ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 3 D'ABRIL DE 2018.
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 3 d'abril de 2018 a les 18:00 h, sota
la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la junta de
govern local, D. Miguel Bonet Sancho i Rafael Asensio Chenovart, assistits de la
secretària-interventora de l'ajuntament, Sra. Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a
informar dels assumptes segons es detalla a continuació:
 Es procedeix a la lectura de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el
dia 6 de març de 2018, vista per la junta s'acorda per unanimitat la seva aprovació i
transcripció al llibre d'actes.
 Seguidament s'informa de l'escrit remés per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i desenvolupament Rural. Direcció territorial de València.
Secció Forestal. Pla d'Aprofitaments Forestals any 2019.
Per la qual en compliment de l'Ordre 10/2015 de la Conselleria d'Infraestructures,
Territori i Medi Ambient per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la
Comunitat Valenciana ha de procedir-se a l'elaboració del Pla d'Aprofitaments
forestals en les muntanyes gestionats per la Generalitat Valenciana corresponents a
l'any 2019.
Pel que deu aquest Ajuntament comunicar a la Direcció territorial tots els
aprofitaments que interessi realitzar a les seves muntanyes; vist el contingut de l'escrit
i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
- Sol·licitar a la Direcció territorial de València, Secció forestal, aprofitaments, la
inclusió en el Pla d'Aprofitaments per a l'any 2019 i posteriors, segons s'indica a
continuació:
Nº CUP

DENOMINACIÓ

TERME MUNICIPAL

APROFITAMENT

100

L'Comediana

ALBALAT DELS TARONGERS

CAÇA

10

EL GARBÍ

ALBALAT DELS TARONGERS

CAÇA

129

ELS Cavalls

ALBALAT DELS TARONGERS

CAÇA

- Traslladar el present acte a la Direcció territorial de València.
 Seguidament s'informa de tot això en l'expedient de Llicència d'obra núm 49/2017,
incoado a instància de D. José Mª Ayala Alonso en representació de Euroconsult SA,
com a empresa adjudicatària dels treballs d'assessoria geotècnica per al "projecte
constructiu per a la adaptació de la línia Sagunt-Terol-Saragossa "per a la circulació

de trens de mercaderies de 750 m. de longitud; i de l'informe emès per l'arquitecte que
presta serveis en aquest ajuntament en data 29 de març de 2018 que diu així:

AJUNTAMENT D'ALBALAT DELS TARONGERS
ASSUMPTE: CAMPANYA GEOTÈCNICA
SARAGOSSA.
SOL·LICITA: Euroconsult, SA

A

LA

LÍNIA

SAGUNT-TEROL-

José María Pérez Adelantado, arquitecte, col·legiat nº 10.554 del Col·legi Oficial
d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, com a tècnic municipal de l'Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers, en relació assumpte que figuren a la capçalera:
INFORMA
PRIMER: La mercantil sol·licita permisos necessaris per a la presa de mostres i obertura
d'accessos a zones de treball pròximes a l'actual via de ferrocarril, amb la finalitat de realitzar
l'estudi geotècnic necessari per a l'elaboració del projecte d'adaptació de la línia Sagunt- Terol Saragossa per a la circulació de trens de mercaderies de 750 m metres de longitud.
SEGON: D'acord amb la documentació aportada, les preses de mostres es realitzen sobre
parcel·les de titularitat pública i privada. Per tant, en les parcel·les de titularitat privada, serà la
pròpia mercantil la que sol·liciti autorització als titulars de cada parcel·la.
CONCLUSIÓ:
No hi ha inconvenient a accedir al que sol·licita excepte dret de propietat i sense perjudici
de tercers, amb les consideracions assenyalades en l'apartat segon.

Vist el que antecedeix en l'expedient i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per
unanimitat:
1) Autoritzar els treballs sobre les parcel·les afectades de titularitat pública, per
tant en les parcel·les de titularitat privada, serà la pròpia mercantil la que
sol·liciti autorització als titulars de cada parcel·la.
Pel que s'autoritzen els treballs sol·licitats, tenint en compte que l'autorització
es considera atorgada sense perjudici de tercers i estalvi al dret de propietat.
2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa del contingut de l'expedient d'informació urbanística Núm
23/17 incoat a instància de Dña. Úrsula Sarió Peruga sobre la parcel·la 370 del polígon
6, i de l'informe emès per la tècnic agrícola, en data 29 de març de 2018, 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
la Sra. URSULA SARIO PERUGA sobre informació urbanística de la Parcel·la 370
del Polígon 6, informe:

.-Que la parcel·la aquesta situada segons les Normes Subsidiàries del municipi en sòl 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 controlat

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.
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 29 de març de 2018.
2) Traslladar el present acte a Dña. Úrsula Sarió Peruga.
 Seguidament s'informa del contingut de l'expedient d'informació urbanística Núm
28/17 incoat d'ofici amb motiu de l'escrit rebut del Registre de la Propietat Núm 2 de
Sagunt
amb
referència
1746/2017,
sobre
la
parcel·la
cadastral
5510811YJ2951S0001RH; i de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en
aquest ajuntament en data 28 de març del 2018, que diu així:
INFORME URBANÍSTIC
José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'informe urbanístic:

sol·licitant:

REGISTRE DE LA PROPIETAT DE SAGUNT N º 2

DNI:
domicili:
En representació de:
situació:

PD Pla de Pavia. parcel·la 39

Ref. Cadastral:
exp:

5510811YJ2951S0001RH
28/17

Emet el següent:
INFORME
PRIMER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes
Subsidiàries (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries
(16/02/1994. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05 / 03/1998. CTU).

SEGON: Segons el que especifica les NNSS, la parcel·la està situada en sòl classificat
com a sòl urbà, qualificada com Residencial Extensiu, amb les següents condicions
urbanístiques:
Condició de solar
Superfície mínima de parcel·la:

600 m²

Longitud mínima de façana:

15 m

Diàmetre mínim cercle inscrit:

20 m

edificabilitat
Ocupació màxima d'edificabilitat:

40 per cent de la superfície.

Separació a límits mínima a carrer:

5m

Separació a límits mínima a altres prop:

3m

Coeficient màxim d'edificabilitat:

0,3 m² st / m² sòl

Nombre màxim de plantes:

2

TERCER: L'art. 104.3), de les NNSS d'Albalat dels Tarongers, estableix:
"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 ia efectes de control i sanejament de les edificacions
existents es podran atorgar llicències d'habilitació, sanejament i adaptació als criteris
establerts en les normes urbanístiques en vigor.
El Pla de Pavia manca d'algunes infraestructures urbanes necessàries per a dotar a les
parcel·les de condició jurídica de solar, pel que té pendent la redacció d'un Pla Especial
de Reforma Interior per tal de completar les infraestructures urbanes, per tant, és
d'aplicació l'art. 104.3 de les NNSS d'Albalat dels Tarongers.
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 l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament en
data 28 de març de 2018.
2) Traslladar el present acte al Registre de la Propietat de Sagunt nº2 i al titular
cadastral als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa del contingut de l'expedient d'informació urbanística Núm
38/2017 incoat a instància de Carmen Medina Montes sobre les parcel·les cadastrals
46010A011002430000EH i 001100600YJ29D0001EI; respecte a les qüestions
plantejades només se li pot informar de la situació urbanística de la parcel·la, per la

qual cosa es transcriu l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest
ajuntament, en data 22 de març de 2018 que diu així:
INFORME URBANÍSTIC
José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'informe urbanístic:

sol·licitant:

CARMEN MEDINA MONTES

DNI:

75126605-A

domicili:

C / COMAO Nº 13 P5

En representació de:
situació:

POLÍGON 11. PARCEL·LA 243.
POLÍGON 11. PARCEL·LA 193 (Edificació)

Ref. Cadastral:

46010A011002430000EH
001100600YJ29D0001EI

Emet el següent:
INFORME
PRIMER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes
Subsidiàries (NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries
(16/02/1994. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 ( 05/03/1998. CTU).
SEGON: Segons l'especificat en les NNSS, la parcel·la està situada en sòl classificat com
a sòl no urbanitzable protegit, paisatgística, forestal, ecològica.
TERCER: Segons el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana:
1. La parcel·la està inclosa en l'àrea de protecció paisatgística del PORN - Calderona.
Àrea ZEPA.

2. Envoltant de perillositat per inundació. Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.
PATRICOVA.

Pel que fa a la infracció urbanística, no es té constància que s'hagi tramitat expedient en
els darrers quinze anys.
En tractar-se d'un edifici fora d'ordenació no es poden realitzar obres de reforma i si la
parcel·la no disposa de punt de llum, sense perjudici de les condicions d'habitabilitat,
tampoc es podria autoritzar.
Pel que fa a les qüestions de càrregues que pesen sobre els immobles no és competència
d'aquest ajuntament informar.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Traslladar el present acte a Dña. Carmen Medina Montes, als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa del contingut de l'expedient d'informació urbanística Núm
15/17 incoat a instància de Sergio Pérez Enguix, sol·licitant informació sobre la
parcel·la 155 del polígon 16 i de l'informe emès per la tècnic agrícola en data 22 de
març de 2018, 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. SERGIO PEREZ ENGUIX sobre informació
urbanística de la Parcel·la 155 del Polígon 16, informe:

.-Que la parcel·la aquesta situada segons les Normes Subsidiàries del municipi en sòl no
urbanitzable de protecció JACIMENTS ARQUEOLÒGICS "Lloma del Saler"
(cartografia plànols originals Normes Subsidiàries de Planejament Municipal).
.- Segons el PORN del Parc Natural de la Serra Calderona la parcel·la està situada dins
de la Zona d'Influència la "àrea de predomini agrícola" i "Àrea de Regeneració".

Vist l'informe i que s'ha exposat anteriorment en l'expedient s'acorda per unanimitat:
1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola en data 22 de març de 2018.
2) Pel que fa a la infracció urbanística, no es té constància que s'hagi tramitat
expedient en els darrers quinze anys.
3) En tractar-se d'un edifici fora d'ordenació només es poden realitzar obres de
manteniment que afecten la seguretat, salubritat i ornament de l'immoble i no a
l'estructura ni volum de l'immoble, ni suposin augment del seu valor a efectes
d'expropiació.
4) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa a la junta de govern que segons l'acordat en la sessió
extraordinària celebrada el 19 de desembre de 2017, sobre l'informe a realitzar pel
tècnic respecte a la col·locació d'una placa de trànsit a la parcel·la 39 del polígon 6;
s'ha emès informe que diu així:
ASSUMPTE: Senyalització vertical. Camí sense sortida. Parcel·la 39 Polígon 6.
José María Pérez Adelantado, arquitecte, col·legiat nº 10.554 del Col·legi Oficial
d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, com a tècnic municipal de l'Ajuntament
d'Albalat dels Tarongers, en relació assumpte que figuren a la capçalera:
INFORMA
Després d'una visita a la zona, s'observa que hi ha una concentració d'edificacions en
sòl no urbanitzable que es denomina "Pla del Alchup" segons cadastre. En camí que
dóna accés a les parcel·les manca de continuïtat.
No hi ha inconvenient en la col·locació del senyal de trànsit "camí sense sortida". Es
recomana la seva col·locació en l'accés a la zona en el seu enllaç amb el camí de la
Muntanyeta.

Pel que després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Autoritzar al Sr. Vicente Garcia Bru, per a col·locar una placa a l'altura de la
parcel·la 39 del polígon 6, indicativa de camí sense sortida; a costa dels veïns
i tenint en compte que no haurà envair la calçada del camí ni suposar perill ni
obstacle per a la circulació.
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 34/2017 incoat
a instància de Silvia Cases Guillem i del contingut de l'informe emès per l'arquitecte
que presta serveis en aquest ajuntament en data 20 de mall de 2018, que diu així:
LLICÈNCIA D'OBRA
José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per:
sol·licitant:

SILVIA CASES GUILLEM

DNI:

19102772-F

domicili:

C / Major nº 14. Albalat dels Tarongers.

En representació de:
obra:

Substitució de xarxa de sanejament interior i
substitució de revestiment del sòl en terrassa.

emplaçament:

C / MAJOR, Nº 14.

REF CADASTRAL: 8383326YJ2988C0001HJ
Albalat dels Tarongers
EXP:

34/2017

Emet el següent:
PRIMER:

INFORME
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.
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 en l'expedient i després deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
1) Autoritzar a la Sra. Silvia Cases Guillem la realització d'obres de manteniment en
l'immoble situat al c / Major nº 14 amb referència cadastral:
8383326YJ2988C0001HJ, consistents en:
- Substitució de xarxa de sanejament interior i escomesa i substitució de
revestiment del sòl en terrassa d'acord amb el pressupost presentat; tenint en
compte que es tracta d'obres de manteniment no poden afectar ni 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 així com 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 a la interessada als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 37/2017 incoat
a instància de D. Manuel Bitlles Valls i del contingut de l'informe emès per l'arquitecte
que presta serveis en aquest ajuntament en data 22 de març de 2018, que diu així :
LLICÈNCIA D'OBRA
José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per:
sol·licitant:

MANUEL BOLÓS VALLS

DNI:

19080617-R

domicili:

C / València nº 35 -4. Almàssera.

En representació de: Mariano Borrego Rodriguez
obra:

SUBSTITUCIÓ DE FALS SOSTRE I EXECUCIÓ DE
CAMBRA

emplaçament:

C / SANT VICENT FERRER, Nº 34.

REF CADASTRAL: 8583418YJ2988D0001TE
Albalat dels Tarongers
EXP:
Emet el següent:

37/2017

PRIMER:

INFORME
Documentació presentada:

 Sol·licitud de llicència d'obres.
Documentació presentada el 14 de desembre de 2017:
 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:
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.
A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
1) Autoritzar al Sr. Manuel Bitlles Valls la realització d'obres de manteniment en
l'immoble situat al c / Sant Vicent Ferrer Núm 34 amb referència cadastral:
8583418YJ2988D0001TE, consistents en:
- Substitució del fals sostre i execució de cambra d'acord amb el pressupost
presentat; tenint en compte que es tracta d'obres de manteniment no podran
afectar ni 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 al previ pagament de l'impost i taxa corresponent, tenint
en compte que la llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i
excepte a 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 40/2017, incoado
a instància de D. Antonio Ribelles Santamaria i del contingut de l'informe emès per
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament en data 28 de març de 2018, que
diu així:
LLICÈNCIA D'OBRA

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

ANTONIO RIBELLES SANTAMARÍA

DNI:

19090760-R

domicili:

Av. La Marina, nº 207
46530, Puçol.

En representació de:
obra:

REPARAR TANCA. SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES
I PORTA D'ACCÉS.

emplaçament:

POL 6. PAR 357 (PLA D'AMIC 56 Segons Cadastre)

REF CADASTRAL: 46010A006003570000EB
Albalat dels Tarongers
EXP:

40/2017

Emet el següent:
INFORME
PRIMER:





Documentació presentada:

Sol·licitud de llicència d'obres.
Fitxa cadastral.
fotografies actuals
Pressupost.

SEGON:

Documentació que consta a l'expedient:

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

QUART:El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència d'Obres en:
3. 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 al Sr. Antonio Ribelles Santamaria la realització d'obres de
manteniment
en
els
immobles
amb
referència
cadastral:
46010A006003570000EB i 9996923YJ3909S0001TY consistents en:
- Substitució de tanca de les mateixes característiques a l'actual i substituir porta
d'accés de ferro i substitució de 4 finestres de façana per finestres d'alumini
d'acord amb el pressupost presentat; tenint en compte que es tracta d'obres de
manteniment no podran afectar ni l'estructura ni al volum de l'immoble.
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 a l'interessat als efectes oportuns.
 S'informa de l'escrit presentat per Gema Asensi Valls en el qual exposa que en la
parcel·la 183 del polígon 10 "LA RODANA"; han dipositat residus de poda i mobiliari,
sol·licita que es netegi i deixi de llençar escombraries dins de la parcel·la.
Es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat que, tenint en
compte que el manteniment de les parcel·les és deure del propietari de la mateixa;
l'ajuntament inspeccionarà el lloc parell veure on se situa el contenidor més proper i si
es pot adoptar alguna mesura de prevenció per evitar el dipòsit d'inerts.
 Seguidament s'informa de tot això en l'expedient PAVC 1/2018 per a la contractació
del servei públic de recollida i transport a planta de voluminosos i restes de poda del
municipi d'Albalat dels Tarongers.
Vist el que antecedeix en l'expedient ia la vista de la proposta formulada per la mesa
de contractació, segons acta d'obertura del sobre "C", aixecada el 27 de març de 2018,
que diu així:
PUNTUACIÓ DEL SOBRE C DEL SERVEI DE "RECOLLIDA I TRANSPORT
A PLANTA DE VOLUMINOSOS I RESTES DE PODA DEL MUNICIPI
D'ALBALAT DELS TARONGERS"
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers al dia 27 de març de 2018, a les
19,00 h, en acte públic es constitueix la mesa de contractació per a la puntuació del sobre
"C" Proposició econòmica, de l'esmentat servei "RECOLLIDA I TRANSPORT A
PLANTA DE VOLUMINOSOS I RESTES DE PODA DEL MUNICIPI D'ALBALAT
DELS TARONGERS ", formada per:

Presidenta:

Maite Pérez Furió

Vocals:

Miguel Bonet Sancho
Amparo Ferrandis Prats

Secretària:

Mª Dolores Ginés Camps

Per la Sra. Alcaldessa s'informa al públic assistent del resultat de la baremació del sobre
"B DOCUMENTACIÓ QUE LA SEVA PONDERACION DEPÈN D'UN JUDICI DE
VALOR", seguidament es procedeix a obertura i lectura del sobre "C", de l'única
proposició presentada amb el següent resultat:
 PROPOSICIÓ ECONÒMICA DE TÈCNIQUES I TRACTAMENTS
MEDIAMBIENTALS SA (TETMA) amb CIF A-96.488.887.
OFERTA ECONÒMICA:
Es compromet a dur a terme l'objecte del contracte per import de 18.700,00 euros,
més IVA que ascendeix a 1.870,00 euros, resultant un total de 20.570,00 euros.
Finalitzat l'acte públic, per la mesa de contractació a la vista de l'oferta presentada
es procedeix a la baremació d'acord amb el que preveu la clàusula onzena apartat a) del
plec de clàusules administratives que regeixen el procediment de contractació, amb el
següent resultat .
EMPRESA

PUNTUACIÓ

TECNICAS I TRACTAMENTS
MEDIAMBIENTALS SA (TETMA)

65 punts

I d'acord amb el que preveu el plec de condicions, on es recull que a la vista de la
valoració dels criteris la ponderació depèn d'un judici de valor (sobre B) i dels criteris
valorables automàticament (sobre C), la taula de contractació proposarà al licitador que
hagi presentat l'oferta més avantatjosa.
Per què tenint en compte la baremació anterior i la puntuació assignades per la
mesa de contractació en la sessió celebrada amb anterioritat a aquesta, el resultat es detalla
a continuació:
SOBRE B, PONDERACION DELS CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI
DE VALOR
EMPRESA

PUNTUACIÓ

TECNICAS I TRACTAMENTS
MEDIAMBIENTALS SA (TETMA)

15 punts

SOBRE C, PROPOSICIÓ ECONÒMICA
EMPRESA

PUNTUACIÓ

TECNICAS I TRACTAMENTS
MEDIAMBIENTALS SA (TETMA)

65 punts

TOTAL
EMPRESA

PUNTUACIÓ

TECNICAS I TRACTAMENTS
MEDIAMBIENTALS SA (TETMA)

80 punts

A la vista del resultat per la mesa de contractació es proposa a la junta de govern
local, l'adjudicació del contracte a TECNICAS I TRACTAMENTS
MEDIAMBIENTALS SA (TETMA) amb CIF A9648887 i domicili social a València,
carrer del Dr. Ferran nº2 2n CP 46021 , per la quantitat anual de DIVUIT MIL SETCENTS EUROS (18.700 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a MIL VUIT-CENTS
SETANTA EUROS (1.870 €), per ser l'única oferta presentada i reunir les condicions
del plec, segons detall presentat en els sobres B i C.
Vista la proposta de la taula i de conformitat amb esta s'acorda per unanimitat:
1) Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte per a la prestació del servei de
"Recollida i transport a planta de voluminosos i restes de poda del municipi
d'Albalat dels Tarongers"; a la mercantil TECNICAS I TRACTAMENTS
MEDIAMBIENTALS SA (TETMA) amb CIF A9648887 i domicili social a
València, carrer del Dr. Ferran nº2 2n CP 46021, per la quantitat anual de DIVUIT
MIL SET-CENTS EUROS (18.700 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a
MIL VUIT-CENTS SETENTE EUROS (1.870 €), per un període de dos anys
comptats des de la data de la formalització del contracte.
La validesa de l'adjudicació està condicionada al fet que en el termini de 10 dies
hàbils a comptar de l'endemà de la present notificació, aporti la següent
documentació, d'acord amb el que preveu la clàusula desè vuitena del plec de
condicions administratives, que són:
- Certificació de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries.
- Certificació de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat
Social.
- Alta o últim rebut de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, en l'epígraf
corresponent a l'objecte del contracte, que els faculte per al seu exercici en el
municipi.
- Documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, si escau,
s'haguessin compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
- Justificant d'haver constituït la garantia definitiva per import del 5% sobre les
dues anualitats, que ascendeix al total de MIL VUIT-CENTS SETANTA
EUROS (1.870 €) en qualsevol de les formes vàlides en dret segons la
clàusula dinovena.
2) Traslladar el present acte a TITMA als efectes oportuns.

 Seguidament s'informa de tot això en l'expedient incoat per a l'adquisició de dos
contenidors i de la proposta de la Sra. Alcaldessa que diu així:
Davant la necessitat de trobar una solució per ampliar els mitjans que posseeix
aquest Ajuntament per a l'emmagatzematge de materials s'entén necessària la contractació
de dos contenidors a instal·lar en el poliesportiu municipal i tot això amb base en els
següents,
ANTECEDENTS
Primer. - L'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers només compta en propietat amb
un petit magatzem situat a la Plaça Pla del Molí 3, amb una superfície de 65 m².
Segon. - Després de la substitució de .la lluminària situada a la Urbanització Els
Tarongers, aquest Ajuntament es troba en la conjuntura de trobar immediatament un lloc
on ubicar els 147 capçals que s'han retirat.
Tercer. - De forma provisional es va decidir situar-les al magatzem de Plaça Pla
del Molí 3, ocupant gairebé la totalitat de la superfície, amb els consegüents problemes
que ocasiona als treballadors de l'ajuntament, que es troben amb la dificultat per guardar
materials i estris de treball en aquest local.
Quart. - Davant els fets exposats s'entén necessari trobar una solució al problema
d'espai per a l'emmagatzematge de materials i útils municipals. L'ajuntament compta amb
un espai a la zona del poliesportiu, en concret les parcel·les 192, 191, 511, 190, 188 i 193
del polígon 5, on seria possible la ubicació de dos contenidors per a l'emmagatzematge el
cost segons investigacions practicades, oscil · lés al voltant de 3.000,00 €.
LEGISLACIÓ APLICABLE


Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.



Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.



la disposició addicional segona de la LCSP, en compliment del que disposa
l'article 118 de la LCSP i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, sobre l'òrgan competent per contractar en raó de la quantia.

L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a la competència per a contractar, diu:
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual
correspon als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma

legal o reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure
contractes en nom seu.
2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves
competències i facultats en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats
aplicables en cada cas per a la delegació o desconcentració de competències, en el cas
que es tracti d'òrgans administratius, o per a l'atorgament de poders, quan es tracti
d'òrgans societaris o d'una fundació. "
La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu:
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a
40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de
contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229
en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. "
"En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan
de contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix, es requerirà l'aprovació
de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir
els requisits que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. "
"En l'expedient es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta
a l'apartat primer de aquest article. L'òrgan de contractació comprovés el compliment
d'aquesta regla.
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
relatiu a les actuacions administratives preparatòries del contracte,
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació
determinant la necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en
plans prèviament aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària.
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant
la necessitat, característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte.
"
Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent proposta:
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat d'adquirir dos
contenidors per a la seva col·locació en el la zona del poliesportiu municipal, per cobrir
puntualment en base al que s'ha exposat anteriorment, la necessitat municipal
d'emmagatzematge de béns mobles.

Segon. - Contractar el subministrament de dos contenidors amb la mercantil
TECNICA I MANUTENCIÓ SL amb CIF B08338204 i domicili social al Carrer Riu
Vinalopó nº29, 46930 Quart de Poblet, pel preu de DOS MIL SIS-CENTS DEU EUROS
(2.610 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a CINC-CENTS QUARANTA-VUIT
AMB DEU (548,10 €).
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte
del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el contractista
que es proposa té subscrits més contractes menors que individual o conjuntament superin
l'import establert en l'article 118.
Tercer. - d'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia serà
competència de la junta de govern local i segons informe emès en aquesta data 3 d'abril
de 2018 , per la secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica
en l'aplicació pressupostària 342.625 ADQUISICIÓ CONTENIDORS.
El que se sotmet a consideració de la Junta de Govern Local per adopció de l'acord
corresponent.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Aprovar la proposta de la Sra. Alcaldessa en tots els extrems plantejats
anteriorment i que en resum es tradueix en el següent:
Primer. - Es manifesta la necessitat d'adquirir dos contenidors per a la seva
col·locació a la zona del poliesportiu municipal, per cobrir puntualment en base
al que s'ha exposat anteriorment, la necessitat municipal d'emmagatzematge de
béns mobles.
Segon. - Contractar el subministrament de dos contenidors amb la mercantil
TECNICA I MANUTENCIÓ SL amb CIF B08338204 i domicili social al Carrer
Riu Vinalopó nº29, 46930 Quart de Poblet, pel preu de DOS MIL SIS-CENTS
DEU EUROS (2.610 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a CINC-CENTS
QUARANTA-VUIT AMB DEU (548,10 €).
Amb manifestació expressa que la contractació que es pretén no altera l'objecte
del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ni el
contractista que es proposa té subscrits més contractes menors que individual o
conjuntament superin l'import establert en l'article 118.
Tercer. - d'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Publico per la seva quantia és
competència de la junta de govern local i segons informe emès en aquesta data 3
d'abril de 2018 , per la secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de
vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 342.625 ADQUISICIÓ
CONTENIDORS.

Pel que reconeix l'obligació i ordre de pagament amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 342.625, a favor de la mercantil TÈCNICA I MANUTENCIÓ SL,
per import de 2.610 € més l'IVA d'548,10 €.
quart. - Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent.

 Seguidament s'informa del contingut de la relació de factures Núm 9 de 2018 composta
per 30 factures, que ascendeixen a l'import total de SIS MIL SETANTA-DOS AMB
SEIXANTA-TRES (6.072,63 €); s'acorda per unanimitat la seva aprovació i ordre de
pagament tal com es relaciona a continuació:

 Seguidament s'informa del contingut de la relació de factures Núm 10 de 2018
composta per 2 factures, que ascendeixen a l'import total de CINC MIL TRES-CENTS
VUITANTA-VUIT AMB CINQUANTA (5.388,50 €); s'acorda per unanimitat la seva
aprovació i ordre de pagament tal com es relaciona a continuació:

 Seguidament s'informa i s'ordena el pagament de les despeses de desplaçament de
l'empleada d'aquest Ajuntament, Mª Dolores Ginés Camps per import de 10,64 €.
 Seguidament s'informa de l'escrit rebut de la gestoria encarregada de realitzar les
nòmines i Seguretat Social dels empleats municipals, en el qual ens informa que
havent-se realitzat la nòmina de l'empleada municipal Encarna Lafont Delgado abans
de la comunicació de la resolució de l'INSS sobre la prorroga de baixa, resulta que pel
període comprès del 2018.02.20 a 2018.02.28, l'empleada ha cobrat dues vegades, de
la Mútua i l'Ajuntament.
Pel que havent-li abonat 1.160,46 € i sent la quantitat resultant adequada de 799,85 €,
haurà de reintegrar la quantitat de 360,61 €.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat requerir a Dña.
Encarnación Lafont Delgado perquè procedeixi al reintegrament per ingrés indegut
de la quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA AMB SEIXANTA-UN EUROS
(360,61 €).
 Seguidament proposa la Sra. Alcaldessa organitzar l'escoleta de pasqua durant els dies
3 al 6 d'abril, ambdós inclosos; i del pressupost recollit que ascendeix a 320 € més
l'IVA; la junta de govern manifesta la seva conformitat i es faculta a la Sra. Alcaldessa
per a realitzar les gestions necessàries amb càrrec a l'aplicació pressupostària 334
22609 ACTIVITATS CULTURALS.

I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 19: 40h
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 secretaria dono fe i se sotmet a la signatura de la presidenta.

Vist i plau ALCALDESSA

Maite Pérez Furió

SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Amparo Ferrandis Prats

