
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2016. 

 

Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers, el dia 27 de Setembre de el 2016 a les 
19,20 hores, 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. Rafa Asensio Chenovart, assistits de la Secretària-Interventora de 
l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es 
detalla a continuació: 

• Vistos els esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 
29 d'agost i 5 de setembre de 2016, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i 
transcripció al llibre d'actes. 

• Seguidament s'informa de l'expedient de Modificació de Crèdits Nº 6/2016 de 
Generació de crèdits, incoat i de la proposta de l'alcaldia, que diu així: 

Vist el que antecedeix en l'expedient i considerant que, amb aquesta modificació es 
pretén generar crèdit per als actes programats per a agost de 2016 amb motiu de les 
festes, d'acord amb els compromisos d'ingrés concertats i segons d'detallen: 

 Per la Diputació de València es concedeixen a aquest ajuntament les següents subvencions: 
- Realització d'activitats durant les festes populars de 2016. 
- Promoció i realització d'activitats culturals any 2016. 
 

S'adjunta a aquesta providència còpia de les publicacions en el BOP nº 130 i 146, de compromís 
d'ingrés. 
Al mes d'agost es van recaptar diverses aportacions dels veïns i altres empreses de col·laboració 
amb les festes patronals. 
 
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 CREDITO de les 
Bases d'Execució del Pressupost, aquests compromisos d'aportació són susceptibles de generar 
crèdit. 
Donada la naturalesa de la despesa a realitzar, la partida on es generarà crèdit és la següent:  
 
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 govern local. 
En virtut de l'anterior, aquesta alcaldia, PROPOSA:  
 
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació en les partides que 
s'indiquen a continuació. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARTIDA IMPORT 

 338 22609 FESTEJOS 
POPULARS 18.218,00 
 
 TOTAL 18.218,00 

 Es finançaran amb càrrec a les següents: 

46100 APORTACIÓ DIPUTACIÓ TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.838,00 

47000 ALTRES APORTACIONS D'ENTITATS PRIVADES 650,00  

39900 APORTACIONS VEÏNS FESTES 8.730,00 

 TOTAL 18.218,00 € 
 

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

PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació en les partides que 
s'indiquen a continuació. 
 

PARTIDA 

 

IMPORT 

 

 338 22609 FESTEJOS 
POPULARS 

18.218,00 
 
 TOTAL 18.218,00 

 Es finançaran amb càrrec a les següents: 

46100 APORTACIÓ DIPUTACIÓ TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.838,00 

47000 ALTRES APORTACIONS D'ENTITATS PRIVADES 650,00  

39900 APORTACIONS VEÏNS FESTES 8.730,00 

 TOTAL 18.218,00 € 
SEGON.- El present acte és d'execució immediata i s'ha de donar compte al ple. 

TERCER.- Fer públic el present acte, de conformitat amb el que disposa la legislació 
vigent. 

• Seguidament s'acorda per unanimitat aprovació i ordre de pagament de la relació 
de factures Nº 19, composta per 39 factures que ascendeixen a l'import total de 
VINT MIL tres-cents CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN 
CÈNTIMS, (22.359,71 €); segons es detalla a continuació: 

 

 

 

ALLIANZ COMPANYIA ASSEGURANCES 259,97 



ALLIANZ COMPANYIA ASSEGURANCES 442,47 

ALLIANZ COMPANYIA ASSEGURANCES 1.385,26 

AJUDA EN CAMÍ 3.580,00 

BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA 171,82 

BRICOAL 227,90 

CANON ESPAÑA SA  96,20 

CANON ESPAÑA SA 105,26 

FUSTERIA METÀL·LICA INOXFERR 605,00 

CEPSA CARD SA 156,01 

ESPECTACLES LA FESTA SL 713,05 

EURONA WIRELESS TELECOM SL 85,98 

GEST PEREZ DAVINIA 513,00 

JOSE MARTÍNEZ ROS LLENYES A DOMICILI 133,10 

LAFONT MARI ALAIN 357,24 

LEVANTE MERCANTIL VALENCIÀ EDITORIAL P 533,61 

LLUCH NAVARRO JUAN MIGUEL 1.210,00 

ORTS ARNAU DAVID 3.264,00 

PILOTA VALENCIANA VAL I NET, SL 1.210,00 

PRATS ASENSI MARIA LUISA  477,65 

PROCESSOS HIDRÀULICS, SL 92,06 

PROCESSOS HIDRÀULICS, SL 131,29 

PROCESSOS HIDRÀULICS, SL 489,45 

SAGUNT DIGITAL, SL 79,86 

SALICRU 1,608,09 

SERVINCO CONSULTING Coop.V 134,43 

SOM DE SOMNIS 348,48 

SOS 217,80 

SUGESA SL 101,68 

TALLERS Romauto 181,02 

TALLERS Romauto 372,27 

TELEFÒNICA D'ESPANYA SA 4,21 

TELEFÒNICA D'ESPANYA SA 43,56 

TELEFÒNICA D'ESPANYA SA 79,56 

TELEFÒNICA D'ESPANYA SA 147,56 

TELEFÒNICA D'ESPANYA SA 309,45 

TITMA, SAU TECNICAS I TRACTAMENTS medioa 1.773,23 

TRANSFORMACIONS LLORENS SL 508,20 

TRANSPORT I EXCAVACIONS PÉREZ Plumed, SL 209,99 

 

Total base imposable:  
 

20.256,63 

 total IVA 2.742,58 

 Total Retencions:  

 TOTAL RELACIÓ 22.359,71 

 

 

 

 

 



 

• Seguidament s'informa del contingut de la sol·licitud i documentació que 
acompanya, presentada pel president de la Societat Músic Cultural d'Albalat dels 
Tarongers, amb CIF G46188678; després deliberació de l'assumpte i d'acord amb 
el que disposa la base 27 de les d'Execució "del pressupost de 2016", s'acorda 
abonar-los les quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 €). 

• Seguidament informada la Junta de Govern Local pel Regidor d'Urbanisme, 
Jardins i Patrimoni, de la conveniència d'adquirir una sèrie de subministraments, 
s'acorda per unanimitat: 

Acceptar el pressupost de NUVASPORTS, per adquirir un Piló tronc Nico per, 
import de 60,50 €, 
Acceptar el pressupost de Alvet ESCANTI SL per adquirir un LECTORS DE 
MICROXIPS, per import de 108,90 €. 
 
• Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada per la Sra. MONICA 

ENCARNACION CRUAÑES BALLESTEROS de data 7 de setembre de 2016, 
sobre informe per al Registre de la Propietat de les següents referències cadastrals 
4808804YJ2960N0001TK, respecte a la urbana i 46010A014002090000EQ de la 
part rústica, i de l'informe emès per la tècnic agrícola 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 presentat per la Sra. MÓNICA ENCARNACIÓN CRUAÑES 
BALLESTEROS, data d'entrada 2016.09.07, consultades les Normes Subsidiàries aprovades per 
la Comissió Territorial d'Urbanisme en data 27/07/1992, la Parcel·la amb referència cadastral 
4808804YJ2960N0001TK respecte a la part urbana, i 46010A014002090000EQ de la part 

rústica, estan situades en "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 continuació manifesta la secretària-interventora que en les NNSS de planejament local 
aprovades al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, no es recull els immobles 
fora d'ordenació, pel que no hi ha normativa urbanística local respecte dels mateixos. Pel 
que la citada construcció està fora d'ordenació perquè incompleix la normativa 
urbanística i no hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de construcció. 

Vist el que antecedeix s'acorda per unanimitat, traslladar el present a l'interessat i 
Registre de la Propietat als efectes oportuns. 

 
• Es dóna compte de l'estat de l'expedient Nº 24/2016, promogut per D. ANDRÉS 

VILLAZALA DOMÍNGUEZ per a la legalització de bassa i tanca; i en concret de la 
remissió a la Direcció Territorial de València de l'ampliació de la Memòria agronòmica i 
certificat de compatibilitat, la junta es dóna per assabentada. 

 
• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita de disciplina urbanística 

Nº 2/2016, per la realització d'obres sense llicència en la parcel·la cadastral 
5813025YJ295250001HP, situada a PLA DE PAVÍA 112; i de l'informe-proposta de la 
secretària interventora que diu així: 

 
INFORME SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 
Vist el que antecedeix en l'expedient incoat per la realització d'obres sense llicència, en la 
parcel· la amb referència cadastral 5813025YJ295250001HP ia la vista de l'informe emès en data 
15 de Setembre de 2016, per l'arquitecte que presta serveis en aquest Ajuntament, que diu així: 
 

INFORME TÈCNIC 
 

ASSUMPTE: Infracció urbanística.  
  Partida Pla de Pavia 112. 

 
José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, col· legiat 

10.554 del COACV, en relació amb l'assumpte que figura a la capçalera, emet el següent:  

INFORME 
 
 
 
 
 



PRIMER: Personat en el lloc que figura a la capçalera, s'observa que a l'interior de la parcel·la, a 
la zona sud-est, limítrof amb la propietat del veí, s'ha construït una estructura de suports, bigues, 
corretges i coberta metàl· liques.  
 
SEGON: La superfície aproximada de la construcció és de 100 m². S'adjunten fotografies. 
Aparentment, les obres estan totalment acabades. 
 
TERCER: No consta sol·licitud de llicència d'obres per part de la propietat. Així mateix, les 
obres no estan emparades per llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament d'Albalat dels 
Tarongers. 
Segons el que estableix la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, les obres realitzades precisen de 
llicència municipal. 
 
QUART: 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). 

CINQUÈ: Segons el que especifica les NNSS, la parcel·la 112 de la partida del Pla de Pavia està 
classificada com a sòl urbà. 

 

SISÈ: D'acord amb el que estableix l'article 103 de les NNSS. Plans especials de sanejament: 
 
"En els sòls anomenats Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia, s'hauran de redactar plans 
especials de reforma interior i sanejament que tindran per objecte completar les infraestructures 
a fi de completar aquells serveis deficients i dotar al sòl de xarxa de clavegueram i estació 
depuradora. " 
 
La partida del Pla de Pavia no té completes les seves infraestructures urbanes. No disposa de PRI 
aprovat. 
 
SETÈ: D'acord amb el que estableix l'article 104. 3 de les NNSS: 
 
"En el sòl urbà on s'hagin de redactar plans especials de reforma interior i sanejament (Els 
Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia), no es podran concedir llicències mentre no s'hagin 
aprovat definitivament aquests plans i completades les infraestructures que en ells es determinin, 
provisionalment, i als efectes de control i sanejament de les edificacions existents es podrà 
atorgar llicències d'habilitació, sanejament i adaptació als criteris establerts en les normes 
urbanístiques en vigor ". 
 
 
 
 
 
 



Les obres executades no són d'habilitació, ni sanejament ni d'adaptació als criteris establerts en 
les normes urbanístiques en vigor. 
 
VUITÈ: Segons el que estableix la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana: 
 
"Article 231 Reacció administrativa davant l'actuació il·legal. 
 
1. Les actuacions que contravinguen l'ordenació urbanística donaran lloc a l'adopció per 
l'administració competent de les següents mesures: 
 
a) Les dirigides a la restauració de l'ordre jurídic infringit i de la realitat física alterada o 
transformada com a conseqüència de l'actuació il·legal. 
 
b) La iniciació dels procediments de suspensió i anul·lació dels actes administratius en què 
pogués emparar l'actuació il·legal. 
 
c) La imposició de sancions als responsables, prèvia la tramitació del corresponent procediment 
sancionador, sense perjudici de les possibles responsabilitats civils o penals. 
 
2. Les mesures de protecció de la legalitat urbanística i el restabliment de l'ordre jurídic 
pertorbat tenen caràcter real i arriben a les terceres persones adquirents dels immobles objecte 
d'aquestes mesures. 
 
3. Els òrgans competents per a la iniciació d'un expedient de disciplina urbanística de 
comunicar la resolució o acord d'incoació del procediment sobre disciplina urbanística al 
registre de la propietat a l'efecte de la seva inscripció en el mateix. " 
 
"Article 232 Caràcter inexcusable de l'exercici de la potestat 
 
L'adopció de les mesures de restauració de l'ordre urbanístic infringit és una competència 
irrenunciable i d'inexcusable exercici per l'administració actuant. Ni la instrucció de l'expedient 
sancionador, ni la imposició de multes exonera a l'administració del seu deure d'adoptar les 
mesures tendents a la restauració de l'ordre urbanístic infringit, en els termes que estableix 
aquesta llei. " 
 
Obres executades sense llicència o disconformes amb la mateixa 
 
"Article 236 Obres acabades sense llicència o sense ajustar-se a les seves determinacions. 
Termini de caducitat de l'acció per a ordenar la restauració de la legalitat urbanística 
 
1.Sempre que no haguessin transcorregut més de quinze anys des del total acabament de les 
obres o usos del sòl realitzats sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les 
condicions assenyalades en la mateixa, l'alcalde requerirà al propietari perquè, en el termini de 
dos mesos, sol·licite l'oportuna autorització urbanística o ajuste les obres a les condicions de la 
llicència atorgada. El referit termini de caducitat d'acció de l'administració començarà a 
comptar des del total acabament de les obres o des que cessen els usos del sòl de què es tracti. 
 
2. Als efectes que preveu aquesta Llei, es presumeix que unes obres realitzades sense llicència o 
ordre d'execució estan totalment acabades, quan queden disposades per a servir al fi previst 
sense necessitat de cap activitat material posterior referida a la pròpia obra o així ho reconegui 
d'ofici l'autoritat que incoe l'expedient, previ informe dels serveis tècnics corresponents. 
 
3. Si l'interessat no sol·licita la llicència o autorització urbanística en el termini de dos mesos, o 
si la mateixa fos denegada per ser el seu atorgament contrari a les prescripcions de la normativa 
urbanística, es procedirà conforme al que disposa el present capítol. 
 
 
 
 
 
 
 



4. No obstant això, si en l'obra s'aprecia manifesta il·legalitat sense possible esmena, es podrà 

rellevar a l'interessat de sol·licitar llicència, conferint directament tràmit d'audiència per un 

mes per poder al·legar que fa a la incoació d'expedient de restauració de la legalitat. 

 

5. El termini de quinze anys establert en l'apartat primer no és aplicable a les actuacions que 
s'haguessin executat sobre terrenys qualificats en el planejament com a zones verdes, vials, 
espais lliures o usos dotacionals públics, terrenys o edificis que pertanyin al domini públic o 
estiguin inclosos en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, o sobre sòl no 
urbanitzable subjecte a protecció, respecte a les quals no existirà termini de caducitat de l'acció, 
pel que fa a la possibilitat de restauració de la legalitat i reparació a l'estat anterior dels béns a 
què es refereix aquest apartat. " 
 
 
"Article 238 Restauració de la legalitat urbanística 
 
1. L'expedient de restauració de la legalitat conclourà mitjançant una resolució en què 
s'ordenarà l'adopció, segons els casos, de les següents mesures: 
 
a) Si es tracta d'obres d'edificació, no legalitzables durant el desenvolupament i l'execució 

urbanística del planejament vigent en el moment en què va ser realitzada la infracció 

urbanística, les operacions de restauració consistiran en la demolició de les edificacions 

realitzades il·legalment. 

 
2. Complementàriament a l'adopció de les mesures de l'apartat 1 anterior, l'administració 
actuant acordarà: 
 
a) El cessament del subministrament d'aigua, energia elèctrica, gas i telefonia. A aquest efecte, 
l'administració urbanística actuant notificarà l'ordre de restauració de la legalitat a les 
empreses o entitats subministradores d'energia elèctrica, aigua, gas i telefonia, a fi que 
procedeixin en el termini de deu dies a la suspensió dels corresponents subministraments . La 
suspensió dels subministraments només podrà alçar-se una vegada que s'hagi procedit a la 
legalització de les obres, usos o edificacions respectives, mitjançant notificació expressa en este 
sentit de l'administració a les empreses subministradores. 
 
b) La inhabilitació d'accessos, quan això resulte procedent, d'acord amb el procediment i les 
garanties establerts per la legislació estatal vigent. 
c) L'anotació de la resolució administrativa ordenant la restauració de la legalitat infringida en 
el registre de la propietat, en els termes que estableix la normativa registral. 
 
d) La comunicació de l'ordre de restauració a l'organisme encarregat del cadastre immobiliari, 
per la seva constància. 
 CONCLUSIÓ: 
 

S'ha d'iniciar l'expedient d'infracció urbanística. 
 
Aquesta Secretària interventora manifesta la seva total conformitat amb el mateix i proposa a la 
junta de govern local:  
 
1) Donar trasllat literal de l'informe tècnic al titular cadastral de l'esmentada parcel· la. 
 
2) Concedir un termini d'audiència, perquè en el termini d'1 mes a comptar de l'endemà de la 
notificació de l'acord, al· legui tot el que consideri necessari respecte a la iniciació de l'expedient 
de restauració de la legalitat, advertint-li que transcorregut el termini sense que presenti 
al·legacions, es procedirà a la iniciació de l'expedient de restauració de la legalitat i, si escau 
expedient sancionador. 
 
 Vist l'informe-proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat la seva 
aprovació en tots els extrems plantats i transcrits anteriorment. 
 
 
 
 
 
 
 



• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per D. ENRIQUE CABANYES GÓMEZ, 
perquè es netegi la parcel·la 357 del polígon 6; s'acorda realitzar els tràmits per poder 
esbrinar el propietari actual i ordenar l'execució dels treballs. 
 

• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per D. VICENTE Belarte CARRIO i diversos 
veïns del "planet", manifestant queixes pel servei de recollida d'escombraries i estris, així 
com sol·liciten es netegin les ribes del camí i reasfaltat del camí; la junta es dóna per 
assabentada. 
 

• Seguidament informa la Sra. Alcaldessa de la conveniència de senyalitzar les zones 
reservades per a estacionament de minusvàlids, després de deliberació de l'assumpte 
s'acorda per unanimitat, senyalitzar 3 zones d'aparcament reservat per a minusvàlids, una 
a la plaça de Dalt, una altra davant del Consultori Mèdic i una altra entre l'Av. Doctora 
Isabel Cristòfol i la Muntanya Cavall. 
 

• Seguidament s'aprova i ordena pagament de la relació manual de pagaments nº12 
corresponent a pagaments nòmines d'agost i altres, per import total de 18.282,38 € i amb 
el detall següent: 

 
ENCARNACIÓN 
LAFONT DELGADO  

  1.445,24 

AMPARO FERRANDIS 
PRATS 

   

JUAN CARLOS 
LAFONT BONET 

   

MARIA DOLORS 
GINÉS CAMPS 

  1.340,82 

MAITE PÉREZ FURIO     
SUSANA AVINENT 
BELTRÁN 

   

BÀRBARA ALBIOL 
MACIAN 

   

JUAN JOSE FONT 
PERALES 

   

MARIA DOLORS 
LAFONT AVINENT 

  229,00 

MIGUEL BONET 
SANCHO 

   

SEGUR SOCIAL     
SEGUR SOCIAL     
SEGUR SOCIAL     
SEGUR SOCIAL     
SEGUR SOCIAL     
Amparo Mateu - JUTJAT 
DE PAU 

  155,00 

MANCOMUNITAT LA 
BARONIA 

   

SANDRA MONTALBÁN 
PÉREZ 
ENCARNACIÓN 
MARTÍ MOLINA 

   

ROBERTO BELTRÁN 
ASENSI 

   

FRANCISCO 
CABALLERO CASTELL

  336,91 

JERONI SÁNCHEZ 
PÉREZ 

   

FRANCISCO JOSE 
AVINENT MARTÍNEZ 

  505,39 



TOTAL ................ 
 
 

 S'inclou en les nòmines l'a
de 2016, de les següents quantitats:
 
Mª DOLORS GINÉS CAMPS
JUAN CARLOS LAFONT BONET
AMPARO FERRANDIS PRATS
ENCARNA LAFONT PRIM

 

 
 
 
 
 
 
Així com 

l'abonament a la 
Sra. Amparo 
Mateu Maña en 
concepte 
d'indemnització 
per atenció al 
Jutjat de Pau del 
mes de setembre 
de 2016, de la 
quantitat que 
resulta de la 
següent 
liquidació 
158,16 € menys 
el 2% en 
concepte d'IRPF, 
resultant un 
import líquid de 
155 €. 

   

 
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,30 hores i per a constància del que 
s'ha actuat s'estén la present acta que se sotmet a la signatura de la Sra. Presidenta. 
 

En Albalat dels Tarongers a 6 d'Octubre del 2016. 
 
 

 Vist i plau 
 LA PRESIDENTA LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
 
 
 


