
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL 27 DE JUNY DE 2017. 

Sent les 18,00h del dia 27 de juny de 2017, es reuneixen sota la presidència de la Sra 
Alcaldessa, Maite Pérez Furio, els membres de la junta de govern, Mª Dolores Lafont 
Avinent, Miguel Bonet Sancho i Rafa Asensio Chenovart, assistits de la secretària-
interventora de l'ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, que dóna fe de l'acte. 

• Per la Sra Alcaldessa es manifesta la conveniència que algun regidor / a 
s'encarregui de la piscina municipal durant el període estival 2017; després de 
deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, nomenar com a responsable / 
encarregat municipal per al període estival de 2017 a D. Miguel Bonet Sancho. 
 

• Tot seguit per la Sra. Alcaldessa s'exposa davant la junta de govern local, la 
situació actual que travessa pel que fa als recursos personals aquest ajuntament, 
així resulta que, dels quatre empleats públics que vénen fent-se càrrec del 
funcionament administratiu dels serveis municipals, dos es troben de baixa per 
incapacitat laboral temporal, i la resta han de fer les vacances; per la qual cosa 
l'única persona que coneix el funcionament de l'ajuntament i pot col·laborar en la 
prestació d'aquests serveis està contractada en el "Programa de Salari Jove" com 
a administrativa, des del mes de gener de 2017 i finalitza el seu contracte el 30 de 
juny de 2017; per la qual cosa es procedeix a la deliberació de l'assumpte i es 
considera que és urgent i necessari que durant el període estival, 
 
1) A causa de la urgent necessitat de contractar una persona que col·labori en les 

funcions administratives i sigui coneixedora del funcionament municipal, 
realitzar un nou contracte en pràctiques amb l'administrativa que venia 
exercint aquestes funcions dins el programa de foment d'ocupació juvenil de 
la Generalitat valenciana, ALBA RAJADELL GARCÍA amb DNI: 45804638-
T, en les mateixes condicions econòmiques que l'anterior i pel període 
comprès l'1 de juliol a 31 de desembre de 2017. 

2) Traslladar el present acte al ple de l'Ajuntament i òrgans competents als 
efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa per la Sra Alcaldessa que el 30 de Juny finalitza el 
contracte dels peons que tenim contractades i cal contractar altres seguint amb la 
borsa de treball. 
Després deliberació de l'assumpte i tenint en compte que ja s'ha procedit a les 
trucades telefòniques, segons el previst en les bases per a la contractació de la 
borsa  
 
 
 
 
 



 
 
de treball, així com tenint en compte les especialitats dels treballs a realitzar 
durant el període estival, s'acorda la contractació segons s'indica a continuació: 
1) PEONS: Fco ANTONIO CLEMENTE PEREZ, DNI 33404171Y. 

 Fco JOSE AVINENT MARTINEZ DNI 33408337D. 
 SERGIO SORTIT VIANA DNI 2170013G. 
Pel període comprès del 3 de Juliol al 31 d'Agost de 2017, en horari de dilluns 
a divendres de 8:00 a 13: 00h. 

2) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de la publicació en el DOGV núm 8069 de data 
2017.06.23 de la Resolució a 21 de juny de 2017 del director general del Servei 
Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 
les subvencions destinades a la contractació de persones aturades d'almenys 30 
anys d'edat, en col·laboració amb les corporacions locals de la Comunitat 
Valenciana, regulades en l'ordre 8/2016, de 7 de juliol de la Conselleria 
d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball . 
Vist el contingut de la resolució s'acorda per unanimitat; la sol·licitud per 
contractar 3 peons agrícoles o generals. 
 

• S'informa de recurs de reposició presentat per D. Vicente Ros Pere, contra l'acord 
adoptat per la junta de govern local de data 31 de maig de 2017, per la 
desestimació de la seva sol·licitud de pagament en metàl·lic efectuat en data 7 de 
març de 2016 ; sobre expedient relatiu al conveni per a l'obertura de vial que uneix 
el camí de Baix Sèquia a C / Calvari; Es dóna per assabentada i es procedeix a la 
seva informe i tramitació corresponent. 
 

• Seguidament s'informa de l'expedient incoat a instància de la Sra Rosa Mª 
Chenovart Prats, per a la devolució de l'IVTM de l'exercici 2017; ia la vista del 
que antecedeix en l'expedient i de conformitat amb l'informe emès per la secretària 
interventora, s'acorda per unanimitat: 
1) La devolució de la quantitat de 35,97 € corresponents al 3r i 4t trimestre de 

2017 del vehicle FORD FOCUS, matricula V-4944-GV, al titular tributari Sra 
Rosa Mª Chenovart Prats. 

2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de l'expedient incoat a instància de Dña Mª Isabel Lluch 
Fonts, per a la devolució de l'IVTM de l'exercici 2016; ia la vista del que 
antecedeix en l'expedient i de conformitat amb l'informe emès per la secretària - 
interventora, s'acorda per unanimitat: 
- La devolució de 53,96 € corresponents al 2, 3 i 4 trimestres de l'exercici 2016 

del vehicle CITROEN XSARA PICASSO 2.0 matrícula 2798 BZJ, al titular 
tributari Isabel Lluch Fonts. 

- Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa dels escrits presentats per: 
- Enrique Hurtado Lafont, comunica que el període de vacances de 2017, de la 

concessió Llar dels Jubilats, es realitzés del 3 al 16 de juliol; la junta es dóna 
per assabentada. 

 

 

 



- Florindo Marchena González, manifesta que el pròxim 9 d'octubre es 
celebrarà la VII VOLTA A TERME DE GILET, organitzada pel Club de 
Montanya Xocainet i el CA Gilet, que part del recorregut transcorre per pistes 
i sendes del terme municipal d'Albalat dels Tarongers, i sol·licita autorització 
municipal així com col·laboració si és necessària; després deliberació s'acorda 
per unanimitat: 
1) Manifestar que no hi ha cap inconvenient per part d'aquest ajuntament 

perquè la carrera o volta transcorre per aquest terme municipal, sent la 
seva autorització competència autonòmica. 

2) Traslladar el present acord als interessats als efectes oportuns. 
 

• S'informa de l'escrit remès pel centre de Salut Pública de València, N / R: 5024 / 
AB / cm en el qual se'ns comunica informe tècnic-sanitari de la campanya de 
control de nitrats de la zona d'Albalat dels Tarongers 2- Urbanització Bellavista; 
la junta es dóna per assabentada i es remetrà còpia als interessats. 
 

• S'informa de l'escrit presentat per Hrdos de José Gamón HERNANDEZ, 
sol·licitant s'emeti certificat negatiu d'ús industrial de l'immoble situat al c / Cova 
Santa nº 9, per presentar reclamació a la taxa de tractament de Residus urbans del 
consorci; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
1) Encarregar a l'arquitecte que presta serveis a aquest ajuntament, emeti 

l'informe sobre ús d'immoble, que se sol·licita. 
2) Traslladar el present acord als interessats als efectes oportuns. 

 
• S'informa del contingut de l'acta d'inspecció A-06.332 realitzada pels agents 

mediambientals TI 121 i TI 0204, en què comuniquen a aquest ajuntament que 
s'han detectat a 3 persones que estaven realitzant obres de paleta al polígon 11 
parcel·la 187; les obres consisteixen en la realització d'una solera de formigó 
d'aproximadament 30m2 per a construcció d'un aljub per a l'aigua de la finca; es 
donen per assabentats. 
 

• Seguidament s'informa del contingut de la circular informativa de castells 
inflables remesa per la Presidència de la Generalitat Direcció General de l'Agència 
de Seguretat i Resposta d'Emergències, en data 7 de juny de 2017. assumpte: 
instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables (especialment castells inflables) 
juny 2017; a la vista del seu contingut i després deliberació de l'assumpte s'acorda 
per unanimitat: 
 
1) Aprovar model normalitzat de declaració responsable, per a la sol·licitud de 

procediment d'obertura d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, 
subjecta al règim jurídic de la llei 14/2010, de desembre de la Generalitat 
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i Decret 
143 / 2015, de 11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que 
desenvolupa aquesta Llei; la còpia degudament confrontada acompanya 
aquesta acta. 
 

2) A partir l'1 de juliol de 2017 i fins a la seva derogació o substitució, les 
sol·licituds que es formulin sobre aquest assumpte s'han de fer en aquest 
imprès normalitzat. 
 
 
 
 
 
 



• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 27/17 
promogut per JUAN RODRIGO SALVADOR i del contingut de l'informe emès 
per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament en data 22 de juny de 2017, 
que diu així: 

LLICÈNCIA D'OBRA  

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

 sol·licitant:  JUAN RODRIGO SALVADOR 

 DNI:   44803906-K 

 domicili:  C / País València núm 22. Gilet. 

 En representació de:  

obra: Substitució instal·lació cuina i bany. 

 Reposició de finestres i portes 

emplaçament: C / RACÓ, Nº 2. 

REF CADASTRAL: 8483408YJ2988C0001LJ 

 Albalat dels Tarongers 

 EXP:   27/2017  

Emet el següent: 

INFORME 

PRIMER: Documentació presentada: 

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

 

SEGON: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'atorgament de llicència les Obres:  

TERCER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes 
Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994. 
CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05/03/1998 . CTU), se sol·licita 
Llicència d'Obres en: 
 
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà. 
 

CONCLUSIÓ: 

Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que 
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència 
sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que 
les obres s'ajustin al que sol·licita i pressupostat. 
 
 
 
 
 

A la vista de tot això després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 



1) Concedir llicència al Sr. Juan Rodrigo Salvador per a la substitució de la 
instal·lació cuina i bany i reposició de finestres i portes, en l'immoble situat al c / 
Racó, nº2, referència cadastral: 8483408YJ2988C0001LJ; d'acord amb la 
sol·licitud presentada.Teniendo en compte que es tracta d'obres de manteniment 
que no poden afectar l'estructura ni volum de l'immoble. 

Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren 
a les normes urbanístiques de planejament local i el previ pagament de l'impost i 
taxa corresponent, tenint en compte que la llicència es considera atorgada sense 
prejudicis de tercers i salvat el dret de propietat. 

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

 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 29/2016 
promogut pel POU REDONA i de tot això en l'expedient, així com del contingut 
de l'informe emès per la tècnic agrícola que presta serveis en aquest ajuntament 
que diu així: 

 Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels 
Tarongers a petició d'aquest Ajuntament. 

 INFORMA: Que, vista la sol·licitud presentada per SCP POU LA REDONA, per a la 
realització d'una llosa de formigó situada al Polígon 10 Parcel·la 847 i d'acord amb 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 segons el que preveu 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, 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. 

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, 
emet informe DESFAVORABLE per a la realització d'una LLOSA DE FORMIGÓ de la 
parcel·la sol·licitada, des del punt de vista exclusivament agrari, (Adjuntar informe previ 
emès per la Conselleria). 

Per tot això s'informa DESFAVORABLE la llicència sol·licitada. 

A la vista de tot això, després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Denegar, seguint el criteri de Direcció Territorial de València, la llicència 
sol·licitada per a la construcció d'una solera de formigó al polígon 10 parcel·la 
847 del Planet, a la SCP Pou la Redona, motivat en que segons informe emès per 
la Direcció Territorial de València , de la Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en data 29 de març de 2017, 
resulta que. 
- L'ús, activitat i aprofitament per al qual se sol·licita informe NO està vinculat 

a l'activitat agrària de l'explotació. 
- Les instal·lacions previstes NO són adequades NI precises per a l'activitat 

agrària de l'explotació. 
- L'actuació no queda convenientment justificada, des del punt de vista 

exclusivament agrícola, d'aquesta manera l'ús permès segons preveu l'article 
113 de les NNSS planejament local. 

 

2) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns. 
 
 



• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de legalització d'obres núm 
19/2016 promogut per D. JOSE Mª TAMES MILIDA per a construcció d'aljub a 
la parcel·la 373 del polígon 5, de tot això en l'expedient, així com del contingut 
de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament que diu 
així: 

LLICÈNCIA D'EDIFICACIÓ 

 

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat del Tarongers, en 
relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per: 

 sol·licitant:  JOSÉ TAMES MILIDA 

 DNI:   13713380-K 

 domicili:  PARCEL·LA 373. POLÍGON 5. 46.591, Albalat dels 
Tarongers. 

 En representació de:  

 obra:   ALJUB SOTERRAT 

emplaçament: PARCEL·LA 373. POLIGON 5. 

46.591 Albalat dels Tarongers. 

 Ref Cadastral:  46010A005003730000EE 

Expte .: 26/2017 

  

Emet el següent: 

INFORME  
 

PRIMER: Documentació presentada: 

• Sol·licitud de llicència d'obres. 
• Exemplar del projecte de "aljub enterrat" en format paper. visat 
• Nomenament de tècnic director de l'obra i coordinador de seguretat i salut.  
• Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, visat. 
 
SEGON: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'atorgament de llicència les Obres:  

TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'inici de les Obres:  

• Registre d'Empreses Acreditades (REA) en el sector de la construcció del contractista 
de les obres. 

• Exemplar del projecte de "aljub enterrat" en format digital, visat. 
• Estudi de Gestió de Residus, segons Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE de 13-02-
08). 

 
 
 
 
 
QUART: Documentació que consta a l'expedient: 
 



• Informe favorable de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural per a la construcció d'un aljub cobert subterrani per a 
emmagatzematge d'aigua per a reg de 115 m³, des del punt de vista exclusivament 
agrari, sempre que es destini en exclusiva a l' reg de l'esmentada parcel·la i no a 
qualsevol altra finalitat i la parcel·la quedi vinculada a la construcció. 

 
CINQUÈ: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes 
Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994. 
CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05/03 / 1998. CTU), se sol·licita 
Llicència d'Obres en: 
 
2. Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú. 
 

SISÈ: Terminis d'execució: 

Donades les característiques de l'obra projectada, s'estableixen els següents terminis per 
a l'execució de l'obra sol· licitada a comptar de la data de concessió de llicència 
urbanística d'obra:  

• Inici de l'obra: 6 mesos 
• Interrupció màxima: 6 mesos 
• Finalització de l'obra: 12 mesos 

 

SETÈ: Incidències al Projecte: 

CONCLUSIÓ: 

Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que 
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, atès que les objeccions són fàcilment 
esmenables, SI procedeix l'atorgament de la llicència sol·licitada, excepte millor dret 
de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que les obres realitzades s'ajusten 
al que sol·licita i pressupostat, quedant CONDICIONADA a: 
1r.- A aportar la documentació indicada en l'apartat tercer amb anterioritat a 
l'inici de les obres.  
2º.- Al compliment dels condicionants indicats en l'apartat quart.  
3r.- L'execució de les obres d'acord amb els terminis indicats en l'apartat sisè.  
A la vista de tot això, després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:  
 

1) Concedir llicència d'obra a JOSE Mª TAMES MILIDA per a la construcció d'un 
ALJUB SOTERRAT a la PARCEL·LA 373 POLIGON 5, d'acord amb el projecte 
tècnic presentat redactat per l'arquitecte tècnic Vicent Cucarella Joan, 
condicionada al fet que previ a l'inici de les obres haurà d'aportar: 

• Registre d'Empreses Acreditades (REA) en el sector de la construcció del 
contractista de les obres. 

• Exemplar del projecte de "aljub enterrat" en format digital, visat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Estudi de Gestió de Residus, segons Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual 

es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE de 13-
02-08).  

 



• L'emmagatzematge d'aigua per a reg de 115 m³, serà exclusivament agrari, sempre 
que es destini en exclusiva al reg de l'esmentada parcel·la i no a qualsevol altra 
finalitat i la parcel·la quedi vinculada a la construcció. 

 
L'execució de les obres es realitzarà d'acord amb els terminis indicats en l'apartat sisè.  
Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren a les 
normes urbanístiques de planejament local i el previ pagament de l'impost i taxa 
corresponent, tenint en compte que la llicència es considera atorgada sense prejudicis 
de tercers i salvat el dret de propietat. 

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

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de legalització d'obres núm 
24/2016 promogut per D. ANDRES VILLAZALA DOMINGUEZ per a 
legalització d'bassa i tanca a la parcel·la 236 polígon 5, 

ANTECEDENTS. 

- En data 2015.04.30 nº entrada 593, per D. ANDRES VILLAZALA 
DOMINGUEZ se sol·licita autorització per a col·locació de tanca i 
construcció d'una bassa 2x2x1,5, polígon 5 parcel· la 236. 

- En data 2015.06.03 s'emet informe per l'arquitecte José Antonio Valiente 
Martínez, en el qual es manifesta que se li ha de requerir documentació 
informativa del que es pretén. 

- En data 2015.06.09 s'emet informe per l'auxiliar de policia en el sentit que les 
obres sol·licitades està en curs d'execució. 

- En data 2015.07.02, es paralitzen les obres. 
- En data 2015.10.07, s'aporta documentació per autorització de la bassa i tanca. 
- En data 2016.04.28 s'emet informe per la tècnica agrícola en què es manifesta 

que ha d'aportar memòria agronòmica i disponibilitat d'aigua de reg. 
- En data 20/05/2016 se li requereix que aporta la documentació. 
- En data 2016.05.27 s'aporta la documentació, per D. ANDRES VILLAZALA 

DOMINGUEZ en el qual manifesta, que l'objecte de l'actuació és aprovisionar 
d'aigua a aquesta parcel·la només, complementant el reg des de la bassa amb 
el proporcionat pel sindicat de regs, per als arbres i cultiu d'hortalisses 
existents amb destinació i consum propi. Ja que li cadència teòrica del reg, que 
és cada 20 dies, sovint es perllonga a intervals de 30 o 40 dies, davant la qual 
cosa en el cas de les hortalisses és necessària l'administració de regs amb més 
freqüència alternants amb les del rec facilitades pel sindicat de regs. 
S'acompanya del certificat del president del Sindicat de regs de la comunitat 
de regants d'Albalat, en el qual manifesta el dret d'aigua de l'esmentada 
parcel·la 236 del polígon 5, 

 

 

 

 

 

- En data 2016.07.14, s'emet informe per la tècnic agrícola de compatibilitat del 
que se sol·licita amb el planejament municipal. 

- En data 2016.07.21 nº de sortida 356 es remet expedient a la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació per al seu informe. 

- En data 2016.07.27, requeriment per completar la memòria agronòmica 
justificant volum embassat. 



-  En data 2016.08.25 s'aporta la documentació complementària. 
-  En data 2016.10.04 nº de sortida 442 es remet a la Conselleria d'Agricultura. 
- En data 2017.02.14 es rep de nou escrit de la Direcció Territorial de València 

Conselleria d'Agricultura, requerint "Ampliació de la certificació de la 
Comunitat de Regants, especificant la dotació concedida i la freqüència de 
reg". 

- En data 2017.02.22 nº de sortida 136, es remet certificació sol·licitada, en la 
qual la comunitat de regants informa que "el sistema de regs a manta, es 
realitza mitjançant torns normalment setmanals provinents de la Sèquia Major 
de Sagunt i amb la quantia suficient per atendre els cultius ". 

- En data 2017.03.30 nº d'entrada 486, es rep escrit de la direcció territorial de 
València de la Conselleria d'Agricultura en el qual s'informa que:  

• L'ús, activitat i aprofitament per al qual se sol·licita informe SI està vinculat a 
l'activitat agrària de l'explotació. 

• Les actuacions previstes SI resulten adequades i precises per a l'activitat agrària 
de l'explotació (tanca). 

• Atès que, segons certificació de la comunitat de regants, l'aigua es subministra 
setmanalment i en la quantia suficient per als cultius, les actuacions previstes NO 
resulten adequades NI precises per a l'activitat agrària de l'explotació (bassa). 
 
En base a l'anterior i vista la documentació aportada per aquest Ajuntament s'emet 
INFORME DESFAVORABLE per a la legalització de la RAI a la parcel·la 373 
del polígon 5 del terme municipal de ALBALAT DELS TARONGERS, des del 
punt de vista exclusivament agrari. 
 
 I INFORME FAVORABLE des d'aquesta Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a la LEGALITZACIÓ DE 
TANCA en la mateixa parcel·la, des del punt de vista exclusivament agrari. 
 
- En data 2017.06.15 s'emet informe per la tècnic agrícola que diu així: 

Elvira Domínguez García, Enginyer Tècnic Agrícola, actuant com a Tècnic 
municipal de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers i amb relació a la sol·licitud 
presentada per D. ANDRES VILLAZALA DOMINGUEZ amb Registre 
d'entrada 1307/2016, per a la LEGALITZACIÓ D'UNA BASSA I TANCA, al 
Polígon 5 Parcel·la 236. 
 

 



 INFORMA: Que, vista la sol·licitud presentada per a la realització d'un bassa coberta 
per emmagatzematge d'aigua per a reg agrícola, de dimensions 2,70 x 3,60 x 1,15 metres, 
situat al Polígon 5 Parcel·la 236 i tanca de malla metàl·lica de filferro de dos metres 
d'altura, i d'acord amb 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 segons el 
que preveu 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, 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. 

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, 
emet informe DESFAVORABLE per a la realització de la bassa de reg de la parcel·la 
sol·licitada, des del punt de vista exclusivament agrari, (Adjuntar informe previ emès per 
la Conselleria). I informe favorable per a la legalització de la tanca a la mateixa parcel·la, 
des del punt de vista exclusivament agrari. 

Consultades les Normes Subsidiàries del municipi la parcel·la està situada a "TERRA NO 
URBANITZABLE COMÚ " 

 Art 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 controlats. 

Per tant, les actuacions previstes són COMPATIBLE amb el planejament municipal 
vigent.  

 La bassa està ja realitzada i és enterrada, limita amb la sèquia de reg i s'omple des de la 
mateixa sèquia per acumular l'aigua i des de la mateixa regar els arbres fruiters i 
hortalisses existents. 

Pel que fa a la vista del que antecedeix i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per 
unanimitat: 

1) Autoritzar i legalitzar la tanca de la parcel·la 236 del polígon 5 consistent en la 
col·locació de tanca metàl·lica de filferro de dos metres d'alçada, amb un espai 
marginal a límits de les parcel·les veïnes de 20cm; al marge de 8 ma costat oest 
s'ubicaran dues portes de 2 metres constituïdes amb els mateixos materials, com 
a elements de fixació de la tanca s'utilitzaran tubs d'acer ancorats amb formigó a 
terra cada 3 metres, fils / filferro amb tensors i cargols . 

 

 

 

 

2) Autoritzar i legalitzar la bassa coberta situada a l'extrem est de la parcel·la 236, 
amb unes dimensions de 2,70 x 3,60 x 1,15m per a l'emmagatzematge d'aigua per 
a reg de les fruites i hortalisses, condicionada al fet que el destí de la bassa que 
s'autoritza es destina a ús exclusiu de reg agrícola de l'esmentada parcel·la i no a 
qualsevol altra finalitat i la parcel·la queda vinculada a la construcció; i això 
motivat en què, sent coneixedora aquesta junta de govern que, si bé és cert que tal 
com manifesta la comunitat de regants, el sistema de reg a manta es realitza de la 
Sèquia Major de Sagunt i amb la quantia suficient per mantenir els cultius, no és 
menys cert que tal com manifesta D. Andrés Villazala Domínguez, la freqüència 
del reg per a una zona o partida concreta, pot oscil·lar fins als 20-30 dies, pel fet 
que no tots els torns d'aigua són iguals, alguns són curts i no arriben a tots els 
polígons cadastrals, depèn en el seu moment del cabal i dels propietaris que 
disposin de la mateixa; de manera que la freqüència de reg pel que fa a la parcel·la 
236 del polígon 5 o altra, pot oscil·lar entre 15 o més dies, no és una cosa regular 



i periòdic, i depenent del cultiu de la parcel·la si són agres o hortalisses, pot ser 
suficient o no. 

 

3) Traslladar el present acord a la direcció territorial de la Conselleria d'Agricultura, 
i l'interessat als efectes oportuns. 

4) 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. 
 

• Seguidament s'informa del contingut de l'acta de la 3era sessió de la mesa de 
contractació per a l'obertura del "sobre nº 3 oferta econòmica i altres criteris 
quantificables automàticament de l'obra Ampliació i Dotació d'Instal·lacions 
esportives PPOS 2016-38"; aixecada el dia 21 de juny de 2017, en la qual es 
proposa l'adjudicació del contracte a GEOCIVIL SA amb CIF: A96113246, per 
ser l'oferta més avantatjosa per a l'ajuntament segons documentació presentada en 
els sobres núm 2 i 3. 

A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació, s'acorda per unanimitat: 

1) Declarar valida la licitació realitzada pel procediment obert diversos criteris de 
l'obra "Ampliació i Dotació d'Instal·lacions esportives PPOS 2016-38" i adjudicar 
l'obra a GEOCIVIL.SA amb CIF A96113246 i domicili C / Guàrdia Civil nº 26 
Entlo, CP 46020 València ; pel preu de SETANTA-TRES MIL QUINZE EUROS 
AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (73.015,83 €), més l'IVA que ascendeix a 
la quantitat de QUINZE MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB 
TRENTA-DOS CÈNTIMS (15.333,32 €), TOTAL. VUITANTA-VUIT MIL 
TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 
(88.349,15); d'acord amb el projecte tècnic redactat per l'arquitecte José Mª Pérez 
Avançat i millores tècniques ofertes en els sobres nº 2 i nº 3. 

Requerir a l'empresa GEOCIVIL SA, que ha presentat l'oferta més avantatjosa, perquè 
en el termini de 10 dies comptats a partir del següent a la present notificació presenti 
la següent documentació: 

 

 

 

 

- Justificativa de la capacitat d'obrar i d'Apoderament. 
- Declaració responsable de no estar sotmès a prohibicions i incompatibilitats 

per contractar amb l'administració. 
- Certificat positiu d'hisenda i de la Seguretat Social. 
- Declaració responsable de la solvència econòmica, financera i tècnica. 
-  Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, en qualsevol de les 

formes permeses per la llei, per un import de, TRES MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (3.650,79 €). 

- De conformitat amb els disposat en l'article 83 de la TRLCSP, el certificat 
d'inscripció en el registre oficial de licitadors i empreses classificada de l'Estat 
o CCAA, eximís als licitadors inscrits amb certificat en vigor de la presentació 
de la documentació de les dades que figuren en el. 

-  De no complir adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas a reobrir la 
documentació del licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. 

 

2) Traslladar el present acte a les empreses interessades als efectes oportuns. 



 
 

• Seguidament s'informa que el dia 5 d'abril de 2017 va publicar en el BOP 
l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa 
de valoració i eliminació de residus urbans. 
En el seu article 9 "quota tributació" s'estableix que la quota tributària consistirà 
en una quantitat fixa, per unitat urbana, és a dir, s'emetrà un rebut per cada 
referència cadastral, que es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels 
immobles. 
D'acord l'esmentat article, s'han liquidat a aquest ajuntament els següents rebuts 
que corresponen a les referències cadastrals que es determinen a continuació. 
 

 
S'observa que la parcel·la cadastral 8383325YJ2988C0001UJ C / MAJOR, 
12,00,01-antigues escoles- 242,58 €, No existeix i la parcel·la cadastral 
46010A014000380001RD-AL MUNICIPI -NO ÉS LA NOSTRA 64,60 €, la 
construcció no és la nostra, de manera que es formulessin les al·legacions 
corresponents; abonar la resta de les taxes esmentades. 
 
 
 
  
 

• Seguidament s'informa de la relació de factures núm 13 composta per 12 factures 
que ascendeixen a l'import total de TRES MIL seicientos DOS EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS (3.602,73 €). s'acorda per unanimitat el seu 
pagament, segons relació a continuació: 

 

REFERÈNCIA CADASTRAL SITUACIÓ IMMOBLE DESTÍ QUOTA 

8383325YJ2988C0001UJ C / MAJOR, 12,00,01 ANTIGUES ESCOLES 242,58 € 

46010A014000380001RD AL MUNICIPI  NO ÉS LA NOSTRA 64,60 € 

8486210YJ2988E0001JS C / PROJECTE, 9 SALA USOS MULTIPLES 193,80 € 

8486207YJ2988E0001JS C / PROJECTE, 9 AUDITORI 323,00 € 

46010A005002700000EK AL MUNICIPI  CONSULTORI MEDICO 339,00 € 

000400400YJ29H0001AZ PL POLÍGON 5,692,00,01 DIPÒSIT AIGUA POTABLE 242,58 € 

8383814YJ2988C0001QJ PLAÇA PLA DEL MOLI, 2 JUBILATS 193,80 € 

8383813YJ2988C0001GJ PLAÇA PLA DEL MOLI, 5 SAFAREIG 193,80 € 

8786501YJ2988N0001BQ C / SANT VICENT Prolongació, 2 ESCOLES 323,00 € 

848381YJ2988C0001AJ PLAÇA PLA DEL MOLI, 1,00,01 AJUNTAMENT 323,00 € 



• Seguidament s'informa del contingut de la relació mensual nº 6 NÒMINES SS i 
altres juny i diferències aprovada per l'alcaldessa. 
Vist per la junta s'acorda per unanimitat, ratificar el pagament segons es relaciona 
a continuació: 

ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO  1.240,35 
AMPARO FERRANDIS PRATS 2.241,47 
JUAN CARLOS LAFONT BONET 1.315,56 
MARIA DOLORS GINES CAMPS 1.504,47 
AMPARO FERRANDIS PRATS PAGA EXTRA JUNY  1.791,37 
MAITE PEREZ FURIO PAGA EXTRA JUNY   714,29 
JUAN CARLOS LAFONT BONET EXTRA JUNY  969,43 
ENCARNACION LAFONT PRIM   361,74 
MAITE PEREZ FURIO 933,34 
AIDA PEREZ NAVARRO 285,29 
MERCEDES MUÑOZ GONZALEZ    64,12 
BARBARA ALBIOL MACIAN 606,26 
MIGUEL BONET SANCHO 229,00 
RAFAEL ASENSIO Chenovart    229,00 
SEGUR SOCIAL 716,70 
SEGUR SOCIAL 901,02 
SEGUR SOCIAL 2.837,21 
SEGUR SOCIAL -811,37 
AMPARO MATEU - JUTJAT DE PAU 155,00 
MANCOMUNITAT LA BARONIA 1.388,15 
ROBERTO BELTRAN ASENSI    806,43 
JUAN JOSE Bujeda ARANGUREN   762,47 
JOSE IGNACIO MONTEAGUDO Samperiz   762,47 
ANTONIO LOZANO MARC Diferències desembre  73,17 
RAFAEL CATALUNYA Graullera Diferències desembre  73,17 
FRANCISCO A. CLEMENTE PEREZ Diferències desembre  73,17 
ANTONIO LOZANO MARC Diferències gener   21,20 
RAFAEL CATALUNYA Graullera Diferències gener  21,20 
FRANCISCO A. CLEMENTE PEREZ Diferències gener  21,20 
ENCARNACION MARTI MOLINA   606,26 
SEGUR SOCIAL Diferències    118,22 
ALBA RAJADELL GARCIA    788,65 
ALBA RAJADELL GARCIA Diferències desembre  85,20 
Mª JOSE MARTINEZ SALOR    898,65 
JUAN C. LAFONT BONET, tribunal selecció zelador piscina  35,99 
Mª DOLORS GINES CAMPS, tribunal selecció zelador  35,99 
ENRIQUE BITLLES TORTONDA, tribunal selecció zelador  38,99 
AMPARO FERRANDIS PRATS, tribunal selecció zelador  38,99 

TOTAL ................ 22.933,82 
En el qual s'inclouen la següent productivitat i gratificacions: 

- Amparo Ferrandis Prats 120 € 
- Mª Dolores Gines Camps 400 € 

I sense més assumptes que tractar per la presidenta es tanca la sessió a les 19: 30h del dia 
de l'encapçalament, de la qual jo com a secretària, done fe i per a constància del que s'ha 
actuat s'estén la present acta que se sotmet a la signatura de la Sra Presidenta. 

 



 

 

 Vist i plau 

PRESIDENTA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 

 

 

Maite Pérez Furio. Amparo Ferrandis Prats. 


