
 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 
DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2017. 

A l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 27 de novembre de 2017 les 17: 45h sota la 
presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, es reuneixen els membres de la junta 
de govern local, Sra. M. Dolors Lafont Avinent i D. Miguel Bonet Sancho, assistits de la 
secretària - interventora de l'ajuntament, Sra. Amparo Ferrandis Prats; es procedeix a informar 
dels assumptes segons es detalla a continuació: 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a "Creació i 
senyalització d'una ruta cultural i patrimonial a Albalat dels Tarongers"; i d'acord amb 
l'acordat per la junta de govern local s'han recaptat tres pressuposts corresponents a: QF 
TURISME ACTIU SL, ruter TECNOLOGIA, SL i SENYALITZACIÓ I MOBILITAT 
SL (SEYMO). També s'informa que, com a conseqüència de la denegació d'una 
subvenció sol·licita a la Diputació de València, complementària d'aquesta ruta, ha estat 
necessari modificar la memòria presentada en el seu dia; pel que a la vista del que 
antecedeix en l'expedient i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

 
1) Aprovar la nova memòria realitzada per "Creació i senyalització turística d'una ruta 

cultural i patrimonial a Albalat dels Tarongers (Fase I)"; l'import ascendeix a la 
quantitat de SET MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS (7.649,99 €) més l'IVA corresponent per import de 
MIL SIS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.606,50 €); 
TOTAL NOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (9.256,49 €). 
 

2) Encarregar el subministrament i instal·lació dels elements inclosos en la citada 
memòria per a la "Creació i senyalització turística d'una ruta cultural i patrimonial 
a Albalat dels Tarongers (FASE I)", a l'empresa SENYALITZACIÓ I MOBILITAT 
SL (SEYMO) amb CIF: B2923074 i domicili en C / HIJAR N º 6 ALMASSORA, 
CASTELLÓ; per la quantitat de CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU 
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (5.979,35 €) més l'IVA corresponent 
que ascendeix a MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (1.255,66 €); TOTAL SET MIL DOS-CENTS 
TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIM (7.235,01 €), amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 432.609 del vigent exercici 2017. 
Requerir-li perquè aporti Certificat positiu d'hisenda i de la S. Social. 
 

3) Traslladar el present acte a les empreses SEYMO i les altres dues que havien aportat 
pressupostos. 

  
• Seguidament s'informa de la necessitat d'escometre els treballs de manteniment dels 

aparells d'aire condicionat instal·lats en els diferents edificis i del pressupost presentat per 



realitzar-los, de manera que després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat: 

 
1) Encarregar els treballs de manteniment dels aparells d'aire condicionat a l'empresa 

CLIMATITZACIÓ POLOSAL SL amb CIF: B97562037 i domicili social a 
Magatzem del Ferro, 24, Port de Sagunt, pels imports anuals i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries segons s'indica a continuació: 

 
LOCAL BI IVA TOTAL APLICACIÓ 

CENTRE DE SALUT 500 105 605 312 21200 

LLAR DEL JUBILAT 249 52,29 301,29 337 21200 

AGÈNCIA DE LECTURA 83 17,43 100,43 3321 21200 

AUDITORI 333 69,93 402,93 333 21200 

AJUNTAMENT 398,40 83,66 482,06 920 21200 

COL.LEGI 398,40 83,66 482,06 32321200 

TOTAL   2.373,77 €  

 
Els treballs es realitzaran d'acord amb el pressupost aportat la còpia degudament 
diligenciada obra en l'expedient, s'haurà d'aportar certificat positiu d'hisenda i de la 
S. Social. 
 

2) Traslladar el present acte a empresa CLIMATITZACIÓ POLOSAL SL als efectes 
oportuns. 

 
• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística núm 22/17 incoat 

a instància de D. Miguel Ángel Camacho Gavilán, sobre les parcel·les rústiques del 
polígon 11 nº 312 i 492 i del contingut de l'informe emès per la tècnic agrícola en data 16 
de novembre de 2017, que diu així: 

 

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

INFORMA: Que vist l'escrit del Registre de la Propietat de Sagunt Núm 2 on s'ha inscrit 
en aquest Registre, la declaració d'obra nova -ampliación- d'una edificació que es diu 
acabada en l'any 1982. 

Aquesta finca constitueix les parcel·les 312 i 492 del polígon 11 

Referència Cadastral de la part edificada: 5820004YJ2952S0001HP 



Referències cadastrals de la part rústica: 46010A011003120000EY i 
46010A011004920000EI 

 

Segons el PORN "Parc Natural de la Serra Calderona" les parcel·les estan situades dins 
de la Zona d'Influència "Àrea de Regeneració" i "àrea de predomini agrícola" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons el PATRICOVA les parcel·les estan afectades pel "Barranc de l'Aigua Amarga" 

Hidrografia lineal: Barranc i aigües no permanents 



Descripció: Torrent, barranc, rasa, fons, reguer, sot. 

Classificació: Barranc 

 

 

La parcel·la 312, segons el PATFOR part de la parcel·la és terreny forestal 

 

 

 



 

Segons les Normes Subsidiàries del municipi les parcel·les estan situades en "sòl no 
urbanitzable COMÚ" 

 

 

 



Segons PATRICOVA les dues parcel·les estan afectades pel barranc que les travessa, 
denominat "Barranc de l'Aigua Amarga" 

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

 
1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola de data 16 de novembre de 2017, transcrit 

anteriorment. 
2) Manifestar que d'acord amb les NNSS de planejament local 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 dels mateixos. 
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 
construccions. 

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

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 36/2017 incoat a 
instància de la Societat Civil Particular Pou la Redona i del contingut de l'informe emès 
per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament el dia 23 de novembre 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: SOCIETAT CIVIL PARTICULAR POU LA REDONA 

 DNI:   J-46720454 

 domicili:  PD Després de la Venda S / N (Polígon 10) 

 En representació de:  

obra: SUBSTITUCIÓ DE VORERES PERIMETRALS 

emplaçament: POL 10. PAR 847. 

REF CADASTRAL: 46010ª010008470000EG 

 Albalat dels Tarongers 

 EXP:   37/2017 

  

 

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 de l'obra per capítols amb desglossament d'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 no urbanitzable comú. 

 

CINQUÈ: Únicament es podran escometre obres de manteniment necessàries per no 
pertorbar la seguretat, salubritat, l'ornament i paisatge de l'entorn. 

 

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 sol·licitat i pressupostat, cONDICIONAT a: 

 
- El compliment del que disposa l'apartat cinquè. 

 
A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat: 
 
1) Autoritzar a la Societat Civil Particular Pou la Rodana la substitució de les voreres 

perimetrals de l'edificació situada al polígon 10 parcel·la 847, per a esmenar les 
filtracions d'aigua i humitats en les parts baixes de les parcel·les, així com la 
col·locació de sengles tapes d'arquetes de mesures 300x300 i formigonades en els 6 
tubs que actuen com arquetes per a la presa de terra de transferència. Tot això tenint 
en compte que tractant-se de sòl no urbanitzable i edifici fora d'ordenació les obres 
que s'autoritzen tenen el caràcter d'obres de manteniment necessàries per no pertorbar 
la seguretat, salubritat, l'ornament i paisatge de l'entorn, s'han de respectar les 



característiques de les ja existents, sense ampliar la superfície de l'encofrat perimetral 
de les voreres. 
Condicionar la llicència al compliment de les normes urbanístiques de planejament 
local i el previ pagament de l'impost i la taxa corresponents, tenint en compte que la 
llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 

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

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 45/2017 incoat a 
instància de Rosa Mª Esteve Sanchis per a obres en l'immoble situat al c / Racó nº 5 i del 
contingut de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament el dia 
23 de novembre 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:  ROSA MARIA ESTEVE SANCHIS 

 DNI:   25384131-C 

 domicili:  C / Racó nº 5. Albalat dels Tarongers. 

 En representació de:  

obra: Retejeado de coberta. Col·locació de revestiment de sòl 

emplaçament: C / RACÓ, Nº 5. 

REF CADASTRAL: 8484809YJ2988C0001EJ 

 Albalat dels Tarongers 

 EXP:   45/2017 

  

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 de l'obra amb desglossament per capítols. 

 



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: 
 
2. 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. 

 
Vist l'informe del tècnic municipal i després deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat: 

 
1) Concedir llicència a la Sra. Rosa Mª Esteve Sanchis per a realitzar obres de 

manteniment en l'immoble situat al c / Racó nº 5, consistents en reparat de coberta i 
col·locació de sòl ceràmic al traster o cobert, segons fotos i pressupost que 
s'acompanya; tenint en compte que es tracta d'obres de manteniment no podrà afectar 
l'estructura ni volum del traster o cobert. 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) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa per la Sra. Alcaldessa de la proposta de generació de crèdits nº 
12/17 que diu així:  

 
 Vist el que antecedeix en l'expedient i considerant que, amb aquesta modificació es pretén 

generar crèdit per als actes realitzats en el mes d'agost de 2017 amb motiu de les festes, 
d'acord amb els compromisos d'ingrés concertats i altres campanyes de Diputació de 
València segons es detallaran: 

 Per la Diputació de València es concedeixen a aquest ajuntament les següents subvencions: 

- Realització d'activitats durant les festes populars de 2017. 
- Campanya de vectors de prevenció i foment de la salut any 2017. 
- Aportació Fundació Bancaixa concurs de pintura. 
- Aportacions de veïns per les festes populars 2017. 

 
S'adjunta a aquesta providència còpia de les publicacions en el BOP nº 193 i altres 
justificants de compromís i recaptació d'ingressos. 
 



Segons el que disposen els arts. 181 del Text Refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i 43 
i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 14 GENERACIÓ 
dE cRÈDIT de les Bases d'Execució del Pressupost, aquests compromisos d'aportació són 
susceptibles de generar crèdit. 
Donada la naturalesa de la despesa a realitzar, les partides on es generarà crèdit són les 
següents: 
 
311 22700 CAMPANYA DE DIPUTACIÓ DE SALUBRITAT 
 
334 22609 ACTIVITATS CULTURALS 
 
338 22609 FESTEJOS POPULARS I ALTRES 
 
La competència per a aprovar els expedients de generació de crèdit és de la Sra. 
Alcaldessa, no obstant aquesta s'ha delegat a la junta de governa local. 
 
En virtut de l'anterior, aquesta alcaldia, PROPOSA: 
 
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació o recaptació 
efectiva en les partides que s'indiquen a continuació: 
 

 
PARTIDA 

 
IMPORT 

338 22609 FESTEJOS 
POPULARS 

 
11.355,00 € 

334 22609 ACTIVITATS 
CULTURALS 

 
600,00 € 

CAMPANYA DIPUTACIÓ 
SALUBRITAT 

 
1.720,60 € 

 

TOTAL 

 

13.675,60 € 

 
Es finançaran amb càrrec a les següents: 
 
46100 APORTACIÓ DIPUTACIÓ TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.720,60 
 
47000 ALTRES APORTACIONS D'ENTITATS PRIVADES 600,00 



 
39900 APORTACIONS VEÏNS FESTES 8.355,00 
 
      TOTAL 13.675,60 € 
 
Havent-se emès els informes de la secretària - interventora en sentit favorable a 
l'aprovació de l'expedient de modificació, es proposa a la junta de govern local l'adopció 
del següent: 
 
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació o recaptació 
efectiva en les partides que s'indiquen a continuació: 
 

 
PARTIDA 

 
IMPORT 

338 22609 FESTEJOS 
POPULARS 

 
11.355,00 € 

334 22609 ACTIVITATS 
CULTURALS 

 
600,00 € 

CAMPANYA DIPUTACIÓ 
SALUBRITAT 

 
1.720,60 € 

 

TOTAL 

 

13.675,60 € 

 
 
Es finançaran amb càrrec a les següents: 
 
46100 APORTACIÓ DIPUTACIÓ TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.720,60 
 
47000 ALTRES APORTACIONS D'ENTITATS PRIVADES 600,00 
 
39900 APORTACIONS VEÏNS FESTES 8.355,00 
 
      TOTAL 13.675,60 € 
 
SEGON.- Les generacions de crèdits autoritzades per la junta de govern local entraran 
en vigor una vegada que s'hagi adoptat l'acord aprovatori corresponent. 
 



Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat la seva aprovació en tots 
extrems plantejats i transcrits anteriorment. 

 
• Seguidament s'informa del contingut de la relació de factures núm 31 composta per 16 

factures, que ascendeixen a l'import total de DEU MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS 
AMB SETANTA-CINC (10.996,75 €) i s'ordena el pagament segons la seva relació a 
continuació: 

 

 
 
 

• Seguidament s'informa que, havent-se resolt les convocatòries de l'EMCORP I 
EMCORD, cal prorrogar la contractació del peó, Jose Pedro Pérez Doñate, s'acorda per 
unanimitat prorrogar el contracte fins al 2017.12.22. 
I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 20 hores 
del dia de l'encapçalament, del que 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 Furió      Amparo Ferrandis Prats 
 



 


