ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 24 DE JULIOL DE 2018.
A l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers El dia 24 de juliol de 2018 a les 17:40,Sota la
Presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, es reuneixen els membres de la
Junta de Govern local, D. Miguel Sancho Bonet, ADN. M.ª Dolors Lafont Avinent i
Rafael Asensio Chenovart, assistits de la secretària-interventora, Amparo Ferrandis Prats,
ES PROCEDEIX 1 INFORMAR dels Afers SEGONS detalla 01:00 Continuació.




ES PROCEDEIX a la lectura de l'esborrany Corresponent a la Sessió celebrada el
26 de juny de 2018, vista per la Junta s'acorda per unanimitat la seva aprovació i
transcripció al Llibre d'Actes.

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obra nº 6/2018 incoat
una instància de NEDGIA CEGAS, SA i del contingut de l'informe emès per
l'arquitecte Que Presta Serveis En Aquest Ajuntament en Data 19 de juliol de 2018,
que Diu Així:
LLICÈNCIA D'OBRA

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
Col·legiat 10.554 del COACV, en Relació amb la Sol·licitud de Llicència d'Obra
presentada per:
sol·licitant:

NEDGIA CEGAS, SA

NIF:

A-08009722

domicili:

AV. Cardenal Benlloch, 67.
46021. València

En Representació de:
obra:

Connexió de servei / CANALITZACIO DE GAS

emplaçament:

PL DE DALT, Nº 13.

REF CADASTRAL: 8184520YJ2988C0001FJ
Albalat dels Tarongers
EXPEDIENT:

6/2018

Emet el següent:
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jo N F O R M I
PRIMER:

Documentació presentada:



Exemplar de la memòria de canalització / connexió de similars subministrament
de gas natural. escomesa
 Estudi de Gestió de Residus, SEGONS Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que
es regula la Producció i Gestió dels residus de construcció i demolició (BOE de 1302-08).

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
SEGON:


Documentació Que ES en l'expedient:

Aval dipositat amb valor de 30.000 € en concepte de fiança. (INICIAL)

TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a l'inici
de les Obres:
 Documentació de Registre d'Empresa Acreditada en el sector, en Cas de 'canvi de

contractista.
QUART:
El planejament urbanístic d'Albalat del quitràongers, en vigor, les Normes
Subsidiàries (. 27/07/1992 CTU) Es Sol·licita Llicència d'Obres en:
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
El Projecte compleix amb el Planejament Urbanístic.
CINQUÈ:

Incidències al Projecte:

No s'observen incidències al Projecte.
SISÈ: PEM d'obra:
El pressupost d'ejecucion de material de l'obra Ascendeix a la quantitat de 456,67 €
SETÈ: consideracions:
Es prestarà especial atenció al paviment de reposició en calçada i voreres.
S'ha de comprovar pel promotor de la no Altres interferència amb instal·lacions
urbanes.
La Data d'inici de les obres haurà de ser notificada a l'Ajuntament prèviament a la
seva execució i Amb Suficient antelació.
conclusió:
Per l'anteriorment Exposat, SEGONS la Legislació aplicable sin i perjudici de
les Mesures Que s'acordi Adoptar per l'òrgan competent, si escau l'atorgament de
la llicència sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sen perjudici de tercers,
Sempre Que les obres s'ajusten al pressupostat: sol·licitat i, condicionat a:
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-

El Indicat en l'Apartat Tercer i SETÈ.

A la vista de l'Informe i després deliberació de l'assumpte f s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència 01:00 Nedgia Cegas, SA, per a la construcció de connexió de
servei / canalització de gas en l'immoble situaten Plza./ de Dalt nº 13, Referència
Cadastral 8184520YJ2988C0001FJ, per a la construcció de l'ONU tram de
canalització amb canonada de 32 mm de diàmetre i nominal Una Longitud total
d'de 8,2 metres, estafa 1 escomesa; amb Arranjament al pressupost aportat, tenint
en Compte Que compleix amb els requisits establerts en la legislació vigent.
Havent-se de procedure a la reposició del paviment en voreres i calçada ia la
comprovació pel promotor de no interferir En altres instal·lacions urbanes.
Condicionar la llicència al Compliment de les prescripcions generals que figuren
a les Normes urbanístiques de planejament local, i al previ pagament de l'impost
i taxa Corresponent. Tenint en Compte Que, la llicència es considera atorgada
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
2) Donar Trasllat del Present acte a l'Interessada als Efectes oportuns.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obra nº 24/2018 incoat
una instància de NEDGIA CEGAS, SA i del contingut de l'informe emès per
l'arquitecte Que Presta Serveis En Aquest Ajuntament en data 19 de juliol de 2018,
Que Diu Així:
LLICÈNCIA D'OBRA

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
Col·legiat 10.554 del COACV, en Relació amb la Sol·licitud de Llicència d'Obra
presentada per:
sol·licitant:

NEDGIA CEGAS, SA

NIF:

A-08009722

domicili:

AV. Cardenal Benlloch, 67.
46021. València

En Representació de:
obra:

Connexió de servei / CANALITZACIO DE GAS

emplaçament:

C / PALANCIA, Nº 5.

REF CADASTRAL: 8584803YJ2988S0044KJ
Albalat dels Tarongers
EXPEDIENT:

24/2018

Emet el següent:

pág. 3

jo N F O R M I
PRIMER:

Documentació presentada:



Exemplar de la memòria de canalització / connexió de similars subministrament
de gas natural. escomesa
 Estudi de Gestió de Residus, SEGONS Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que
es regula la Producció i Gestió dels residus de construcció i demolició (BOE de 1302-08).

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
SEGON:


Documentació const Quea en l'expedient:

Aval dipositat amb valor de 30.000 € en concepte de fiança. (INICIAL)

TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a l'inici
de les Obres:
 Documentació de Registre d'Empresa Acreditada en el sector, en Cas de 'canvi de
contractista.
QUART:
El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, les Normes
Subsidiàries (27/07/1992 CTU.) Es Sol·licita Llicència d'Obres en:
2. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
El Projecte compleix amb el planejament Urbanístic.
CINQUÈ:

Incidències al Projecte:

No s'observen incidències al Projecte.
SISÈ: PEM d'obra:
El pressupost d'ejecucion de material de l'obra Ascendeix a la quantitat de 179,07 €
SETÈ: consideracions:
Es prestarà especial atenció al paviment de reposició en calçada i voreres.
S'ha de comprovar pel promotor de la no interferència amb d'altres instal·lacions
urbanes.
La Data d'inici de les obres haurà de ser notificada a l'Ajuntament prèviament a la
seva execució i Amb Suficient antelació.
conclusió:
Per l'anteriorment Exposat, SEGONS la Legislació aplicable sin i perjudici de
les Mesures Que s'acordi Adoptar per l'òrgan competent, si escau l'atorgament de
la llicència sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sen perjudici de tercers,
Sempre Que les obres s'ajusten al pressupostat: sol·licitat i, condicionat a:
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-

El Indicat en l'Apartat Tercer i SETÈ.

A la vista de l'Informe i després deliberació de l'assumpte f s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicencia una NedgiaCegas, SA, per a la construcció de connexió de
servei / canalització de gas en l'immoble situat al c / Palància, 5, Referència
Cadastral 8584803YJ2988S0044KJ, per a la construcció de l'ONU tram de
canalització amb canonada de 32 mm de diàmetre nominal i Una Longitud total
de 2, 7 metres, estafa 1 escomesa; amb Arranjament al pressupost aportat, tenint
en compte que es compleix amb els requisits establerts en la legislació vigent.
Havent-se de procedure a la reposició del paviment en voreres i calçada ia la
comprovació perel promotor de no interferir En altres instal·lacions urbanes.
Condicionar la llicència al Compliment de les prescripcions generals que figuren
a les Normes urbanístiques de planejament local, i al previ pagament de l'impost
i taxa Corresponent. Tenint en Compte Que, la llicència es considera atorgada
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
2) Donar Trasllat del Present acte a l'Interessada als Efectes oportuns.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obra nº24/2018 incoat
una instància de José Luis Lafont Estela paràgraf llicència de 2a Ocupació de la
situada habitatge al c / Cova de Santa, 12; Referència Cadastral
8483606YJ2988C0001OJ, i de Com antecedir en l'expedient, Així Com Informe de
l'EMÈS PEL arquitecte Que Presta Serveis En Aquest Ajuntament en data 19 de juliol
del 2018, que Diu Així:
SEGONA 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 d'Obra
presentada per:
sol·licitant:

JOSE LUIS LAFONT ESTELA

NIF:

25397367-P

domicili:

C / Cova de Santa, nº 12. 46591. Albalat dels Tarongers

En Representació de:
emplaçament:

C / Cova de Santa, Nº 12

REF CADASTRAL: 8483606YJ2988C0001OJ
exp:

2/2018

Emet el següent informe:
PRIMER:

Documentació presentada:

 Declaració responsable de Segona o posteriors Ocupacions.
 Certificat Tècnic en el qual s'especifica que l'habitatge compleix les Condicions
d'Funcionalitat de l'Ordre 19/2010, de 7 de setembre de la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge, de modificació de l'Ordre de 7 de desembre de 2009 per
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La qual s'aproven les Condicions de Disseny i Qualitat en Desenvolupament del Decret
151/2009 de 2 d'octubre, del Consell.
 Declaració responsable de tècnic competent.
 Còpia d'escriptura de prestamo amb hipoteca a La que CONSTA La Descripció de
l'immoble.
 Còpia del DNI del sol·licitant.
 Còpia de rebut de l'ONU de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica.
 Informe de la Companyia subministradora d'aigua potable al Que Manifesta Que en
l'Habitatge ha ONU Contracte de subministrament d'aigua donat de baixa des del 18
de febrer del 2016.
 Llistat d'IBI d'urbana Corresponent a l'habitatge
SEGON:
Documentació que ha aportar el Promotor amb anterioritat a
l'atorgament de la llicència I Que no CONSTA en l'expedient:
TERCER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, el fill les Normes
Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/ 02/1994.
CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05/03/1998. CTU), i Es Sol·licita
Segona Ocupació en:
3. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
conclusió:
Conforme al que disposa anteriorment, es considera que, el pecat perjudici de
les Mesures Que s'acordi per Adoptar L'Òrgan competent, s'informa favorablement
a la Documentació aportada.
A la vista d'antecedir Com s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència de 2a Ocupació una D. José Luis Lafont Estela per a l'immoble
situat en C / Cova Santa, 12, amb Referència cadastral 8483606YJ2988C0001OJ
condicionat el pagament de la taxa Corresponent.
2) Donar Trasllat del Present acte a l'Interessat als Efectes oportuns.


Seguidament es Informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística
núm30/2018
Sobre
la
parcel·la
amb
Referència
cadastral
001801200YJ29H0001LZ: sol·licitat per l'ADN. Concepció Reis Andrés Ferrer i
de l'Informe EMÈS per la Enginyer Tècnic Agrícola Que Presta Serveis En Aquest
Ajuntament el dia 19 de juliol del 2018, que Diu Així:

INFORME URBANÍSTIC
Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola municipal d'Albalat dels
Tarongers, en Relació amb la Sol·licitud d'Informe urbanístic:

sol·licitant:

CONCEPCIÓ REIS FERRER ANDRÉS
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NIF:

19101260-J

domicili:

AV. Camp de Morvedre, 133, 5.
Port de Sagunt, 46520

En Representació de:
situació:

POLÍGON 2, PARCEL·LA 35 (A)

REF CADASTRAL: 001801200YJ29H0001LZ
EXPEDIENT:

30/2018

Emet el següent:
INFORME
Vista la instància presentada per la Sra. Concepció Reis Andrés Ferrer, consultades les
Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial d'Urbanisme al desembre de
1992 i modificades en l'any 1998, l'immoble amb referència cadastral
001801200YJ29H0001LZ this Situada a:

"TERRA NO URBANITZABLE ZONA DE PROTECCIÓ DE CARRETERES "
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Segons Estableix la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres, La construcció
this Situada Dins de la "Zona d'afecció de Carreteres
Article 32. Zona d'afecció.
1. La zona d'afecció de les Carreteres de l'Estat this Constituïda per dues franges de
terreny a dos Costats De les Mateixes, delimitades interiorment per la zona de servitud i
exteriorment per dues línies paral·leles a Les arestes exteriors ¿de l'explanació, un ANU
distància de 100 metres en autopistes i autoviesi de 50 metres en carreteres multicarril i
Convencionals, mesurats horitzontalment from les CITADES arestes. A El cas especial
de túnels I Els seus Elements auxiliars, constituiran Zona
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L'afecció parcel·la this Afectada pel PORN del Parc Natural de la Serra Calderona, Dins
de la Zona d'Influència "àrea de predomini agrícola"
.- Que l'immoble No Té demanial Caràcter.
.- La construcció existent No AQUESTA Afectada per servituds de la USO Públic en
general
Després deliberació de l'assumpte f, s'acorda per unanimitat:
1) Fer seu l'informe EMÈS per la Enginyer Tècnic Agrícola Que Presta Serveis En
Aquest Ajuntament en data 19 de juliol del 2018, transcrit anteriorment.
2) Donar Trasllat del Present acte a l'Interessat als Efectes oportuns.


Tot seguit per la Sra. Alcaldessa s'informa de la Publicació de la convocatòria de
subvencions d'adequacions encaminades a la lluita contra la sequera i Millora del
Rendiment dels proveïments i xarxes de Distribució d'aigua potable en els
municipis de la Província de València per als Exercicis 2018-2019 executar una
per la Pròpia Diputació i del d'acord amb la CITADA convocatòria, a la vista de
la memòria valorada presentada per l'Empresa Que gestiona el servei de Aigua
potable, EGEVASA, després de deliberació de l'assumpte f s'acorda per
unanimitat:
primer. Formular Sol·licitud d'ajuda en espècie a la Diputació de València per a
la Realització del / s següent / s TREBALL / ES inversió / es en el marc de la
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONES ENCAMINADES A LA LLUITA
CONTRA LA SEQUERA I MILLORA DEL RENDIMENT DELS
PROVEÏMENTS I XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE ALS
MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER A l'EXERCICI 2018.
TÍTOL DE LA / ES ACTUACIÓ / ÉS A REALITZAR:
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"REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT DE L'ALJUP Al municipi
D'ALBALAT DELS TARONGERS (VALÈNCIA)" amb pressupost de les
Nacions Unides de 82.622,53 € més el 21% IVA Corresponent Puja Que a
17.350,73 €, el total de 99.973,26 €.
Segon. Adquirir el Compromís de:


Aportar Aquella part de l'import total de del / s TREBALL / ES
inversión7es Que No cobreixin l'ajut concedit i que no hagi estat finançada
d'una altra manera.



Reintegrar les Quantitats Que Hagin percebut, en cas de revocació de l'ajut
o incompliment de les obligacions establertes en l'Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de València i en la convocatòria de Aquestes
subvencions, Així Com de Comunicar a la Diputació de València, les
ajudes sol·licitades i / o obtingudes paràgraf La Mateixa Finalitat.



INFORMAR a El Moment En què es produeixi, de Nova QUALSEVOL
PETICIÓ o concessió d'ajuda Que Demani o Rebi paràgraf Finalitat La
Mateixa Que la sol·licitada en la convocatòria de present.

Tercer. Als Efectes que preveu l'article 24.5 de la Llei general de subvencions,
Acceptar l'ajuda Que en el marc de la convocatòria Present Fora concedida per la
Diputació de València.
Quart. Autoritzar a la Diputació de València Que l'Faci les gestions oportunes
amb vista a la comprovació Que l'entitat ES Troba l'Corrient En les seves
Obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i davant de la Diputació de
València. (En cas de Que L'Ajuntament denegui Aquest Consentiment de
Expressa forma, haura Aportar els certificats d'estar ¿al corrent exigits).
Cinquè. Es Accepta La Pràctica de notification electrònica per als tràmits derivats
i / o relacionats Amb El Present expedient i es designa 1 Efectes Dites, La següent
persona Autoritzada per a la recepció De Les notificacions:

e-mail

secretaria@albalatdelstarongers.net

nom

Amparo

Cognoms

Ferrandis Prats

DNI

19094837F

En línia directa

962628201

fax

962628613
Sisè. Donar Trasllat del Present acte a la Diputació de València als efectes
oportuns.
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Seguidament s'informa de la convocatòria de concessió d'Ajudes Econòmiques
destinades als ajuntaments de la Província de València per a la Realització i / o
reposició d'infraestructures de recursos turístics de Caràcter natural, paisatgístic,
historicoartístic i mediambiental, a la vista del contingut de la convocatòria,
després de deliberació de l'assumpte f, s'acorda per unanimitat:
1) Concórrer a la convocatòria de subvenció per a la Realització i / o reposició
d'infraestructures en Recursos Turístics de Caràcter natural, paisatgístic,
històric i artístic mediambiental destinades a municipis de la Província de
València de Menys de 30.000 habitants, per a la reposició de senyals DE L'PR
CV 318 I INSTAL·LACIÓ dE UN MIRADOR, amb Un pressupost total de
8.046,50 € de (IVA incl.)
2) Que d'acord estafadors El Exposat Per L'Institut Nacional d'Estadística i La
Resolució de 25 d'octubre de 2005, Per La xifra per al municipi que s'ha elevat
el Govern a Els Efectes de l'aprovació del Reial Decret EL Que Es declaren
oficials les xifres de població de dret resultants de la Revisió del padró
municipal d'Albalat dels Tarongers referides a 1 de Gener de 2018 és de 1.169
habitants.
3) Donar Trasllat del Present acte a la Diputació de València als efectes oportuns.



Seguidament s'informa del contingut de la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a la compra de Vehicles Elèctrics i instal·lacions de punts de
recàrrega, destinats als ajuntaments de la Província de València per a l'Exercici
2018, vist el contingut de la convocatòria i considerant d'Interès Municipal,
després de la deliberació de l'assumpte f ES acorda per unanimitat:
1) Sol·licitar ajuda econòmica per a la compra de l'ONU Vehicle elèctric,
preferentment Una Furgoneta Fins 3.500kg de Màxima massa (categoria Núm
1), amb l'ONU Aproximat pressupost, EUROS IVA inclòs de VINT MIL
(28.000 €), i Un punt de càrrega amb ONU pressupost Aproximat IVA inclòs
de Cinc Mil set-cents SETANTA-SET EUROS (5.777 €).
2) Encarregar a la Sra. L'alcaldessa de subscripció quants Documents Fora
Necessaris per Gestionar l'Acord.
3) Donar Trasllat delpresente acte a la Diputació de València als efectes
oportuns.



Seguidament s'informa de la Sol·licitud formulada per D. Pedro José Jordán Forts
en Representació de D. José García Jordán, per ampliar el Gual del garatge situat
en l'Avda. Doctora Isabel Cristòfol; de manera que es Pugui accedir a aquest La
Porta Petita situada al Costat, paràgraf Càrrega i Descarrega de Mercaderies Per
L'Activitat del Destinat local d'un forn.
ES PROCEDEIX a la deliberació de l'assumpte f i, tenint en compte que, d'acord
amb el que Previst en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilizacion
privativa i aprofitament especial del domini públic locals, constituït paràgraf
L'Entrada de Vehicles a través de voreres i reserva de via pública per
APARCAMENT exclusiu, parada de Vehicles, Càrrega i Descarrega de
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Mercaderies de QUALSEVOL classe, en el seu Article 2n i 6è, s'acorda per
unanimitat:
1) Autoritzar una reserva de via pública per a càrrega i descàrrega de
mercaderies, a la part posterior de l'immoble situaten C / Mig, Núm 6, Av.
Doctora Isabel Cristòfol S / N, amb Una superfície de 1,5 m x 1 m, una D.
José Jordà García, pagament previ del preu Corresponent; tenint en compte
que la reserva de via pública 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 any Moment Suprimiu Per Que El.
2) Comunicar i expedir llicència previ pagament de la taxa Corresponent, donar
d'alta en el padró de la taxa per al seu pagament anual.


Seguidament s'informa de Quant Ascendeix en l'expedient incoat per a la
replacement de la Bomba d'Alimentació de la Piscina Petita i de la Proposta del
Regidor encarregat de la piscina per al període estival de 2018 Que Diu Així:

Miguel Bonet Sancho, regidor encarregat de la piscina municipal, davant la Necessitat de
replacement de la Bomba d'Alimentació instal·lada a la piscina i amb la base en els
Següents,
ANTECEDENTS
Primer. - Després Conversa mantinguda amb l'Empresa incargada del manteniment de la
piscina municipal en el Període estival 2018, s'ha fet sabre Que la bomba instal·lada a la
piscina this espatllada, i inservible Sent impossible la seva reparació.
segon. - La bomba avariada És Per indispensables L'Correcte manteniment de la piscina
municipal, resultant Estrictament Necessària la replacement per al Funcionament de la
Piscina.
tercer. - D'acord amb la legislació vigent, és obligatori Tenir Bomba d'Alimentació, A
causa de la perillositat deAbocar el producte directly una l'piscina.
Vist l'anterior i en Virtut de la
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació paràgraf APLICABLE El cas de Contractes Menors És La Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
L'Article 61 de La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
en Com a la Competència per a Contractar, donats:
«1. La Representació de les entitats del sector públic en matèria contractual
correspon als òrgans de contractació, unipersonals o Que col·legiats, en Virtut de norma
legal o estatutària Reglamentària o Disposició, Tinguin atribuïda La Facultat de
Celebrar contractes en nom seu.
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2. Els òrgans de contractació podran delegar o desconcentrar SEUS
competències i facultats En Aquesta materIA amb Compliment de les Normes i
Formalitats aplicables En Cada Cas Per La delegació o desconcentració de
competències, a El cas de Que-se d'Òrgans administratius, o per a l'atorgament de
poders, Quan Es trar d'Òrgans societaris O D'Una Fundació ".
La mateixa llei en el seu Article 118, RESPECTE als contractes menors, els daus:
"Es consideren Contractes Menors Els contractes de valor estimat inferior a
40.000 euros, quan Es trar de Contractes d'obres, o 15.000 euros, Quan Es Intenta
Contractes de Subministrament o de Serveis, el pecat 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'aprobacion de la despesa i La incorporation: Al mateix de la factura Corresponent, que
haura REUNIR els Requisits Que les Normes de Desenvolupament de la Llei estableixin
this ".
"En l'expedient es justificarà Que No Es aquesta 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 individuals o conjuntament superin la xifra Que ES
en l'Apartat Primer de this in English. L'òrgan de contractació comprovés el Compliment
De La dita regla.
En Com A l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es
Aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
Relatiu a les actuacions preparatòries del contracte Administratives,
«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. S'unirà Informe raonat del Servei Que promogui la contractació, exposant la
Necessitat, Característiques i import calculat de Les Prestacions Objecte del contracte
".
En base d'un Com antecedir es formula la següent Proposta:
Primer. - Que per la Junta de Govern local, es manifesti la Necessitat de Adquirir
Una bomba per a la seva col·locació a la piscina municipal.
segon.- Contractar el subministrament d'Una bomba amb l'Empresa
concessionària encarregada del manteniment de la piscina municipal de 2018, Sent La
Mercantil COSTA AZAHAR MES NET, SL amb CIF B97426183 i domicili social, al c
/ Torreta de Miramar 14, 46020 València, per el preu de Quatre-cents Vuitanta-QUATRE
EUROS (484 €) Mas L'IVA Corresponent Que Ascendeix 1 UN CENT AMB
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SEIXANTA-QUATRE EUROS (101,64 €), el total de SUMANT ONU de CINC-CENTS
VUITANTA-CINC AMB SEIXANTA-QUATRE EUROS (585,64 €).
Amb Manifestació Expressa Que la contractació Que es pretén no altera el Objecte
del Contracte per evitar l'Aplicació de les Regles Generals de Contractació, ni el
contractista Que PROPOSA Té subscrits Més Contractes Menors Que individuals o
conjuntament superin el 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 Públic, per la seva quantia Serà
Competència de la Junta de Govern local, i es RequerAnirà Informe de la secretària interventora Sobre l'existència f de crèdit Suficient un nivell de vinculació jurídica en
l'Aplicació Pressupostària Corresponent.
El que sé sotmet 01:00 consideration de la Junta de Govern Local per adopció de
l'Acord Corresponent.
Vista la Proposta i després deliberació de l'assumpte f s'acorda per unanimitat:
1) Aprovar la Proposta del regidor Sr. Miguel Bonet Encarregat Sancho en tots els
Extrems plantejats anteriorment I Que és Resum es tradueixen en el següent:
Primer. - Manifestar la Necessitat de Adquirir La Bomba d'Alimentació per
al correcte funcionament de la Piscina Petita.
segon. - Contractar el subministrament d'Una bomba amb l'Empresa
concessionària encarregada del manteniment de la piscina municipal 2018, Sent
la mercantil COSTA AZAHAR MES NET, SL amb CIF B97426183 i domicili
social, al c / Torreta de Miramar 14, 46020 València, pel preu de Quatre-cents
Vuitanta-QUATRE EUROS (484 €) Mas L'IVA Corresponent Que Ascendeix 1
UN CENT CONTRESEUROS esenta i Quatre (101,64 €), SUMANT total de
l'ONU de CINC-CENTS VUITANTA-CINC AMB SEIXANTA-QUATRE
EUROS (585,64 €).
Tercer. - D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Public Per La seva quantia
Serà Competència de la Junta de Govern local, i es requerirà informe de la
secretària - interventora Sobre l'existència f de crèdit Suficient un nivell de
vinculació jurídica en l'Aplicació Pressupostària Corresponent I SEGONS
infOrme EMÈS amb data 3 de juliol de 2018 per la secretària-interventora Existeix
crèdit Suficient en l'Aplicació Pressupostària 342.623 MAQUINÀRIA PISCINA,
un nivell de vinculació jurídica.
Quart. - Fer Públic El Present Acte de Conformity amb la ligislació vigent.
2) Donar Trasllat del Present acte a l'Interessat als Efectes oportuns.



Seguidament s'informa de Com antecedir en l'expedient incoat per al
Subministrament de 6 cadires d'escriptori per a l'oficina i alcaldia, per substituir
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les ja existents que estan molt deteriorades i de la Proposta formulada per la Sra.
Alcaldessa Que Diu Així:
Maite Pérez Furió, dels Alcaldessa-President de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers,
davant la Necessitat de replacement Les Cadires Ubicades a la zona de oficines i alcaldia
a l'edifici de l'Ajuntament, amb la base en els Següents,
ANTECEDENTS
Primer. - L'Estat de les cadires d'escriptori ¿Ubicades a la zona d'oficines i alcaldia a
l'edifici de l'Ajuntament, A causa 1 Els Anys de la USO ES troben en males condicions,
Sent incòmodes i en alguns adj Casos inservibles.
segon. -: Per això, és Necessària la compra de 6 cadires d'escriptori per substituir les ja
existents.
Vist l'anterior i en Virtut de la
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació paràgraf APLICABLE El cas de Contractes Menors És La Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
L'Article 61 De la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
QUAN a la Competència paràgraf Contractar, donats:
«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 estatutària Reglamentària o Disposició, Tinguin atribuïda La Facultat de
Celebrar contractes en nom seu.
2. Els òrgans de contractació podran delegar o desconcentrar SEUS
competències i facultats en matèria this amb Compliment de les Normes i Formalitats
aplicables En Cada Cas Per La delegació o desconcentració de competències decies, a
El cas de Que-se d'Òrgans administratius, o Per L'atorgament de poders, Quan Es trar
d'Òrgans societaris O D'Una Fundació ".
La mateixa llei en el seu Article 118, RESPECTE als contractes menors, els daus:
"Es consideren Contractes Menors Els contractes de valor estimat inferior a
40.000 euros, quan Es trar de Contractes d'obres, o 15.000 euros, quan Es trar de
Contractes de Subministrament o de Serveis, el pecat 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'aprobacion de la despesa i La incorporation: Al mateix de la factura Corresponent, que
haura REUNIR els Requisits Que les Normes de Desenvolupament de la Llei estableixin
this ".
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"En l'expedient es justificarà Que No Es aquesta 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 individuals o conjuntament superin la xifra Que ES
en l'Apartat Primer de this in English. L'òrgan de contractació comprovés el Compliment
De La dita Regla.
En Com A l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que es
Aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
Relatiu a les actuacions preparatòries del contracte Administratives,
«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. S'unirà Informe raonat del Servei Que promogui la contractació, exposant la
Necessitat, Característiques i import calculat de les Prestacions Objecte del contracte ".
En base d'un Com antecedir es formula la següent Proposta:
Primer. - Per Que La Junta de Govern local, es manifesti la Necessitat de Adquirir
Sis cadires d'escriptori per a substituir les existents que estan deteriorades.
Segon. - Contractar el subministrament de 6 cadires d'escriptori, les dues
mercantils Sent les encarregades de suministrarlas:
 RM NÚVOL DEL PROJECTE 26 SL (MIROYTENGO) amb CIF 12.944.930 i
domicili social, en Avda. Mèrida 133C, 12550 Almassora (València), subministrarà Una
cadira d'oficina "ganxo negra baixa" pel preu de EUROS SETANTA-NOU AMB
TRENTA-QUATRE (79,34 €) Mas l'IVA Corresponent Que Puja a SETZE EUROS
AMB SEIXANTA-SIS (16,66 €), sUMANT ONU ajut total de NORANTA-SIS EUROS
(96,00 €).
 CECÍLIA CABANA Tobias (ESPAI DECORA) amb NIF 53032624Y i domicili
a Rambla Balmes 1, 08100 Mollet (Barcelona), subministrarà 5 cadires d'oficina "malla
negra i teixit negre alçada regulable" pel preu de CINC-CENTS CINQUANTA-SIS AMB
VINT EUROS (556,20 €) Mas L'IVA Corresponent Que Ascendeix 1 CENT SETZE
AMB VUITANTA EUROS (116,80 €), SUMANT ONU ajut total de SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS (673,00 €).
El total de 6 del similars subministrament de cadires d'escriptori ¿Ascendeix a setcents SEIXANTA-NOU EUROS (769,00 €).
Amb Manifestació Expressa Que la contractació Que es pretén no altera el Objecte
del Contracte paràgraf Evitar l'Aplicació de les regles generals de contractació, ni els
contractistes Que es proposen Tenen subscrits Més Contractes Menors Que individuals o
conjuntament superin l'import establert en l'Article 118.
Tercer. - D'acord amb el disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la seva quantia Serà Competència
pág. 16

de la Junta de Govern local, i es requerirà informe de la secretària - interventora Sobre
l'existència f de créSuficient dito un nivell de vinculació jurídica en l'Aplicació
Pressupostària Corresponent.
El que sé sotmet 01:00 consideration de la Junta de Govern Local per adopció de
l'Acord Corresponent.
Vista la Proposta i després deliberació de l'assumpte f s'acorda per unanimitat:
1) Aprovar la Proposta de la Sra. Alcaldessa en tots els Extrems plantejats
anteriorment I Que en si Resum difamar és el següent:
Primer. - A causa Al Gran Deteriorament de Les Cadires Actuals, manifestar la
Necessitat de Adquirir en Subministrament de 6 cadires d'escriptori per substituir les de
l'oficina i alcaldia.
Segon. - Contractar el subministrament de 6 cadires d'escriptori, les dues
mercantils Sent les encarregades de subministrar-:
 RM NÚVOL DEL PROJECTE 26 SL (MIROYTENGO) amb CIF 12.944.930 i
domicili social, en Avda. Mèrida 133C, 12550 Almassora (València), subministrarà Una
cadira d'oficina "ganxo negra baixa" pel preu de EUROS SETANTA-NOU AMB
TRENTA-QUATRE (79,34 €) Mas l'IVA Corresponent Que Puja a SETZE EUROS
AMB SEIXANTA-SIS (16,66 €), sUMANT ONU ajut total de NORANTA-SIS EUROS
(96,00 €).
 CECÍLIA CABANA TOBIAS (ESPAI DECORA) amb NIF 53032624Y i domicili a Rambla Balmes 1, 08100 Mollet (Barcelona), subministrarà 5 cadires d'oficina
"malla negra i teixit negre alçada regulable" pel preu de CINC-CENTS CINQUANTASIS AMB VINT EUROS (556 , 20 €) Mas l'IVA Corresponent Que Ascendeix 1 CENT
SETZE AMB VUITANTA EUROS (116,80 €), el total de SUMANT ONU de SISCENTS SETANTA-TRES EUROS (673,00 €).
El total d'l' Subministrament de 6 cadires d'escriptori Ascendeix 1 set-cents
SEIXANTA-NOU EUROS (769,00 €).
Amb Manifestació Expressa Que la contractació Que es pretén no altera el
Objecte del Contracte per evitar l'Aplicació de les regles generals de
contractació, Ni els contractistes Que es proposen Tenen subscrits Més
Contractes Menors Que individuals 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 Públic, per la seva quantia Serà
Competència de la Junta de Govern local, i es requerirà informe de la secretària interventora Sobre l'existència f de crèdit Suficient un nivell de vinculació jurídica en
l'Aplicació de prepostària Corresponent i segons informe emès per la secretàriainterventora Existeix crèdit Suficient en l'Aplicació Pressupostària 920 22000
SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA.
Quart. - Fer Públic El Present Acte de Conformity amb la Legislación Vigent.
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2) Donar Trasllat del Present acte a l'Interessat als Efectes oportuns.

Seguidament s'informa dels Escrits presentats, segons es indica un Continuació:


Entrada 1269 de data 12 de juliol 2018, d'ADN. M.ª Jesús Gil Martínez,
senyalitzar Sol·licitai sancionar l'incompliment dels Parcs RESPECTAR,
davant la Quantitat de Orin i excrements Que en Ells es diposita. I en Després
deliberació si s'acorda PER unanimitat Adquirir Plaques Per La senyalització
De La Prohibition d'entrada d'animals, fonamentalment gossos, ES Parcs.



Entrada 1258 de data 12 de juliol de 2018, D. Juliol Reboll Ferrer, en
representació de la Penya Taurina Aficionats al Bou, Sol·licita Autorització
per:
Instal·lar matalàs aquàtica a la Plaça General Vives, el 25 d'agost de 1518h, Connectant Tant Red Eléctrica de Com d'aigua Disponibles.
Tallar la C / Major El Dia 25 d'agost de 21-24h per esdeveniment de
Sopar de la Penya.

Després deliberació de l'assumpte f s'acorda per unanimitat, autoritzar El que sé
dicta, Posat Que Es Tracta d'actes Programats Dins de les celebracions de 2018.


Seguidament s'informa dels Escrits presentats pels veïns de la Plaça General
Vives i C / Racó, Núm entrada 1286 i 1325, sol·liciten es compleixi la
Prohibition de jugar a PILOTA a la Plaça General Vives.
ES PROCEDEIX a la deliberació de l'assumpte f, Lloc de manifest la
Dificultat d'Controlar AQUESTS Actes Durant Les Nits o multes de setmana,
per La Manca De Mitjans de vigilància o m policia; Qual s'acorda en principi
es recollirà Informació Sobre els Juguen que A l'PILOTA I Es remetrà Una
carta advertint de l'incompliment de les Normes i si Persisteix l'Actitud
s'iniciarà expedient sancionador.



Entrada 1322 de data 23 de juliol de 2018, Chelo Igualada Casos Sol·licita se
solucioni El problema de l'olor del C / Sant Vicent, 42; Després deliberació de
l'assumpte f s'acorda per unanimitat inspeccionar i Adoptar En La seva Cas
Les Mesures Que corresponguin.



Entrada 1355 de Data 24 de Juliol, Silvia Casos Guillem en Representació Bar
Portell, Sol·licita Celebrar el 28 de juliol una festa a la via pública, sopar i
actuació de l'ONU musical Trio, i Permís de Connexió I MUNTATGE; ES
PROCEDEIX a la deliberació de l'assumpte f, informa la Sra. Alcaldessa Que
en data 13 d'octubre de 2017 s'ha li va requerir a la propietària del Bar el
paràgraf Portell Que cessarà La música del locals davant les contínues Queixes
dels veïns, sense fer cas i davant la Continuïtat de les Queixes manifestades
pels veïns, Mitjançant Decret d'Ajuntament nº 78/18 AQUESTA Es Li va
requerir de Nou PER les molèsties acústiques ocasionades als confrontants,
TAMPOC ES obtuvó Resposta.
esdevinguts Per El Que tenint en compte els Fets, després de la deliberació de
l'assumpte f i tenint en compte les reiterades queixes Que Presentant Vénen
pels veïns, ja m Que Per la propietària del bar Portell, No S'adopten les
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oportunes mesures per a evitar les molèsties acústiques als veïns, s'acorda per
unanimitat denegar El que sé Sol·licita.


S'informa del contingut de la Resolució de 16 de juliol de 2018, de la
Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, per La qual es concedeixen
subvencions destinades un actiu finançar la Reforma i Modernització
d'Instal·lacions i Equipament d'espais escènics existents en 2018; Publicada
DOCV Núm 8343 de Data 2018.07.20; per La qual es Denega L'ajuda
econòmica sol·licitada per Aquest ajuntament, per puntuació inferior a la
prevista en l'Ordre 44/2017 de 5 de desembre.



Seguidament s'informa Que, tenint Coneixement de la despesa efectuada a La
Farmàcia amb motiu m del conveni subscrit per a la finançament de les
Medicines dels jubilats, és necessary suplementar la consignació
pressupostària, per El Que després deliberació de l'assumpte f s'acorda per
unanimitat:

Incoar expedient de Modificació de Crèdits per Realitzar transferència Dins De
La Mateixa àrea de despesa de l'Aplicació Pressupostària 333.619 MILLORES
EN EDIFICIS CULTURALS O recreatius a la 311 48000 aportació JUBILATS
MEDICINES.


Seguidament s'informa de la Relació de factures núm. 20 Composta per 12
factures Que ascendeixen a l'import total de de QUATRE MIL set-cents
CINQUANTA-TRES EUROS AMB UN COP CÈNTIMS (4.753,11),
s'acorda per unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament tal I Com es
Relaciona 1 Continuació:

I sense més assumptes a tractar Per la Sra. Presidenta de l'ES tanca la Sessió A les 19h
del dia de l'encapçalament i Per constància de l'actuat es Estén la Present Acta de la
secretària d'Com Que Jo Dono Fe i se sotmet a la signatura de la presidenta.
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Vist i plau Alcaldessa

Maite Pérez Furió

Secretària-interventora

Amparo Ferrandis Prats
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