
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 3 D'OCTUBRE DE 2017. 
 
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 3 d'octubre de 2017 les 18,15h, sota 
la presidència de la Sra Alcaldessa, Sra Maite Pérez Furio, els membres de la junta de 
govern local, Sra Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho i Rafael Asensio 
Chenovart, assistits de la Secretària - interventora de l'ajuntament, Amparo Ferrandis 
Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació. 
 
• S'informa de l'esborrany redactat sobre "Ordenança reguladora del reconeixement de 

la condició de Soci de les Instal·lacions Esportives de l'Ajuntament d'Albalat dels 
Tarongers". 
Vista i debatuda per la junta, s'acorda per unanimitat: 

 
- Exposar al web municipal la intenció municipal d'aprovar una "Ordenança 

reguladora del reconeixement de la condició de soci de les Instal·lacions 
Esportives", amb l'objecte que els futurs socis (veïns, contribuents i familiars 
d'aquests) poden obtenir bonificacions en el pagament de les taxes o preus 
públics per l'ús de les mateixes. 
 
Això amb l'objecte d'obrir un període de 15 dies hàbils de consulta pública, 
perquè es puguin manifestar mitjançant escrit presentat en el registre general 
de l'ajuntament o remès per correu electrònic aalcaldí 
a@albalatdelstarongers.net , Qualsevol observació o suggeriment que 
considerin s'ha de tenir pel que fa a l'hora de la seva aprovació provisional. 
 

• Seguidament s'informa del contingut del pressupost presentat per l'empresa QUIQUE-
americana SL, a requeriment d'aquest ajuntament, per a la realització de treballs de 
manteniment en els camins de: 
Pla de l'Aljub - Algepsar; Clotxeta - Poliesportiu; Cami Raboses - Pont Buitrera; 
Retjolar; mitjançant l'aplicació d'herbicida; després deliberació de l'assumpte, s'acorda 
per unanimitat: 

 
1) Contractar el servei de manteniment dels camins: Pla de l'Aljub - Algepsar; 

Clotxeta - Poliesportiu; Cami Raboses - Pont Buitrera; Retjolar; 
Consisteixen en, aplicació d'herbicida de l'1 al 5 de cada mes, durant 4t 
trimestre de 2017, amb la mercantil QUIQUE-americana SL amb CIF 
B97575179 i domicili a la partida Racholar S / N, nº 234 km 14 de Algimia 
d'Alfara, pel preu total de SIS-CENTS EUROS (600 €) més l'IVA 
corresponent; amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454.21000. 
 

2) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns. 
 
• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient nº 14/2017 de llicència d'obra incoat a 

instància de Dª Concepció Morant Martí i del contingut de l'informe emès per 
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament en data 21 de setembre 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:  CONCEPCIÓ MORANT MARTÍ 
 DNI:   19805161-E 
 domicili:  C / Sant Vicent Ferrer núm 12. Albalat dels 
Tarongers. 
 En representació de:  

obra: Desguàs general d'habitatge. 
emplaçament: C / SANT VICENT FERRER, Nº 12. 
REF CADASTRAL: 8483617YJ2988C0001SJ 

Albalat dels Tarongers 
 EXP:   14/ 2017 
  
Emet el següent: 

INFORME  

 
PRIMER: Documentació presentada: 
 

• Sol·licitud de llicència d'obres. 

• Fitxa cadastral. 

• Pressupost per capítols amb desglossament de l'IVA. 
 

Documentació presentada el 8 de maig de 2017: 
 

• Fotografies de la zona on es pretén actuar. 

• Declaració que la rasa i conductes no afecten la via pública.  
 
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 s'acorda per unanimitat: 
 

1) Concedir llicència a la Sra Concepció Morant Marti per a realitzar obra en 
l'immoble situat C / Sant Vicent Ferrer núm 12, Referència Cadastral: 
8483617YJ2988C000155, consistents realitzar desguàs general de l'habitatge, per 
l'interior de l'immoble, segons el pressupost i detalls aportats. 

 



 
 
 
 

Condicionar la llicència al compliment de 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 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'expedient d'informació urbanística núm 26/2017 incoat a 
instància de D. Manuel i Laurent Acamer, sobre la parcel·la 373 del polígon 6. I del 
contingut de l'informe emès per la tècnic agrícola en data 28 de setembre 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 presentat per D. MANUEL ACAMER i LAURENT 
ACAMER (poders José Badia Ayala) de data 22 d'agost de 2017, consultades les Normes 
Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial d'Urbanisme al desembre de 1992 i 
modificades en l'any 1998 , la parcel·la 373 del Polígon 6 està situada a: 
 

 
 
 
"Sòl no urbanitzable COMÚ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
.- Que la parcel·la No té caràcter demanial. 
.- La construcció existent No està afectada per servituds d'ús públic general. 
 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola en data 28 de setembre 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 d'informació urbanística núm 16/2017 
incoat a instància de Pablo Valero Soler, sobre parcel·la 1 polígon 10, del contingut 
de l'informe emès per la tècnic agrícola en data 28 de setembre que diu així: 

 
INFORMA: Que vista la instància presentada pel Sr. PABLO VALERO SOLER, 
consultades les normes Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la parcel·la 1 del 
polígon 10 està situada a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. 1.- "Sòl no urbanitzable VARIANT DE LA N-234 I AREA DE PROTECCION " 

 
2.- Limita amb "sòl no urbanitzable DE PROTECCION DE VIA PECUÀRIA" sendera 
del Barranc de Segart " 
 
 

 
Vist l'informe i tots els altres estan en l'expedient, s'acorda per unanimitat: 
 

1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola en data 28 de setembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 

2) Informar-, que segons es pot observar en el plànol cadastral de l'any 1931, la 
partida, es denomina les Forquetes. 



No existeix expedient d'infracció urbanística en els últims quinze anys. 
 

3) 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. 
 

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

• Seguidament s'informa de la proposta de la Sra Alcaldessa, sobre expedient de 
modificació de crèdits nº 10/2017, que diu així: 

 
Amb aquesta modificació es pretén generar crèdit, per a escometre la següent actuació: 
 
Mitjançant resolució de data 13 de setembre de 2017 el President del IVACE aprova la 
concessió de l'instrument financer de préstec bonificat / subvenció a fons perdut a aquest 
ajuntament, segons dades que s'indiquen a continuació: 
 
ACTUACIÓ: RENOVACIÓ INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT  
OBRA: SUBSTITUCIÓ LLUMS URBANITZACIÓ ELS TARONGERS 
COST TOTAL MEMÒRIA TÈCNICA PRESENTADA: 68.918,85 € IVA 14.472,96 = 
83.391,81 € 
PRÉSTEC BONIFICAT CONCEDIT: 74.000 €  
SUBVENCIÓ BRUTA EQUIVALENT CONCEDIDA (PRÉSTEC) 1.900,04 € 
SUBVENCIÓ A FONS PERDUT CONCEDIDA: 37.000 € 
 
Per a escometre l'actuació serà a més necessari finançar la part no subvencionada i 
l'ajuntament disposa a més dels següents recursos no pressupostats: 
Fons de Cooperació Municipal de la Diputació de València, segons publicació realitzada 
en el BOP nº 117 de data 2017.06.20, import 28.046,00 €. 
Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, segons publica el DOCV núm 
8029 de 2017.04.28, import 28.046 €. 
 
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: 
165 61900 SUBSTITUCIÓ LLUMS URBANITZACIÓ ELS TARONGERS. 
La competència per a aprovar els expedients de generació de crèdit és de la Sra. Alcaldessa 
o regidor delegat, tot i això està 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 a la partida que 
s'indiquen a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIDA IMPORT 



  

165 61900 
SUBSTITUCIÓ LLUMS 
URBANITZACIÓ ELS 
TARONGERS 

83.391,81 

TOTAL 

83.391,81 

 Es financés amb càrrec a la següent: 

791 FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 37.000,00 € 

450 01 TRANSFERÈNCIA CORRENT DE LA GENERALITAT 26.050,20 €.  

461 DIPUTACION DE VALÈNCIA TRANSFERÈNCIA CORRENT 20.341,61 € 

 SEGON.- Informeu-vos per la secretària - interventora sobre la procedència o no, de la 
citada modificació de crèdits 

TERCER.- Traslladar el present acte a JUNTA DE GOVERN A efectes oportuns. 
 
Emesos els informes de secretaria i intervenció corresponents, no hi ha inconvenient en autoritzar 
l'expedient que se sol· licita, pel que proposo: 
  
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació a la partida que 
s'indiquen a continuació. 
 
 

PARTIDA 

 

IMPORT 

 
165 61900 
SUBSTITUCIÓ LLUMS 
URBANITZACIÓ ELS 
TARONGERS 

83.391,81 

TOTAL 

83.391,81 

 
 
 
 
 
 
 

 Es financés amb càrrec a la següent: 

791 FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 37.000,00 € 

450 01 TRANSFERÈNCIA CORRENT DE LA GENERALITAT 26.050,20 €.  



461 DIPUTACION DE VALÈNCIA TRANSFERÈNCIA CORRENT 20.341,61 €  

  
SEGON. La generació de crèdit autoritzada per la junta de govern local entrarà en vigor 
una vegada que s'hagi adoptat l'acord aprovatori corresponent. 
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, aprovar la 
proposta transcrita en tots els termes plantejats anteriorment. 

 
 

• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per la Sra Mª Angeles Redon Blasco i 
altres, nº d'entrada 1529 de data 26 de setembre de 2017, reclamant obres 
d'urbanització d'asfaltat i enllumenat públic a la "zona del Calvari", C / La Creu; la 
junta es dóna per assabentada. 
 

• S'informa dels ingressos efectuats en el compte de l'ASOCIACION ESPANYOLA 
CONTRA EL CÀNCER, corresponents a la recol· lectes efectuades per a aquesta fi 
per import total de MIL DIECESIETE EUROS AMB QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS (1.016,42 €), la junta es dóna per assabentada . 
 

• Seguidament s'informa de la relació automàtica de factures nº 26, composta per 16 
factures que ascendeix a l'import total de DEU MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (10.458,75), 
s'acorda per unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament , tal com es relaciona 
a continuació: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Seguidament s'informa de la relació manual nº 9 de nòmines, S. Social i altres de 
setembre, la junta es dóna per assabentada i ratifica la seva aprovació i ordre de 
pagament segons es detalla a continuació: 

 
 



 RELACIÓ MANUAL Nº 9 NÒMINES, SS I ALTRES SETEMBRE 

 
 En el qual s'inclouen els següents, productivitat i gratificacions: 
 

- Amparo Ferrandis Prats 120 €. 
- Lola Gines Camps 400 €. 

 
Així com l'abonament a la Sra. Amparo Mateu Maña en concepte d'indemnització per 
atenció al jutjat de Pau al mes de setembre de 2017, de la quantitat que resulta de la següent 
liquidació 158,16 € menys el 2% en concepte d'IRPF, resultant un import líquid de 155 €.
  
 

• Informada la Junta de Govern per la Sra Alcaldessa de la sol·licitud del AFACAM, 
s'acorda per unanimitat transferir la quantitat de 100 € en concepte d'atencions 
protocol·làries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sense més assumptes que tractar per la Sra Presidenta es tanca la sessió a les 19,20h i per 
a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de la qual jo com a secretària, done 
fe que se sotmet a la signatura de la Sra Presidenta. 

ENCARNACIÓN LAFONT DELGADO  1.250,61 
AMPARO FERRANDIS PRATS 2.296,29 
JUAN CARLOS LAFONT BONET 1.326,79 
MARIA DOLORS GINES CAMPS 1.359,03 
MAITE PEREZ FURIO 933,34 
BARBARA ALBIOL MACIAN 612,31 
MIGUEL BONET SANCHO 229,00 
RAFAEL ASENSIO Chenovart    229,00 
SEGUR SOCIAL 4.654,90 
SEGUR SOCIAL 901,02 
SEGUR SOCIAL 703,71 
SEGUR SOCIAL     44,73 
SEGUR SOCIAL     52,50 
AMPARO MATEU - JUTJAT DE PAU 155,00 
MANCOMUNITAT LA BARONIA 1.388,15 
MORENO OJEDA, JORGE    1.479,03 
ANA MARGALEF HERNANDEZ    631,73 
MARIA JOSE CARRION SEBASTIAN   631,73 
ENCARNACION MARTI MOLINA   612,31 
ALBA RAJADELL GARCIA    783,41 
Mª JOSE MARTINEZ SALOR    898,65 
MARTA COSTA PALMERO    836,47 
SUSANA AVINENT BELTRÁN    553,71 

TOTAL ................ 22.563,42 



 
 

Vist i plau 
LA PRESIDENTA   LA SECRETÀRIA- INTERVENTORA 

 
 
 
  


