SIS AMB
DOTZE EUROS (536,12 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a CENT DOTZE
AMB CINQUANTA-NOU EUROS (112,59 €), sumant un total de SIS-CENTS
QUARANTA-VUIT AMB SETANTA-UN EUROS (648,71 €).
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 es requerirà informe de la secretària interventora sobre l'existència de crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en
l'aplicació pressupostària corresponent.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Declarar la necessitat de contractar el subministrament de senyals per augmentar la
seguretat viària i prevenir accidents; així com per protegir els parcs i jardins de la
femta i altres dels animals per a prevenció de la salut, higiene i ornament.
2) Contractar el subministrament de senyals vials amb INDÚSTRIES SALUDES, SAU
amb CIF A46057345 i domicili social al Polígon industrial el Pla, parcel·la 24,
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46.290 Alcàsser (València), pel preu de CINC-CENTS TRENTA-SIS AMB DOTZE
EUROS (536,12 € ) més l'IVA corresponent que ascendeix a CENT DOTZE AMB
CINQUANTA-NOU EUROS (112,59 €), sumant un total de SIS-CENTS
QUARANTA-VUIT AMB SETANTA-UN EUROS (648,71 €).
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.
3) 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 es requerirà informe de la secretària - interventora sobre
l'existència de crèdit suficient, i segons informe emès per la secretària interventora en
data 6 d'octubre de 2018 hi ha crèdit suficient a l'aplicació pressupostària 1.531.625
MOBILIARI URBÀ.
4) Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent.
5) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa de la proposta de l'alcaldia per a la realització de l'obra,
consistent en la instal·lació elèctrica al quiosc de la piscina municipal que diu així:
Havent-se presentat factura en data 5 d'octubre de 2018, per treballs realitzats per Don
José Manuel Badia Segarra, amb DNI 45.801.939-S, consistents en la instal·lació
elèctrica al quiosc de la piscina municipal, aquesta alcaldia manifesta que després
investigacions realitzades, resulta que , per al correcte funcionament de la citada
instal·lació durant aquest estiu va ser urgent i necessari escometre la referida obra.
Pel que, vist això, i en virtut de la següent
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable per al cas de contractes menors és la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
L'article 13 de la llei 9/2017 defineix els contractes d'obra.
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
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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 d'aquest article. L'òrgan de contractació comprovés el
compliment d'aquesta regla.
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 declari la urgència i manifesti la
necessitat d'emprendre l'obra consistent en la instal·lació elèctrica del quiosc de la piscina
municipal, per al correcte funcionament del servei.
Segon.- Contractar l'obra per a realització dels treballs consistents en, la
instal·lació elèctrica al quiosc de la piscina municipal, amb Don José Manuel Badia
Segarra (Diman), amb DNI 45.801.939-S i domicili social al C / Ronda crema'l 15-8,
46.512 Faura (València), pel preu de VUIT-CENTS VINT-AMB DISSET EUROS
(827,17 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a CENT SETANTA-TRES AMB
SETENCA-UN EUROS (173,71 €), sumant un total de MIL AMB VUITANTA I VUIT
EUROS (1.000,88 €).
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
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competència de la junta de govern local i es requerirà informe de la secretària interventora sobre l'existència de crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en
l'aplicació pressupostària corresponent.
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Declarar urgent i manifestar la necessitat d'emprendre l'obra consistent en la
instal·lació elèctrica del quiosc de la piscina municipal per al correcte
funcionament del servei.
2) Contractar l'obra per a realització dels treballs consistents en, la instal·lació
elèctrica al quiosc de la piscina municipal, amb Don José Manuel Badia Segarra
(Diman), amb DNI 45.801.939-S i domicili social al C / Ronda crema'l 15-8,
46.512 Faura (València), pel preu de VUIT-CENTS VINT-AMB DISSET
EUROS (827,17 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a CENT SETANTATRES AMB SETANTA-UN EUROS (173,71 €), sumant un total de MIL AMB
VUITANTA I VUIT EUROS (1.000,88 €). 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.
3) 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 es requerirà informe de la secretària interventora sobre l'existència de crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en
l'aplicació pressupostària corresponent i segons informe emès per la secretàriainterventora en data 6 d'octubre de 2018 hi ha crèdit suficient en l'aplicació
pressupostària 342 62200 POLIESPORTIU MUNICIPAL.
4) Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent.
5) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.
* Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita nº 5/18 de llicència
d'obres a instància de D. Marco Vinicio VELASCO ORELLANA i de l'informe-proposta
emès per la secretària-interventora que diu així:
En relació amb l'expedient 5/2018, que es tramita sobre sol·licitud de llicència urbanística
per a actuacions consistents en tanca de finca rústica a la parcel·la 110 del polígon 7 amb
referència cadastral 46010A007001100000EA, a instància de D. Marco Vinicio
VELASCO ORELLANA i DNI X3684921- I, s'emet el següent INFORME, en el qual es
constar els següents
FETS
PRIMER.- Mitjançant instància presentada amb data 27 de febrer de 2018, Registre
d'aquest Ajuntament núm 397, per D. Marco Vinicio VELASCO ORELLANA, en nom
propi, sol·licita llicència urbanística per a actuacions consistents en tanca de finca rústica
a la parcel·la 110 del polígon 7 amb referència cadastral 46010A007001100000EA.
DOC. 1
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SEGON.-El 24 de maig de 2018, la Enginyer Tècnic Agrícola, actuant com tècnic
municipal d'aquest Ajuntament, elabora un informe en el indica que segons les Normes
Subsidiàries del municipi, la parcel·la està situada a "sòl no urbanitzable COMÚ", i ha de
regir-se segons el que estableix la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana i que preveu
l'ORDRE de 17 d'octubre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura , Pesca i Alimentació.
Per poder continuar tramitant la sol·licitud l'interessat haurà de presentar davant aquest
Ajuntament la Memòria agronòmica, per posteriorment remetre la sol·licitud juntament
amb tota la documentació a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Pesca
i Alimentació. DOC. 2
TERCER.- En data 11 de juny de 2018 li requereix al Sr. Velasco la Memòria que
inclogui les dades agronòmiques necessàries per poder avaluar l'actuació pretesa pel
sol·licitant i la necessitat d'edificació (vinculada a l'activitat agrícola), així com les seves
característiques constructives. DOC. 3
QUART.- El 28 de juny de 2018, el Sr. Velasco, presenta documentació per a la llicència
d'obres per tancament de finca rústica emplaçada a la parcel·la 110 del polígon 7 amb
referència cadastral 46010A007001100000EA, juntament amb el pressupost de les obres
de tanca, el plànol de la ubicació i la Memòria agronòmica realitzada per l'arquitecte
tècnic Sr. José Antonio Tortajada Segura. DOC.4
CINQUÈ.- El 2 d'agost de 2018, s'emet informe per la tècnic agrícola d'aquest
Ajuntament indicant que: "D'acord amb la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana i segons el
que preveu l'ORDRE de 17 d'octubre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, emetrà informes de caràcter agronòmic en funció de l'explotació agrària del
sol·licitant de l'actuació en sòl no urbanitzable. Article 113 en el sòl no urbanitzable
genèric o comú s'admeten els següents usos:
- Principals: agrícola, ramader i forestal.
- Prohibits: Urbans, industrials, abocadors i escombriaires no controlat.
Article 115.1.7: sòl no urbanitzable genèric o comú es podran dur a terme les següents
actuacions: "No s'admetrà tancaments de terrenys amb elements d'obra opacs per sobre
de 40 cm. d'alçada ".
"La tanca que es pretén realitzar consta de dues filades de bloc de formigó a la base,
amb una alçada màxima de 40 cm., Sobre aquesta base s'instal·larà una tanca format per
malla de simple torsió, de 8 mm., De passada de malla i 1,1 mm. de diàmetre, acabat
galvanitzat i pals d'acer galvanitzat, de 48 mm. de diàmetre i 1,5 m. d'altura. Altura total
de la tanca no superior a 2 metres, és COMPATIBLE amb el planejament municipal ".
DOC. 5
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SISÈ.- En data 14 d'agost de 2018, aquest Ajuntament, d'acord amb l'ORDRE de 17
d'octubre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es
regula l'emissió dels informes de caràcter territorial i urbanístic, sol·licita a Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, direcció
territorial de València; s'emeti informe agronòmic de l'explotació agrària que es pretén.
DOC.6
SETÈ.- El 2 d'octubre de 2018, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural, direcció territorial de València, remet informe a aquest
Ajuntament, d'acord amb l'ORDRE de 17 d'octubre de 2005, de la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, s'informa que:
"- L'ús, activitat i aprofitament per al qual se sol·licita informe NO està vinculat amb
l'activitat agrària de l'explotació, ja que no hi ha activitat agrària o està en estat de
semiabandonament.
- Les actuacions previstes NO resulten adequades NI precises per a l'activitat agrària de
l'explotació.
- Atès que en el moment de la visita s'observa que en la parcel·la NO existeix ni cultius
NI activitat agrària es considera que l'ús, activitat i aprofitament per al qual se sol·licita
informe NO està vinculat a l'activitat agrària.
En base a l'anterior i vista la documentació aportada per aquest Ajuntament s'emet
INFORME DESFAVORABLE des d'aquesta Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a la INSTAL·LACIÓ DE TANCA en la
parcel·la 110 del polígon 7 del terme municipal de ALBALAT DELS TARONGERS , des
del punt de vista exclusivament agrari ". DOC. 7
VUITÈ.- Amb data 18 d'octubre de 2018, a la vista de l'informe de Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, direcció
territorial de València; la Enginyer Tècnic Agrícola d'aquest Ajuntament va emetre un
informe DESFAVORABLE per a la instal·lació de la tanca sol·licitat, per no estar
vinculat amb l'activitat agrària de l'explotació, ja que no hi ha activitat agrària o està en
estat de semiabandonament. DOC. 8.
LEGISLACIÓ APLICABLE
Segons el parer de la informant la legislació aplicable al cas que ens ocupa ve recollida
en la:
- Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la
Comunitat Valenciana, concretament a:
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Art.197, estableix l'ordenació d'usos i aprofitaments en el sòl no urbanitzable: "La
zonificació del sòl no urbanitzable podrà preveure, en funció de les seves
característiques i amb caràcter excepcional, els següents usos i aprofitaments:
a)Construccions i instal·lacions agrícoles, ramaderes, cinegètiques o
forestals, així com les destinades a piscifactories de terra, que siguin les
estrictament indispensables per a l'activitat pròpia de l'explotació per la
qual se sol·licita autorització, o per a la implantació, si escau, de botigues
de productes agrícoles, o de plantes ornamentals o fruiters, que es
produeixin en la pròpia explotació vinculada a l'activitat i compleixin les
mesures administratives reguladores de l'activitat corresponent. Almenys
la meitat de la parcel·la haurà de quedar lliure d'edificació o construcció
i mantenir-se en el seu ús agrari o forestal, o amb les característiques
naturals pròpies. També s'admetrà, amb les mateixes exigències, l'ús i
instal·lacions estrictament necessàries per a la cria particular o comercial
d'animals,
Art. 200. Regula les actuacions promogudes pels particulars, en ell es disposa que:
«1. Estaran subjectes a llicència urbanística municipal (...), els actes d'ús
i aprofitament que promoguin els particulars en el sòl no urbanitzable.
2. No es podran atorgar llicències municipals, ni d'obres ni d'activitat,
que legitimen usos i aprofitament en sòl no urbanitzable que, en els casos
i mitjançant les tècniques regulades en aquest capítol, estiguin subjectes
a informe, declaració d'interés comunitari o autorització corresponent ,
fins que conste en l'expedient la seva emissió i, si escau, s'acredite el
compliment de les condicions imposades per ells ".
D'acord l'art. 200, en relació amb el 197, l'informe que s'emet per la Conselleria
és preceptiu però no vinculant.
Art. 201, fa referència a les activitats, actes d'ús i aprofitament en el sòl no
urbanitzable subjectes a llicència municipal:
«1. Els actes d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable que preveu l'article
197, paràgrafs a, bic d'aquesta llei, seran autoritzables per l'ajuntament
mitjançant l'atorgament de les corresponents llicències municipals, sense
prèvia declaració d'interès comunitari. En aquests casos, a més dels
informes o les autoritzacions legalment exigibles, s'han d'emetre informes
per les Conselleries competents per raó de la matèria, havent
d'incorporar-se en les llicències corresponents les condicions incloses en
els mateixos. La sol·licitud d'aquests informes o autoritzacions s'efectuarà
prèvia comprovació per l'ajuntament de la compatibilitat urbanística de
l'actuació sol·licitada.
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2. Sense perjudici de la sol·licitud d'aquells altres informes que es
considerin necessaris, ha de sol·licitar els informes següents: a) En els
supòsits de l'article 197.a) d'aquesta Llei, ha de sol·licitar informe de la
conselleria competent en matèria d'agricultura, ramaderia, caça , gestió
del medi natural ".
Art. 213, estableix que: "Estan 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:
l) L'aixecament 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.
- ORDRE de 17 d'octubre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, Estableix en el seu article 6.2, que:
"Correspon als ajuntaments, pel que fa a actes d'ús i aprofitament del sòl
no urbanitzable, com a organismes competents per a l'atorgament de les
corresponents llicències, la sol·licitud i instància a la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, de l'emissió dels informes
corresponents ".
I en el seu article 8, estableix els criteris generals de valoració:
"1. Els informes relatius a construccions i instal·lacions agrícoles i
ramaderes en sòl no urbanitzable comú que preveu l'article 20 de la Llei
10/2004, de 9 de desembre, del sòl no urbanitzable, hauran de fer
referència als següents aspectes:
a) Si els usos, activitats i aprofitaments per als quals se sol·licita l'informe
estan vinculats amb l'activitat agrària de l'explotació
b) Si són adequats i precisos per a l'activitat ".
A la vista de tot això, s'eleva a la junta de govern la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- denegar lallicència urbanística per a les actuació que se sol·licita,
consistent en tanca perimetral de la parcel·la 110 del polígon 7 amb referència
cadastral 46010A007001100000EA, a instància de D. Marco Vinicio VELASCO
ORELLANA, d'acord amb el que preveuen els articles 197 a) i 201 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
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Paisatge, de la Comunitat Valenciana i segons el que preveu l'ORDRE de 17
d'octubre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ; perquè
manifesta l'interessat en la Memòria Agronòmica que la necessitat de la tanca es
fonamenta en protegir l'explotació agrària dels furts, i segons la inspecció
realitzada per la Conselleria d'agricultura "en el moment de la visita s'observa que
en la parcel·la no existeix ni cultius ni activitat agrària, considerant que l'ús,
activitat i aprofitament no està vinculat a l'activitat agrària "; incomplint el que
disposa l'article 197 a), anteriorment citat, per no estar l'ús, activitat i aprofitament
del sòl no urbanitzable, vinculat amb l'activitat agrària de l'explotació, ja que no
hi ha activitat agrària o està en estat de semiabandonament, així doncs, les
actuacions previstes no resulten adequades ni precises.
SEGON.- Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a
l'interessat, amb indicació del règim de recursos que legalment corresponguin.
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- denegar la llicència urbanística per a l'actuació que se sol·licita,
consistent en tanca perimetral de la parcel·la 110 del polígon 7 amb referència
cadastral 46010A007001100000EA, A instància de D. Marco Vinicio VELASCO
ORELLANA, d'acord amb el que preveuen els articles 197 a) i 201 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge, de la Comunitat Valenciana i segons el que preveu l'ORDRE de 17
d'octubre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació; perquè
manifesta l'interessat en la Memòria Agronòmica que la necessitat de la tanca es
fonamenta en protegir l'explotació agrària dels furts, i segons la inspecció
realitzada per la Conselleria d'agricultura "en el moment de la visita s'observa que
en la parcel·la no existeix ni cultius ni activitat agrària, considerant que l'ús,
activitat i aprofitament no està vinculat a l'activitat agrària "; incomplint el que
disposa l'article 197 a), anteriorment citat, per no estar l'ús,
SEGON.- Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.


Seguidament informa la Sra. Alcaldessa que amb motiu de les obres que s'estan
duent a terme a l'Ajuntament per a la instal·lació de l'ascensor, ha calgut traslladar
diverses prestatgeries i altres en les dependències de l'Ajuntament, pel que ha estat
necessari que les contractades laborals realitzin hores extres; per la qual cosa
després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, l'abonament de
les quantitats que es detallen a continuació en concepte d'hores extres:
Mª del Mar Ramon Cases, 36 €
Sonia Buralla Bonet 44 €.

 Seguidament s'informa de l'escrit presentat per l'empleada Mª Dolores Ginés Camps
per a l'abonament de les despeses de desplaçament ocasionats amb motiu de
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l'assistència el dia 5 d'octubre de 2018 al "TALLER DE QÜESTIONS
D'ACTUALITAT EN Protecció de dades personals"; s'acorda per unanimitat
l'abonament de la quantitat tretze euros amb trenta cèntims (13,30 €).
 Seguidament s'informa del Decret de l'Alcaldessa Núm 233/18 de data 15 d'octubre
de 2018 que diu així:
En relació amb l'expedient que es tramita per a la realització de l'activitat inclosa en la
PROMOCIÓ TURÍSTICA, anomenada "Ruta de la Tapa d'Albalat dels Tarongers 2018",
i segons el que disposa el decret 231/2018; per la present i en ús de les facultats que em
confereix la legislació vigent
RESOLC
Primer.- Disposar la despesa i ordenar el pagament de CINC-CENTS EUROS (500,00
€), amb càrrec a l'aplicació pressupostària, 432 22609 PROMOCIÓ TURÍSTICA,
MERCAT ARTESANAL del vigent pressupost 2018, corresponent als premis adjudicats
a la Ruta de la Tapa d'Albalat dels Tarongers 2018, amb el següent detall:
Pel que fa als premis a establiments participants en la ruta de la tapa, amb un total de
QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS (450,00 €):
1) Com a guanyador de la Ruta de la Tapa d'Albalat dels Tarongers 2018 al Bar
Arema (Marisa Prats Asensi), amb DNI 44.790.423-Q, amb la tapa "Tartaleta de
ceba caramel·litzada, formatge de cabra i hamburguesa", el pagament de DOSCENTS EUROS (200,00 €).
2) Com a segon classificat de la Ruta de la Tapa d'Albalat dels Tarongers 2018 al
Bar del Jubilat (Ehurla, SL), amb CIF B-98.768.740 amb la tapa "Maiale al Pomodoro", el pagament de CENT VINT-EUROS (125,00 €).
3) Com a tercer classificat de la Ruta de la Tapa d'Albalat dels Tarongers 2018 al
Bar El Portell (Silvia Cases Guillem), amb DNI 19.102.772-F amb la tapa "Mini
hamburguesa", el pagament de SETANTA-CINC EUROS (75,00 €).
4) Com com a quart classificat de la Ruta de la Tapa d'Albalat dels Tarongers 2018
al Bar La Plaça (Carlos Serrano Garrido), amb DNI 33.413.815-J amb la tapa "La
Tardor", el pagament de CINQUANTA EUROS (50,00 € ).
Pel que fa als premis sortejats entre les persones que van emetre el seu vot, amb un total
de CINQUANTA EUROS (50,00 €):
1) Per a la compra del pernil, la despesa de fins a trenta euros (30,00 €).
2) Per al gaudi del premi d'un sopar per dos a un Bar de la localitat, la despesa de
fins a VINT EUROS (20 €).
Vist per la junta de govern i després deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat la seva ratificació en tots els extrems plantejats anteriorment.
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Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures nº 29
composta per 18 factures que ascendeixen a l'import total de l'VINT MIL VINT
EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (21.023,38 €), s'acorda per

unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament tal i com es relaciona a
continuació:



Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica nº 30 composta per
2 factures que ascendeixen a l'import total de CINC-CENTS QUARANTAQUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (544,50 €), s'acorda per
unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament tal com es relacionen a
continuació:

I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 19'45 h
del dia de l'encapçalament i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de
la qual jo com a secretària, done fe i se sotmet a la signatura de la presidenta.

Vist i plau
LA PRESIDENTA LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
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