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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2018. 

Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 25 de Setembre de 2018 a les 18,35 h, 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 D. 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 de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 24 
de juliol de 2018, vista per la junta s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció 
al llibre d'actes. 

 Seguidament s'informa del contingut del Decret de l'Alcaldia de data 2018.09.25 nº 220, 
que diu així: 

DECRET 220/18 (BIS) 

en relació a l'expedient PASS 7/2018 que es tramita en aquest ajuntament, relatiu a les obres de 
"Instal·lació d'ascensor a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers", i amb base en els següents, 

Primer.- Amb data 8 d'agost de 2018, per la Resolució de la Direcció General de l'Administració 
Local es va concedir a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers ", ajuda destinada a l'obra" 
Instal·lació d'ascensor a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers "establint la data màxima de 
presentació de la justificació de l'actuació el 2018.10.31, tal com es recollia en la convocatòria de 
la subvenció. 

Segon.- En virtut de la resolució anterior, amb data 12 de setembre 2018 va publicar en el Perfil 
del contractant de l'Estat licitació de l'obra descrita establint els següents terminis (dependents de 
la justificació de l'ajuda): 

- Data prevista d'inici del procés d'adjudicació: 2018.09.27 

- Termini d'execució: fins al 2018.10.22 

- Termini d'Obtenció de plecs: Fins al 2018.09.25 a les 14 h. 

- Termini de presentació d'ofertes: fins al 2018.09.26 a les 14 h. 

Tercer.- Per Resolució de 7 de Setembre de 2018 publicada en el DOGV del 25 de setembre 
de la Presidència de la Generalitat, davant la impossibilitat material de poder arribar al total 
compliment del termini previst en la convocatòria per a l'efectiva i total execució de les obres 
objecte de la ajuda (2018.10.31) fa necessari la modificació del termini previst en l'article 8 
de la convocatòria, ampliant el termini de presentació de documentació per a justificar la 
subvenció. 

D'aquesta manera es corregeix l'últim paràgraf de l'article 8 de la convocatòria de la subvenció, 
quedant de la següent manera; " el termini de presentació de documents per a justificar la 
subvenció finalitzarà el 20 de desembre de 2018, havent d'estar finalitzada l'actuació a 
subvencionar amb anterioritat a aquesta data. La quantia a justificar es correspondrà amb 
l'import de la despesa de l'actuació subvencionable ". 

Per tot l'anteriorment exposat, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, 
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RESOLC: 

1) Modificar anunci, plecs i altres documents relatius a la licitació de l'obra "Instal·lació 
d'ascensor a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers ", establint els següents terminis: 

- Data prevista d'inici del procés d'adjudicació: 2018.10.11 

- Termini d'execució: Fins al 2018.12.10 

- termini d'obtenció de plecs: Fins al 03/10/2018 a les 14h. 

- Termini de presentació d'ofertes: Fins al 2018.10.04 a les 14 h. 

2) Donar publicitat al present decret per al coneixement dels interessats. 

Vist el contingut del Decret s'acorda per unanimitat, la seva ratificació. 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient incoat per la modificació del contracte de 
Gestió Forestal 2017, consistent en la realització de l'obra de "treballs de silvicultura 
preventiva a AC7 i perimetral sud Carretera de Segart "en el terme municipal d'Albalat dels 
Tarongers, i de la proposta d'acord que diu així: 

Examinat l'expedient de modificació del contracte per a la realització de l'obra "treballs de 
silvicultura preventiva a AC7 i perimetral sud Carretera de Segart i en base a l'informe de 
la secretaria-interventora emès amb data 7 de setembre de 2018, de conformitat amb 
l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que diu així: 

ANTECEDENTS 

 

PRIMER.- El contracte per a la realització de l'obra "Treballs de silvicultura preventiva a 
AC7 i perimetral sud Carretera de Segart- LOT 1- "va ser adjudicat a l'empresa IGM 
ENGINYERIA I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL SL, amb CIFB81655607 mitjançant 
Decret Ajuntament Nº 129/18 de data 19 de juny de 2018. 

SEGON.- amb data 6 de setembre de 2018 l'directora de l'obra, tècnic agrícola Elvira 
Domínguez, eleva la proposta de modificació del referit contracte basant-se les següents 
consideracions: 

 

Havent-se adjudicat mitjançant Decret d'alcaldia 129/18, l'obra "Treballs de silvicultura, d'acord 
amb la memòria valorada de Treballs de Silvicultura preventiva en AC 7 i perimetral sud" Ca-
rretera Segart "(LOT 1) al terme municipal d'Albalat dels Tarongers (València)",a l'empresa 
IGM, ENGINYERIA I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL SL, amb CIF B81655607, i domicili en C 
/ Emilio Baró 71-10, 46020 València, i previ a l'inici dels treballs, ens vam reunir, in situ, un 
representant de l'empresa, el agent mediambiental i la que subscriu, tècnic agrícola i directora de 
l'obra; l'agent mediambiental realitza les següents observacions: 
 
 
 

- Els treballs de desbrossament s'han de realitzar de forma manual per ser més selectius 
amb el matoll existent i respectar l'orografia de la zona; per tant, els rendiments són infe-
riors i la superfície d'actuació pateix una modificació a la baixa. 
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- També s'observa la necessitat de tala de diversos pins de grans dimensions que estan 
afrontant amb les tanques de les edificacions existents a la zona i que representen més 
dificultat. 

 
Totes aquestes circumstàncies en el moment de la licitació eren imprevisibles; i no afecten la 
naturalesa global del contracte ni a la seva quantia. 
Pel que ha estat necessari redactar nous mesuraments, preus descompostos i pressupost, amb el 
detall que s'acompanya, per a la seva aprovació per la Junta de Govern Local, per al que s'adjunten 
a l' present els següents annexos: 
 

- I. Amidaments. Capítol I. Actuacions de tractaments silvícoles en zona d'interfície urbà 
forestal "Carretera de Segart". 
 

- 2. Quadre de preus Nº 1 (Preus en lletra). Capítol I. Actuacions de tractaments silvícoles 
en zona d'interfície urbà forestal "Carretera de Segart". 
 

- 3. Quadre de preus núm 2 (Preus descompostos per naturalesa). Capítol I. Actuacions de 
tractaments silvícoles en zona d'interfície urbà forestal "Carretera de Segart". 

- 4. Pressupostos parcials. Capítol I. Actuacions de tractaments silvícoles en zona d'inter-
fície urbà forestal "Carretera de Segart". 

-  
- 5. Resum del pressupost d'execució. 

 
Tots els annexos estan degudament subscrits i conformats per l'empresa contractista i 
l'enginyera tècnica agrícola, directora de la mateixa, perquè per l'òrgan competent 
s'aprovi la modificació del contracte, tenint en compte que el preu d'adjudicació roman 
invariable, només s'han realitzat les modificacions necessàries per a la seva bona execu-
ció. 

En conseqüència, poden realitzar les següents 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

PRIMERA Legislació aplicable: Articles 190, 191, 203, 204, 205, 206 i 207 de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. Així mateix, s'aplicaran els articles pertinents depenent de la 

categoria del contracte (Obres:242; Concessió d'obres públiques:255, 262; concessió de 

serveis;290). 

A més, és aplicable el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: Article 195 i, supletòriament; laLlei 39/2015, 

d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; en particular 

els seus articles 83, 42 i 43. 

SEGONA.- el article 203 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Assenyala que els contractes 
administratius només pot ser modificats per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que 
estableix la Llei de Contractes del Sector Públic d'acord amb el procediment regulat en el article 
191, Amb les particularitats previstes en el article 207 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

TERCERA.- És possible modificar els contractes quan així s'hagi previst en el plec de clàusules 
administratives particulars, en els termes i condicions establerts en el article 204 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i, excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació 
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que no estigui prevista en el plec de clàusules administratives particulars, sempre que es 
compleixin les condicions que estableix el article 205 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

En qualssevol altres supòsits, si fos necessari que un contracte en vigor s'executés en forma 
diferent de la pactada, s'ha de procedir a la seva resolució ia la celebració d'un altre sota les 
condicions pertinents, si escau prèvia convocatòria i substanciació d'una nova licitació pública de 
conformitat amb el que estableix aquesta Llei, sense perjudici de l'obligació del contractista 
d'adoptar mesures que resultin necessàries per raons de seguretat, servei públic o possible ruïna 
quan es resolgui el contracte. 

QUARTA.- En relació a les modificacions previstes en el plec de clàusules administratives 
particulars el article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic disposa que sempre que en els 
plecs de clàusules administratives particulars s'hagués advertit expressament els contractes podran 
modificar fins a un màxim del vint per cent del preu inicial quan en, en la forma i amb el següent 
contingut: 

a. La clàusula de modificació haurà d'estar formulada de manera clara, precisa i 
inequívoca. 

b. Pel que fa al seu contingut, la clàusula de modificació haurà de precisar amb el detall 
suficient: 

- Abast, límits i naturalesa; 

- Les condicions en què podrà fer-se ús de la mateixa 

- El procediment que s'ha de seguir per a realitzar la modificació. 

c. La clàusula de modificació no pot suposar l'establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte. 

La formulació i contingut de la clàusula ha de permetre als candidats i licitadors comprendre el 
seu abast exacte i interpretar-la de la mateixa forma. En cap cas els òrgans de contractació poden 
preveure en el plec de clàusules administratives particulars modificacions que puguin alterar la 
naturalesa global del contracte inicial. S'entén que s'altera aquesta si es substitueixen les obres, 
els subministraments o els serveis que es van a adquirir per altres diferents o es modifica el tipus 
de contracte. No s'entén que s'altera la naturalesa global del contracte quan se substitueixi alguna 
unitat d'obra, subministrament o servei puntual. 

 

 

CINQUENA.- el article 205 de la Llei de Contractes del Sector Públic disposa que les 
modificacions no previstes en el plec o que, havent estat previstes, no s'ajustin al que assenyala 
el article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Només poden realitzar-se si la 
modificació compleix els següents requisits: 

a. Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 

b. Que trobi la seva justificació en: 

- Que es tracti d'obres, serveis o subministraments complementaris. 

- Circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles. 
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- Modificacions no substancials. 

SISENA.- Les modificacions del contracte s'han de formalitzar conforme al que disposa l' article 
153, I s'han de publicar d'acord amb el que estableixen els articles 207 i 63, Tots ells de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

SETENA.- En Les modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars 
són obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la 
seva quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 

Si excedeixen la modificació només serà acordada per l'òrgan de contractació prèvia conformitat 
per escrit del mateix, resolent-se el contracte, en cas contrari 

VUITENA.-  la modificació no està prevista en el plec de clàusules administratives particulars  

Les causes segons manifesta la tècnic agrícola en el seu informe són les següents: 

- Els treballs de desbrossament s'han de realitzar de forma manual per ser més selectius 
amb el matoll existent i respectar l'orografia de la zona; per tant, els rendiments són infe-
riors i la superfície d'actuació pateix una modificació a la baixa. 

- També s'observa la necessitat de tala de diversos pins de grans dimensions que estan 
afrontant amb les tanques de les edificacions existents a la zona i que representen més 
dificultat. 

 

Totes aquestes circumstàncies en el moment de la licitació eren imprevisibles; i no afecten la 
naturalesa global del contracte ni a la seva quantia. 

Pel que segons el parer de la informant la modificació es limita a una variació estrictament 
indispensable per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària i que no afectant les 
condicions essencials del contracte, sense que, per tant; es consideri procedent la convocatòria 
d'una nova licitació. 

Ha quedat justificat en l'expedient administratiu la presència de les circumstàncies requerides per 
a la modificació pretesa del contracte de "Treballs de silvicultura preventiva a AC7 i perimetral 
sud Carretera de Segart ". 

NOVENA L'òrgan de contractació, és la junta de govern de conformitat amb el que disposa la 

disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Per tot això, cal establir la següent. CONCLUSIÓ 

Procedeix la modificació del contracte de l'obra "Treballs de Silvicultura Preventiva a AC7 i 

Perimetral Sud Carretera de Segart ", no afectant al preu del contracte i quedant justificada la 

improcedència de la convocatòria d'una nova licitació. 

Per a la tramitació de la present modificació serà necessari donar audiència a l'empresa 

adjudicatària. 

A la vista del que antecedeix proposo: 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte en els termes expressats per la tècnic agrícola, 
directora de l'obra, segons els annexos la còpia degudament compulsada s'acompanya i que són: 
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- I. Amidaments. Capítol I. Actuacions de tractaments silvícoles en zona d'interfície urbà 
forestal "Carretera de Segart". 
 

- 2. Quadre de preus Nº 1 (Preus en lletra). Capítol I. Actuacions de tractaments silvícoles 
en zona d'interfície urbà forestal "Carretera de Segart". 
 

- 3. Quadre de preus núm 2 (Preus descompostos per naturalesa). Capítol I. Actuacions de 
tractaments silvícoles en zona d'interfície urbà forestal "Carretera de Segart". 
 

- 4. Pressupostos parcials. Capítol I. Actuacions de tractaments silvícoles en zona d'inter-
fície urbà forestal "Carretera de Segart". 
 

- 5. Resum del pressupost d'execució. 
 

Ja que es tracta d'un dels supòsits que preveu l'article 205 de la Llei de Contractes del Sector 
Publico, constituint la citada una variació estrictament indispensable per respondre a la causa 
objectiva que la fa necessària que no afecta les condicions essencials del contracte, als efectes, 
per tant; es considera improcedent la convocatòria d'una nova licitació. 

SEGON.- Traslladar el present acord a l'empresa adjudicatària del contracte als efectes oportuns. 

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

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte en els termes expressats per la tècnic agrícola, 
directora de l'obra, segons els annexos la còpia degudament compulsada s'acompanya i que són: 

 
-  I. Amidaments. Capítol I. Actuacions de tractaments silvícoles en zona d'interfície urbà 

forestal "Carretera de Segart". 
- 2. Quadre de preus Nº 1 (Preus en lletra). Capítol I. Actuacions de tractaments silvícoles 

en zona d'interfície urbà forestal "Carretera de Segart". 
 

- 3. Quadre de preus núm 2 (Preus descompostos per naturalesa). Capítol I. Actuacions de 
tractaments silvícoles en zona d'interfície urbà forestal "Carretera de Segart". 
 

- 4. Pressupostos parcials. Capítol I. Actuacions de tractaments silvícoles en zona d'inter-
fície urbà forestal "Carretera de Segart". 
 

- 5. Resum del pressupost d'execució. 
 

Ja que es tracta d'un dels supòsits que preveu l'article 205 de la Llei de Contractes del Sector 
públic, constituint la citada una variació estrictament indispensable per respondre a la causa 
objectiva que la fa necessària que no afecta les condicions essencials del contracte als efectes del, 
per tant; es considera improcedent la convocatòria d'una nova licitació. 

SEGON.- Traslladar el present acord a l'empresa adjudicatària del contracte als efectes oportuns. 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita, Nº 6/18 per a licitació del 
"aprofitament cinegètic de diverses muntanyes propietat de l'Ajuntament d'Albalat dels 
Tarongers", a realitzar per procediment obert mitjançant subhasta i es procedeix a la lectura 
de l'Acta d'obertura d'ofertes que diu així: 
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ASSUMPTE: EXP 6/18. Acta obertura d'ofertes procediment obert per a adjudicar 
l'aprofitament cinegètic de caça diverses muntanyes propietat de l'ajuntament 
d'Albalat dels Tarongers. 

 
A l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, el dia 13 de setembre de 2018 sent les 

13,00 h, per la baremació del contracte per al "Aprofitament cinegètic de diverses 
muntanyes propietat de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers" (Expte. 6/18) , a realitzar 
per procediment obert, es reuneix la Mesa de Contractació formada per: 

 
Maite Perez Furio Alcaldessa - Presidenta 
Elvira Domínguez García Enginyera tècnica agrícola 
Amparo Ferrandis Prats Secretària-interventora 

 
Informa la Secretària-interventora que l'única oferta presentada correspon a 

PERSONA FÍSICA O 
PERSONA JURÍDICA 

LICITACIÓ 
PRESENTADA 

DATA 
Nº 

ENTRADA 
ASSOCIACIÓ DE 

CAÇADORS 
D'ALBALAT DELS 

TARONGERS 

"Aprofitament cinegètic de 
diverses muntanyes 

propietat de l'Ajuntament 
d'Albalat dels Tarongers" 

2018.08.24 1516 

 
Seguidament, es procedeix a la obertura dels sobres. 
 

 Sobre A. Conté la següent documentació: 
 

 Declaració responsable segons Annex I, formulada per D. Jose Luis Chenovart 
Renau amb DNI 19.092.034X, en qualitat de president de l'Associació de 
Caçadors d'Albalat dels Tarongers. 

 Justificació del dipòsit de la garantia provisional, per import de 16,13 €. 

 CIF de l'Associació de Caçadors G96202544. 

 Acta de la junta de l'associació de data 13 de març de 2015, en la qual es renova 
el càrrec de president a D. Jose Luis Chenovart Renau. 

 
Sobre B. Conté: 
 

 Proposició econòmica per al quinquenni en els termes que s'expressa a continua-
ció: 

 
DENOMINACIÓ TIPUS APROFITAMENT OFERTA 

ECONÒMICA 
la Comediana caça 428,30 € 
el Caball caça 428,30 € 
el Garbí caça 122,20 € 
 total 978,80 € 
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A la vista de la documentació presentada, i complint els requisits establerts en la 
convocatòria, sent un únic licitador, no es procedeix a la baremació de candidatures. 

 
Per tot això, la Mesa de Contractació proposa a la Junta de Govern Local: 

 
1) Admetre a la present licitació, a l'Associació de Caçadors d'Albalat dels Tarongers per 

que compleix els requisits exigits. 
 
2) Proposar l'adjudicació del "Aprofitament cinegètic de caça de diverses muntanyes 

propietat de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers ", a la ASSOCIACIÓ DE 
CAÇADORS D'ALBALAT DELS TARONGERS, amb CIF G96202544, i domicili 
a Pl. Pla del Molí, 1, 46591 - Albalat dels Tarongers per la quantia econòmica que es 
detalla a continuació: 

 

DENOMINACIÓ MOP Va aprofitar. Ha OFERTA 
ECONÒMICA 

la Comediana 100 caça 200,00 428,30 
€ 

85,66 € / 
ANY 

el Caball 129 caça 172,00 428,30 
€ 

85,66 € / 
ANY 

el Garbí 101 caça 49,00 122,20 
€ 

24,44 € / 
ANY 

  total  978,80 
€ 

195,76 / 
ANY 

 

 

Vista la proposta de la taula i resultant que pel Club de Caça d'Albalat dels Tarongers, en data 24 
setembre 2018, núm 1689, s'aporta la següent documentació: 

- Justificant de presentació del Pla tècnic d'Ordenació Cinegètica, per a la seva aprovació 
per l'òrgan autonòmic competent, Servei Territorial de Medi Ambient de data 2017.06.22. 

- Estatut del Club esportiu aprovades el 13 de Març de 2004. 

- Pel que vist el que antecedeix s'acorda per unanimitat: 

1) Admetre a la present licitació, a l'Associació de Caçadors d'Albalat dels Tarongers per que 
compleix els requisits exigits. 

2) Adjudicar "Aprofitament cinegètic de caça de diverses muntanyes propietat de l'Ajuntament 
d'Albalat dels Tarongers ", a la ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS D'ALBALAT DELS 
TARONGERS, amb CIF G 96202544, i domicili a Pza.Pla del Molí, 1, 46591 - Albalat dels 
Tarongers per la quantia econòmica que es detalla a continuació: 

DENOMINACIÓ MOP Va 
aprofitar. 

Ha OFERTA 
ECONÒMICA 

la Comediana 100 caça 200,00 428,30 
€ 

85,66 € / 
ANY 
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el Caball 129 caça 172,00 428,30 
€ 

85,66 € / 
ANY 

el Garbí 101 caça 49,00 122,20 
€ 

24,44 € / 
ANY 

  total  978,80 
€ 

195,76 / 
ANY 

 

 

Conformement al plec de condicions econòmic-administratives i tècniques particulars que 
regeixen la subhasta; per a un termini de 5 anys a comptar de l'endemà laresolució de l'adjudicació. 
L'adjudicatari haurà de consignar obligatòriament una garantia definitiva per valor del 5% de 
l'import d'adjudicació en el termini de 10 dies a partir de la data en què li sigui notificada 
l'adjudicació i l'import ascendeix a la xifrada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS AMB 
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (48,94 €). 

les activitats de caça no podran començar abans de l'acta de lliurament de l'aprofitament, el qual 
s'indicarà la relació de caçadors que accediran a la muntanya en aquesta campanya, havent de 
complir cada caçador totes les normes establertes en aquesta matèria. 

L'acta de lliurament s'efectuarà en el moment que es comprovi que per l'adjudicatari s'han 
complert amb els pagaments i amb els requisits exigits en elpresent plec i en el Plec de condicions 
particulars Tècnic-administratives. Sera imprescindible que l'adjudicatari disposi del PTOC en 
vigor, aprovat per la direcció territorial, perquè pugui realitzar l'aprofitament adjudicat. 

El pagament es realitzarà anualment per l'import que s'hagi adjudicat una vegada efectuat el 
corresponent ingrés del cànon anual, la carta de pagament serà requisit imprescindible per a 
obtenció de l'autorització per a l'aprofitament de les muntanyes públiques. 

3) Traslladar el present acord a la Associació de Caçadors d'Albalat dels Tarongers i Direcció 
Territorial de València als efectes oportuns. 

 

 

 

 Seguidament s'informa de les sol·licituds formulades per D. Miguel Garcia Hinestrosa Nº 
d'entrada 1685 i Sra. Mª Carmen Diaz Escriche Nº d'entrada 1686, sol·licitant local per 
realització de tallers, la junta es dóna per assabentada. 

 Seguidament després deliberacióde la conveniència de reduir la potència contractada en 
l'immoble municipal situat al c / Llar Nº 3, ludoteca; s'acorda per unanimitat: 

- Sol·licitar a Gas Natural Fenosa, la reducció a 5,5 kW de la potència contractada tant en punta, 
pla i vall de l'edifici situat en C / Llarg Nº 3 Codi, CUPS ES0021000018638290 AF. 

 Seguidament s'informa que havent-se avariat el vehicle de policia, Suzuki, Gran Vitara 
Matrícula 5256 FGN, cal procedir a la seva reparació, sent el cost segons pressupost de data 
2018.09.17, P18011 realitzat per la Suzuki (TALLERS Romauto SL, CIF: B 46907812- 
SAGUNT, de MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 
(1.713,76 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a TRES-CENTS CINQUANTA-NOU 
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EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (359,89 €); la junta es dóna per assabentada i 
autoritzar i disposa la despesa. 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit remès per AVA-ASAJA, informant del 
Contracte subscrit amb la Diputació de València per a formació dels agricultors en les 
exigències de la Unió Europea que requereix dels propietaris d'explotacions agràries de la 
Comunitat Valenciana garantir la traçabilitat de les seves produccions amb la inscripció 
obligatòria en el nou Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA). 

Informada la Junta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

- Sol·licitar l'adhesió d'aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers al Conveni de Diputació 
de València i l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) per beneficiar-se de 
la formació gratuïta per als agricultors que sol·liciten els ajuts PAC o bé venen la seva 
producció així com els treballadors contractats. 

- Cedir un local municipal, segons el públic assistent per celebrar la jornada. 

 Seguidament revisades les sol·licituds formulades per Amparo Burgos Truja en data 29 
desembre 2016 nº d'entrada 1941, 1942 I 1943; s'informa per la Sra. Alcaldessa que els marges 
estan nets, els sots a què fa referència no són al terme municipal d'Albalat i que es tindrà en 
compte la col·locació de plaques de reducció de la velocitat. 

Traslladar el present acord a la interessada. 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística Nº 7/18 incoat a 
instància de D. Bernabé Ortiz Hernández sobre la parcel·la 644 del polígon 5, i del contingut 
de l'informe emès per la tècnic agrícola en data 20 de setembre de 2018 que diu així: 

Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament de Albalat dels Tarongers ia 
petició d'aquest Ajuntament. 
 
    INFORMA: Que vist l'escrit presentat per Sra. BERNABÉ ORTIZ HERNÁNDEZ, Núm 
d'Expedient 7/18, consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme en diciembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la parcel·la 644 del Polígon 5 
està situada a: 
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"Sòl no urbanitzable COMÚ " 

     
.- Que la parcel·la no té caràcter demanial. 
.- El total de la parcel·la cadastral no està afectada per servituds d'ús públic general 
 
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola en data 20 de setembre de 2018. 

2) Manifestar que, d'acord amb les NSS de planejamentlocal aprovades al desembre de 1992 i 
modificades en l'any 1998, no es recullen els immobles fora d'ordenació. Pel que no hi ha 
normativa urbanística local respecte de les mateixes. 

Pel que, pel que fa a la construcció, està fora d'ordenació perquè incompleix la normativa 
urbanística i no hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de construcció. 

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

 

* Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures nº 27 de 2018 composta per 27 
factures que ascendeix a l'import total de SIS MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-
DOS CÈNTIMS; s'acorda per unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament tal com es relaciona a 
continuació. 
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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 
sotmet a la signatura de la presidenta. 

Vist i plau 

LA PRESIDENTA L'SECRETÀRIA- INTERVENTORA. 

 

 


