ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 4 DE DESEMBRE DE 2018
A l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 4 de desembre de 2018 a les 19,15h, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, es reuneixen els membres de la junta
de govern, D. Miguel Bonet Sancho i Rafael Asensio Chenovart, assistits de la secretàriainterventora, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a
continuació:


S'informa de l'estat de l'expedient que es tramita a través de l'acord subscrit amb la
Diputació de València, per a l'aprovació i valoració de la relació de llocs de treball
d'aquest ajuntament; a la vista de l'esborrany es planteja la conveniència de modificar
alguns dels llocs de treball actuals, com són els d'Auxiliar administratiu i aparellador;
després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat; incloure en l'esborrany que
s'està realitzant, la substitució dels llocs d'auxiliar administratiu per administratiu, atès
que permetrà millorar l'organització burocràtica municipal, en possibilitar la capacitat de
gestióper aquest personal d'alguns serveis municipals; i substituir el lloc d'aparellador per
arquitecte, per ser les competències d'aquesta titulació més ajustades a les necessitats
municipals.



Seguidament s'informa del contingut del Decret 273/18, pel qual RESOL:

Procedir a la contractació temporal per tres mesos de D. ANGEL PÉREZ NÚÑEZ,
amb DNI 46077691-C, com a netejador, des del 3 de desembre al 2 de març de 2019,
en horari de dilluns a divendres de 15: 00h a 20: 00h.
A la vista del que antecedeix la junta de govern acorda per unanimitat la seva ratificació.


Seguidament s'informa de l'escrit remès per la Diputació de València, acceptant
el canvi d'obra del Pla de Camins i Vials 2018-2019, segons s'indica a
continuació:
OBRES INCLOSES.



-

ASFALTAT TRAM PROLONGACIÓ C / CALVARI I TRAM RONSA
SANT VICENT-COLOMER. 30.052,66 €

-

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE L'OBRA: 1.512,25 €

-

DIRECCIÓ DE L'OBRA: 640,06 €

Seguidament s'informa del contingut de l'escrit remès pel CRA BARONIA
BAIXA, en el qual es posa en coneixement d'aquesta corporació que, amb la
entrada en vigor de la nova normativa que regula els serveis d'instal·lació i
manteniment dels sistemes de detecció i extinció d'incendis, el servei i
manteniment correspon a l'ajuntament, la junta es dóna per assabentada i
s'acordarà la forma de prestar el servei.
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Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient incoat per a contracte menor de
mobiliari i de la proposta de la Sra. Alcaldessa que diu així:

Com a continuació de l'acordat en Junta de Govern Local de data 8 d'octubre de 2018, on,
es va posar en coneixement de la junta les sol·licituds verbals formulades a l'alcaldia pels
veïns de la Carretera de Segart perquè es dotés de mobiliari la petita zona verda situada
al costat del barranc en l'esmentada urbanització.
Per tal de complir les necessitats dels veïns, es va acordar per unanimitat, amb base en
l'article 40 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la Llei d'Hisendes
Locals, realitzar una transferència de crèdit de la manera :
de partida
1531 625 MOBILIARI
URBÀ

Import que
minora
-1.200 €

A partida
170.625 MOBILIARI
ÀREA RECREATIVA

Import que
incrementa
1.200 €

Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent
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
en 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 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
1. Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament
financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles.
2. Sense perjudici del que disposa la lletra b) de l'apartat 3 d'aquest article respecte dels
contractes que tinguin per objecte programes d'ordinador, no tindran la consideració
de contracte de subministrament els contractes relatius a propietats incorporals o
valors negociables.
3. En tot cas, es consideren contractes de subministrament els següents:
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a) Aquells en què l'empresari s'obligui a lliurar una pluralitat de béns de forma
successiva i per preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud
al temps de celebrar el contracte, per estar subordinats els lliuraments a les
necessitats de l'adquirent.
b) Els que tinguin per objecte l'adquisició i l'arrendament d'equips i sistemes de
telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus dispositius i
programes, i la cessió del dret d'ús d'aquests últims, en qualsevol de les seves
modalitats de posada a disposició, a excepció dels contractes d'adquisició de
programes d'ordinador desenvolupats a mida, que es consideren contractes de
serveis.
c) Els de fabricació, pels quals la cosa o coses que hagin de ser lliurades per
l'empresari s'han d'elaborar d'acord amb característiques peculiars fixades
prèviament per l'entitat contractant, encara que aquesta s'obligui a aportar,
totalment o parcialment, els materials necessaris.
d) Els que tinguin per objecte l'adquisició d'energia primària o energia
transformada.
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
3

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 perevitar
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 d'aquest article. L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta
regla.
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació:
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar
d'acord amb les normes de la present secció.
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el
procediment obert o el procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de
serveis especials de l'Annex IV, que s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment.
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en
els casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb
negociació, i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació
per a la innovació.
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb
capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la
prestació, complint amb les normes establertes en l'article 118.
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència
i amb un valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions
d'aquesta Llei relatives a la preparació i adjudicació del contracte.
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificarse la urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per
l'assistència i es designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la
execució.
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. "
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,
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«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 unirà 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 urgent i manifesta necessitat de
contractar el subministrament de material per a tanca i dos bancs per a l'àrea recreativa
de la Carretera de Segart.
Segon.- Contractar amb BENITO URBAN SL, amb CIF B59987529, i domicili en C /
Lleida 10 CP 08500 Vic (Barcelona), el subministrament de material per a tanca i dos
bancs per a l'àrea recreativa de la Carretera de Segart, pel preu de SET-CENTS
QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (743,40 €), més un IVA
de CENT CINQUANTA I SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (156,11 €), sumant un
total de VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS
(899,51 €).
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 28 de novembre de 2018,
per la secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en
l'aplicació pressupostària 170.625 MOBILIARI ÀREA RECREATIVA del present
pressupost.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
Primer. -Manifestar la urgent necessitat de contractar el subministrament de material per
a tanca i dos bancs per a l'àrea recreativa de la Carretera de Segart.
Segon.- Contractar amb BENITO URBAN SL, amb CIF B59987529, i domicili en C /
Lleida 10 CP 08500 Vic (Barcelona), el subministrament de material per a tanca i dos
bancs per a l'àrea recreativa de la Carretera de Segart, pel preu de SET-CENTS
QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (743,40 €), més un IVA
de CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (156,11 €), sumant un
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total de VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS
(899,51 €).
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 informe emès en data 28 de novembre del 2018, per la secretària
- interventora, hi ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació
pressupostària 170.625 MOBILIARI ÀREA RECREATIVA del present pressupost.
Quart. - Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent.


Seguidament s'informa del estat de l'expedient que es tramita per a reserva d'espai i
manteniment anual de la pàgina web de l'Ajuntament i de la proposta de la Sra.
Alcaldessa que diu així:

En relació amb la concessió de subvenció destinada al foment de la participació ciutadana,
la transparència i l'accés a la informació pública en l'exercici 2018 de Diputació de
València, s'ha procedit a la renovació de la pàgina web, resultant inevitable, a causa de
l'ampliació de la grandària, la dotació d'un espai d'allotjament, en servidor i un
manteniment anual de la pàgina web.
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent
LEGISLACIÓ APLICABLE




Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, per 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 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
1. Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició,
l'arrendament financer, o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de
productes o béns mobles.
2. Sense perjudici del que disposa la lletra b) de l'apartat 3 d'aquest article respecte
dels contractes que tinguin per objecte programes d'ordinador, no tenen la
consideració de contracte de subministrament els contractes relatius a propietats
incorporals o valors negociables.
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3. En tot cas, es consideren contractes de subministrament els següents:
a) Aquells en què l'empresari s'obligui a lliurar una pluralitat de béns de forma
successiva i per preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud
al temps de celebrar el contracte, per estar subordinats els lliuraments a les
necessitats de l'adquirent.
b) Els que tinguin per objecte l'adquisició i l'arrendament d'equips i sistemes de
telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus dispositius i
programes, i la cessió del dret d'ús d'aquests últims, en qualsevol de les seves
modalitats de posada a disposició, a excepció dels contractes d'adquisició de
programes d'ordinador desenvolupats a mida, que es consideren contractes de
serveis.
c) Els de fabricació, pels quals la cosa o coses que hagin de ser lliurades per
l'empresari s'han d'elaborar d'acord amb característiques peculiars fixades
prèviament per l'entitat contractant, encara que aquesta s'obligui a aportar,
totalment o parcialment, els materials necessaris.
d) Els que tinguin per objecte l'adquisició d'energia primària o energia
transformada.
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 contratación podran 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 administtius, 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. "
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"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.
L'article 131 pel que fa al procediment de adjudicació:
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar
d'acord amb les normes de la present secció.
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el
procediment obert o el procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de
serveis especials de l'Annex IV, que s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment.
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en
els casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb
negociació, i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació
per a la innovació.
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb
capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la
prestació, complint amb les normes establertes en l'article 118.
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència
i amb un valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions
d'aquesta Llei relatives a la preparació i adjudicació del contracte.
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificarse la urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per
l'assistència i es designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspon
l'execució.
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. "
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,
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«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 urgent i manifesta necessitat de
contractar el subministrament anual per a la reserva d'un espai d'allotjament, en servidor
i manteniment per a la nova pàgina web.
Segon. - Contractar amb JAVIER PÉREZ ALZINES, amb NIF 46.886.243-F, i domicili
en C / Arces 9 Parc Coimbra 28935 Móstoles - Madrid, el subministrament anual per a la
dotació d'un espai d'allotjament, en servidor i manteniment per a la nova pàgina web , per
import de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (350 €), més un IVA de SETANTATRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (73,50 €), sumant un total de
CUATROCIENTES VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (423,50 €).
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 4 de desembre de 2018,
per la secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en
l'aplicació pressupostària 920 21600 del present pressupost.

Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
Primer. - Manifestar la urgent necessitat de contractar el servei anual per a la dotació d'un
espai d'allotjament en servidor i manteniment per a la nova pàgina web.
Segon. - Contractar amb JAVIER PÉREZ ALZINES, amb NIF 46.886.243-F, i domicili
en C / Arces 9 Parc Coimbra 28935 Móstoles - Madrid, el subministrament per a un any,
per a la dotació d'un espai d'allotjament en servidor i manteniment per a la nova pàgina
web, per import de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (350 €), més un IVA de
SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (73,50 €), sumant un total
de QUATRE VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (423,50 €).
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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 l'informe emès en aquesta data 4 de desembre de 2018, per la
secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació
pressupostària 920 21600 del present pressupost.
Quart. - Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient incoat per a contracte menor de
servei pirotècnic, i de la proposta de la Sra. Alcaldessa que diu així:

Estant pròxima la festivitat de la Puríssima (8 de desembre) i sent tradició al municipi el
tret de castells pirotècnics per a la celebració d'aquest dia, es veu l'ajuntament en la
necessitat de contractar el servei de pirotècnia per disparar focs artificials durant les
processons del dia 8 de desembre.
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent
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 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix
els contractes de serveis:
"Són contractes de serveis aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en
el desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una
obra o subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el
servei de forma successiva i per preu unitari.
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No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat
inherent als poders públics. "
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 d'aquest article. L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta
regla.
L'article 131 pel que fa al procediment d'adjudicació:
«1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar
d'acord amb les normes de la present secció.
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el
procediment obert o el procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de
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serveis especials de l'Annex IV, que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim
procediment.
En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en
els casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o la licitació amb
negociació, i en els indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació
per a la innovació.
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb
capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la
prestació, complint amb les normes establertes en l'article 118.
4. En els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència
i amb un valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions
d'aquesta Llei relatives a la preparació i adjudicació del contracte.
Per procedir a la contractació en aquests casos és suficient amb que, a més de justificarse la urgència, es determini l'objecte de la prestació, es fixi el preu a satisfer per
l'assistència i es designi per l'òrgan de contractació l'empresa a la qual correspondrà la
execució.
5. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la subsecció. "
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 urgent i manifesta necessitat de
contractar el servei de pirotècnia per disparar focs artificials durant les processons del dia
8 de desembre.
Segon.- Contractar amb JUAN MIGUEL LLUCH NAVARRO (PIROTÈCNIA
LLUCH), amb NIF 19.095.436-P, i domicili en C / Major 11, 46512 Faura, el servei de
pirotècnia per disparar focs artificials durant les processons del dia 8 de desembre, per
import de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (365 €), més un IVA de
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SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (76,65 €), sumant un total
de CUATROCIENTES QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
(441, 65 €)
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 4 de desembre de 2018,
per la secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en
l'aplicació pressupostària 338 22609 del present pressupost.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
Primer. -Manifestar la urgent necessitat de contractar el servei de pirotècnia per disparar
focs artificials durant les processons del dia 8 de desembre.
Segon.- Contractar amb JUAN MIGUEL LLUCH NAVARRO (PIROTÈCNIA
LLUCH), amb NIF 19.095.436-P, i domicili en C / Major 11, 46512 Faura, el servei de
pirotècnia per disparar focs artificials durant les processons del dia 8 de desembre, per
import de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (365 €), més un IVA de
SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (76,65 €), sumant un total
de CUATROCIENTES QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
(441,65 €).
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 l'informe emès en aquesta data 4 de desembre de 2018, per la
secretària - interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació
pressupostària 338 22609 del present pressupost.
Quart. - Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita sobre Ordre
d'Execució expte: 14/18, sobre C / Curt, nº 9, baix, i del contingut de l'informeproposta de la secretària-interventora que diu així:
En compliment de l'ordenat per l'alcaldia ia la vista de l'expedient d'ordre d'execució nº
14/2018, sobre C / Curt n.º 9 baix, propietat de l'empresa Bankia SA; s'informen dels
següents:
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FETS
PRIMER. - Amb data 24 de agost de 2018, el Sr. Juan Majordom Zarco, presenta escrit
davant aquest Ajuntament amb registre d'entrada núm 1511, sol·licitant inspecció en el
baix de C / Curt nº 9, (antic Bankia) per plaga de rates procedents del mateix, que
accedeixen a la primera planta de l'edifici. DOC. 1
SEGON. -El 3 de setembre del 2018, es notifica a Bankia, SA, el següent escrit:
"Vist l'escrit presentat per un veí amb data 24 d'agost de 2018, registre d'entrada 1511, on
es demana que es realitzi inspecció sobri el baix del C / Curt nº9, a causa de la quantitat
de rates que ocupen la seva propietat a causa de la brutícia i abandó d'aquest baix, i sabent
a través de les dades cadastrals, que és propietària de l'esmentat immoble la mercantil
Bankia SA
Al ejercicio efectiu de la competència en matèria urbanística corresponent a aquest
Ajuntament, s'insta al fet que en el termini de 10 dies naturals des de la recepció d'aquesta
notificació, el propietari de l'immoble (Bankia SA), es posi en contacte amb este
ajuntamenttament per a la realització d'inspecció per part dels tècnics municipals, havent
de ser el dia de visita un dijous, a causa de la disponibilitat municipal ". DOC. 2
TERCER. -En data 15 de novembre del 2018, l'empresa Integraval Actius Bank,
remitentea aquest Ajuntament l'informe de neteja que es va realitzar amb data 11 de
setembre de 2018, en el citat immoble situat en C / Curt nº9 baix, adjunta fotos de la
desratització i assegurat de vidre de finestra, retirant a més el vidre trencat. DOC. 3

CUARTO. -El 20 de novembre de 2018, el Sr. Majordom, després d'haver preguntat
aquest Ajuntament, si tenia constància de la desratització efectuada i la retirada de vidre
trencat, ens informa d'haver-se produït l'arranjament del vidre, però no té constencia de
la desratització per no haver-li avisat el servei encarregat d'això.
CONCLUSIÓ: Segons la documentació aportada, ha quedat constància que els treballs
per part de l'empresa Integraval actius Bank, Consistents en desratització i retirada di
vidre trencat, al c / Curt n.º 9 baix, han estat realitzats; pel que procedeix informar el veí
de les actuacions dutes a terme, i en el cas que persisteixin els problemes, ha de posar de
nou en coneixement d'aquest ajuntament, aportant la domentació gràfica corresponent.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
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1) Informar a D. Juan Majordom Zarco que, segons la documentació aportada, ha

quedat constància que els treballs per part de l'empresa integraval actius Bank,
consistents en desratització i retirada de vidre trencat, al c / Curt, nº 9, baix, han estat
realitzats; en el cas que persisteixin els problemes, ha de posar de nou en
coneixement d'aquest ajuntament aportant la documentació gràfica corresponent.
2) Procedir a l'arxiu de l'expedient i donar trasllat del present acte al Sr. Juan Majordom i

BANKIA, als efectes oportuns.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita sobre Ordre
d'Execució, expte 17/18 sobre la parcel·la cadastral 8787801YJ2988NY,
parcel·la 106 del polígon 5, i del contingut de l'informe-proposta de la secretàriainterventora, que diu així:

En compliment de l'ordenat per l'ajuntament en data 3 de desembre de 2018, sobre la
possibilitat i procediment a seguir per a la iniciació d'expedient d'ordre d'execució sobre
la parcel·la 106 del polígon 5 i en zona amb referència cadastral 8787801YJ2988N per la
present informe que, la normativa aplicable al cas ve recollida en:
LEGISLACIÓ APLICABLE


Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.



Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori,

Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.


Ordenança Municipal sobre el Medi Rural (BOP núm 270 de data

1996.11.12).


Codi Civil.
FONAMENTS DE DRET



Article 84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local: "Les entitats locals poden intervenir l'activitat dels ciutadans a través dels
següents mitjans: a) Ordenances i bans. "
Article 84.2: "L'activitat d'intervenció de les entitats locals s'ha d'ajustar, en tot
cas, als principis d'igualtat de tracte, necessitat i proporcionalitat amb l'objectiu
que es persegueix."



Article 69 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana: "Els propietaris de
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sòl i titulars de drets sobre béns immobles afectats per l'ordenació urbanística
tenen les Facultadees i els deures previstos per la legislació autonòmica i per la
legislació estatal en matèria de sòl, urbanisme i ordenació del territori ".
Article 180: Deure de conservació i rehabilitació i inspecció periòdica
d'edificacions
«1. els propietarisris de terrenys, construccions i edificis hauran de mantenir-los
en condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor, realitzant els
treballs i obres necessaris per a conservar o rehabilitar-hi les condicions
imprescindibles d'habitabilitat, seguretat, funcionalitat o ús efectiu que
permetrien obtenir la llicència administrativa d'ocupació per a la destinació que
els siga propi. També tenen aquest deure els subjectes obligats d'acord amb la
legislació estatal sobre rehabilitació, regenerarració i renovació urbanes ".
Article 250.1: "Seran subjectes responsables totes les persones físiques o
jurídiques que incorrin en infracció urbanística en les seves conductes, obres,
actuacions o bé mitjançant l'incompliment de les seves obligacions o de les
ordrescions de les que siguin destinataris ".


Article 17.2 de l'Ordenança reguladora del medi rural, publicada en el BOP núm
270 de data 1996.11.12: "Si les branques d'alguns arbres s'estenen sobre finca o
camí confrontant, l'amo d'aquests té dret a reclamar que es tallen en quant s'estén
sobre la seva propietat encara que s'hagen guardat les distàncies assenyalades
en l'article 16 de l'esmentada ordenança "
Article 7.C) de l'Ordenança Municipal: Tancament de tanques vius: "En cas de no
posar-se d'acuErdo els amos de les finques confrontants per al tancament amb
tanques vives, podrà fer-ho cada un d'ells plantant dins la seva propietat, separant
un metre del límit divisori o centre de molló mitger fins a una alçada màxima de
dos metres, di manera que retirarà un metre més per cada metre de major
elevació. El propietari de la tanca viva estarà obligat a retallar-anualment en
l'època adequada i oportuna, segons costum, per mantenir la seva alçada
reglamentària i que les branques i arrels no perjudiquen als predis confrontants
".



Article 592 del Codi Civil: "Si les branques d'alguns arbres s'estenen sobre una
heretat, jardins o patis veïns, l'amo d'aquests dret a reclamar que es tallen quan
s'estenguen sobre la seua propiedad "

Pel que fa a la vista del que antecedeix es PROPOSA resolució en els següents termes:
PRIMER.- Iniciar expedient nº 17/18 d'ordre d'execució, ordenant que es realitzin els
treballs previstos en l'article 7 C) i 17 de l'Ordenança municipal del medi rural, consistents
en què per la propietària de la parcel·la 106 del polígon 5 i de la parcel·la amb referència
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cadastral 8787801YJ2988N, Sra. M.ª Carmen Michavila Mas, procedeixi al tall de
branques de les tanques vives que donen al carrer Pintor Michavila.
SEGON.- El termini per executar els treballs serà màxim d'UN MES.
TERCER.- Incorporar com a part integrant de l'expedienet l'informe emès per el auxiliar
de policia en data 15 de novembre de 2018, cueixi còpia s'acompanya, i posar il expedient
de manifest als propietaris de la parcel·la, perquè dins d'un termini de 10 dies, Puguin els
interessats al·legar i presentar els documents, justificacions i mitjans de prova que
considerin pertinents en defensa dels seus respectius drets.
Vista la proposta, s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Iniciar expedient nº 17/18 d'ordre d'execució, ordenant que es realitzin els
treballs previstos en l'article 7 C) i 17 de l'Ordenança municipal del medi rural, consistents
en què per la propietària de la parcel·la 106 del polígon 5 i de la parcel·la amb referència
cadastral 8787801YJ2988N, Sra. M.ª Carmen Michavila Mas, procedeixi al tall de
branques de les tanques vives que donen al carrer Pintor Michavila.
SEGON.- El termini per executar dels treballs serà màxim d'UN MES.
TERCER.- Incorporar com a part integrant de l'expedienet l'informe emès per el auxiliar
de policia en data 15 de novembre de 2018, cueixi còpia s'acompanya, i posar l'expedient
de manifest als propietaris di la parcel·la, perquè dins d'un termini de 10 dies, Puguin els
interessats al·legar i presentar els documents, justificacions i mitjans de prova que
considerin pertinents en defensa dels seus respectius drets.



Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'Ordre d'Execució, expte. 16/18
sobre la parcel·la 142 del polígon 5; informa la Sra. Alcaldessa que s'ha pogut
observar que ja s'han tallat les branques dels xiprers que requeien a l'Avinguda
Pintor Michavila, dificultant el pas; pel que procedeix l'arxiu de l'expedient sense
més tràmit; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat,
procedir a l'arxiu de l'expedient d'Ordre d'Execució núm 16/18, sense més tràmit.



Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'Ordre d'Execució; expte. 7/18,
sobre la parcel·la 61 del polígon 12, i del contingut de l'informe-proposta de la
Secretària-interventora que diu així:

En compliment de l'ordenat per la Sra. Alcaldessa mitjançant Providencia d'Ajuntament
de data 3 de desembre de 2018 i en relació amb la situació de la parcel·la 61, del polígon
12, s'emet el següent INFORME, en el qual es consten els següents,
ANTECEDENTS
PRIMER.- En data 11 de juny de 2018, Enrique Saragossa Peris, propietari de la parcel·la
62 del polígonno 12, presenta escrit davant aquest Ajuntament amb número de registre
d'entrada 1047, sol·licitant visita d'inspecció a la parcel·la confrontant a la de la seva
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propietat, parcel·la 61 del polígon 12, per trobar-se en estat d'abandó i haver perill
d'incendi. DOC. 1
SEGON.- Amb data 21 de novembre de 2018, l'auxiliar de la policia local realitza el
següent informe:
"Personat en la parcel·la 61 del polígon 12, a sol·licitud del propietari de la parcel·la 62,
Enrique Saragossa Peris, amb registre d'entrada nº1047 l'11 de juny de 2018, s'observa
que l'esmentada parcel·la presenta vegetació característica de la zona sense ser
abundant, presenta branques de pi tallades el que indica que el propietari està fent poda
de les branques baixes, dóna a entendre que es està realitzant treballs de neteja a la
citada parcel·la ". DOC. 2
LEGISLACIÓ APLICABLE


Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.



Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.



Ordenança Municipal sobre el Medi Rural (BOP nº 270 de data 1996.11.12).



Codi Civil.
FONAMENTS DE DRET



Article 84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local: "Les entitats locals podran intervenir l'activitat dels ciutadans a través
dels següents mitjans: a) Ordenances i bans. "



Article 84.2: "L'activitat d'intervenció de les entitats locals s'ha d'ajustar, en tot
cas, als principis d'igualtat de tracte, necessitat i proporcionalitat amb l'objectiu
que es persegueix. "



Article 69 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana: "Els propietaris de
sòl i titulars de drets sobre bienes immobles afectats per l'ordenació urbanística
tenen les facultats i els deures previstos per la legislació autonòmica i per la
legislació estatal en matèria de sòl, urbanisme i ordenació del territori ".



Article 180: Deure de conservació i rehabilitació i inspecció periòdica
d'edificacions

«1. Els propietaris de terrenys, construccions i edificis hauran de mantenir-los en
condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor, realitzant els treballs i obres
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necessaris per a conservar o rehabilitar-hi les condicions imprescindibles d'habitabilitat,
seguretat, funcionalitat o ús efectiu que permetrien obtenir la llicència administrativa
d'ocupació per a la destinació que els siga propi. També tenen aquest deure els subjectes
obligats d'acord amb la legislació estatal sobre rehabilitació, regeneració i renovació
urbanes ".


Article 250.1: "Seran subjectes responsables totes les persones físiques o
jurídiques que incorrin en infracció urbanística en les seves conductes, obres,
actuacions o bé mitjançant l'incompliment de les seves obligacions o de les ordres
de les quals siguin destinataris ".



Article 17.2 de l'Ordenança reguladora del medi rural, publicada en el BOP núm
270 de data 1996.11.12: "Si les branques d'alguns arbres es s'estenen sobre finca
o camí confrontant, l'amo d'aquests té dret a reclamar que es tallen en quant
s'estén sobre la seva propietat encara que s'hagen guardat les distàncies
assenyalades en l'article 16 de l'esmentada ordenança ".



Article 592 del Codi Civil: "Si les branques d'alguns arbres s'estenen sobre una
heretat, jardins o patis veïns, l'amo d'aquests dret a reclamar que es tallen en la
mesura que s'estenguin sobre la seva propietat".

Pel que fa a la vista del que antecedeix es PROPOSA resolució en els següents termes:
PRIMER.- No incoar ordre d'execució, ja que després de l'informe de l'auxiliar de policia
municipal de data 21 de novembre de 2018 de la parcel·la 61 del polígon 12, queda
documentat que no es troba en éstat d'abandonament i que la propietària ha estat fent
treballs de neteja i poda en la mateixa.
SEGON.- Incorporar com a part integrant de l'expedienet l'informe emès per el auxiliar
de policia en data 15 de novembre de 2018, i procedir al fitxerivo de l'expedient sense
més tràmit.
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- No incoar ordre d'execució, ja que després de l'informe de l'auxiliar de policia
municipal de data 21 de novembre de 2018 de la parcel·la 61 del polígon 12, queda
documentat que no es troba en estat d'abandonament i que la propietària ha estat fent
treballs de neteja i poda en la mateixa.
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SEGON.- Incorporar com a part integrant de l'expedienet l'informe emès per el auxiliar
de policia en data 15 de novembre de 2018, i procedir a l'arxiu de l'expedient sense més
tràmit.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita de llicència d'obres,
expte: 46/2017, incoat a instància de Dña. Eva Mª Jiménez Salmerón, polígon 13
parcel·la 37; i del contingut de l'informe-proposta de la secretària-interventora,
que diu així:

En compliment de l'ordenat per la Sra. Alcaldessa i revisat l'expedient de la Sra. Eva M.ª
Jiménez Salmerón, resulta,
ANTECEDENTS
Primer.- Amb data 23 de novembre de 2017, la interessada va sol·licitar llicència d'obres
per retirada de rajoles del bany i cuina, col·locació de sòl i col·locació d'enrajolats en
bany i cuina, en parcel·la 37, polígon 13. DOC. 1
Segon.- el 18 de gener de 2018, sol·licita expedient d'infracció urbanística sobre la seva
parcel·la 37 del polígon 13. DOC. 2
Tercer.- El 12 d'abril de 2018, l'arquitecte municipal d'aquest municipi, redacta el següent
informe:
"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:

EVA MARIA JIMENEZ SALMERÓN

DNI:

33459948-P

domicili:

APARTAT Nº 42. EL PUIG 46540.

obra:

SUBSTITUCIÓ ENRAJOLATS DE BANY I CUINA.

emplaçament:

POLÍGON 13. PARCEL·LA 37

REF CADASTRAL: 46010A013000370001RS
Albalat dels Tarongers
EXP:

46/2017

Emet el següent:
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INFORMI
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:
-

Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú.

QUART: incidències:
D'acord amb la documentació que obra en l'expedient, no hi ha cap edificaciósusceptible
de l'execució de les obres preteses pel sol·licitant. A la fitxa cadastral aportada únicament
consta una construcció d'ús esportiu (piscina).
Caldrà sol·licitar document fefaent en què certifiqui l'antiguitat de l'habitatge o local
sobre el qual es fa referència a la sol·licitud. Així com la seva alta en el cadastre.
conclUSIÓN:
Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, NO procedeix l'atorgament de la llicència
sol·licitada ". DOC. 3
Quart.- En mateixa data de 12 d'abril de 2018, s'emet informe de la Secretàriainterventora, que diu així:
"Per Sra. Eva Mª Jiménez Salmerón, expedient de llicència d'obres 46/2017, en data 23
de novembre de 2017 s'ha sol·licita llicència segons pressupost que acompanya per a
retirada de rajoles bany i cuina, col·locació de sòl, col·locació d'enrajolats de bany i

21

cuina, en la parcel·la 37 del polígon 13, referència cadastral 46010A013000370001RS,
consta en el cadastre, ús esportiu: sòl no urbanitzable.
De tot el que antecedeix en aquesta secretaria a meu càrrec, no hi ha dades que demostrin
el contingut d'habitacle sota de la piscina, on se sol·licita l'actuació, per la qual cosa no
hi ha constància documental de quan es va construir o va habitar aquest espai que cita
sota de la piscina.
Pel que ajudici de la informant i d'acord amb l'informe emès per l'arquitecte en data 12
d'abril de 2018, no es pot instaurar cap tipus d'obra fins que no es demostri fefaentment
l'antiguitat de la construcció de l'esmentat habitacle, ja quea tots els efectes no es té
constància documental de la seva existència, havent de requerir a la propietària que
aporti escriptura o document fefaent que demostri l'antiguitat del que s'ha construït i
procedir a la regularització cadastral del bé immoble; sense perjudici de les alteracions
noves que d'acord amb la legalitat urbanística procedents.DOC 4
Cinquè.- L'1 de juny de 2018, se li notifica a la Sra. Jiménez, acord de la junta de govern
local celebrada el 7 de maig de 2018, requerint que aport escriptura o document fefaent
que demostri l'antiguitat del que s'ha construït sota de la piscina, atorgant-li un termini de
10 dies hàbils per a la seva presentació en virtut de l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així
com, perquè es presenti davant el Cens de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària el
model d'alteració cadastral, regularitzant la situació.DOC. 5
Sisè.- A data d'avui, 4 de desembre del 2018, la interessada no ha presentat la
documentació requerida.
LEGISLACIÓ APLICABLE
-

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
FONAMENTS DE DRET

D'acord amb el que descriu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, relatiu a l'esmena i millora de la
sol·licitud d'inici:
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«1. Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits que assenyala l'article 66, i, si
s'escau, els que assenyala l'article 67 o altres exigits per la legislació específica
aplicable, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o
acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que
desisteix de la petició, prèvia resolució que s'ha de dictar en els termes que preveu
l'article 21.
2. Sempre que no es tracti de procediments selectius o de concurrència competitiva,
aquest termini podrà ser ampliat prudencialment, fins a cinc dies, a petició de l'interessat
oa iniciativa de l'òrgan, quan l'aportació dels documents requerits presenti dificultats
especials.
3. En els procediments iniciats a sol·licitud dels interessats, l'òrgan competent pot
demanar al sol·licitant la modificació o millora voluntàries dels termes d'aquella. Se n'ha
d'estendre acta succinta, que s'incorporarà al procediment.
4. Si algun dels subjectes a què fa referència l'article 14.2 i 14.3 presenta la seva
sol·licitud presencialment, les administracions públiques requeriran a la persona
interessada perquè l'esmeni a través de la seva presentació electrònica. A aquests efectes,
es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi estat
realitzada l'esmena. "
Desenvolupant l'article 21 el següent respecte a les obligacions de resoldre per part de
l'administració:
«1. L'Administració està obligada a dictar resolució expressa ia notificar a tots els
procediments qualsevol que sigui la seva forma d'iniciació.
En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment
de la sol·licitud, així com de desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, la
resolució consistirà en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb
indicació dels fets produïts i les normes aplicables.
S'exceptuen de l'obligació a què es refereix el paràgraf primer els supòsits de terminació
del procediment per pacte o conveni, així com els procediments relatius a l'exercici de
drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable o comunicació a
l'Administració.
2. El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa serà el fixat per la
norma reguladora del corresponent procediment.
Aquest termini no pot excedir els sis mesos llevat que una norma amb rang de llei
estableixi un major o que ho prevegi en el Dret de la Unió Europea.
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3. Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest serà
de tres mesos. Aquest termini i els previstos en l'apartat anterior es compten:
a) En els procediments iniciats d'ofici, des de la data de l'acord d'iniciació.
b) En els iniciats a sol·licitud de l'interessat, des de la data en què la sol·licitud hagi
tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o organisme competent per a
la seva tramitació.
4. Les administracions públiques han de publicar i mantenir actualitzades al portal web,
a efectes informatius, les relacions de procediments de la seva competència, amb
indicació dels terminis màxims de durada dels mateixos, així com dels efectes que
produeixi el silenci administratiu.
En tot cas, les administracions públiques han d'informar els interessats del termini màxim
establert per a la resolució dels procediments i per a la notificació dels actes que els
posin terme, així com dels efectes que pugui produir el silenci administratiu. Aquesta
menció s'inclourà en la notificació o publicació de l'acord d'iniciació d'ofici, oa la
comunicació que es dirigirà a l'efecte a l'interessat dins dels deu dies següents a la
recepció de la sol·licitud iniciadora del procediment en el registre electrònic de
l'Administració o Organisme competent per a la seva tramitació. En aquest últim cas, la
comunicació indicarà a més la data en què la sol·licitud ha estat rebuda per l'òrgan
competent.
5. Quan el nombre de les sol·licituds formulades o les persones afectades puguin implicar
un incompliment del termini màxim de resolució, l'òrgan competent per resoldre, a
proposta raonada de l'òrgan instructor, o el superior jeràrquic de l'òrgan competent per
resoldre, a proposta d'aquest, poden habilitar els mitjans personals i materials per
complir el despatx adequat i en termini.
6. El personal al servei de les administracions públiques que tingui al seu càrrec el
despatx dels assumptes, així com els titulars dels òrgans administratius competents per
instruir i resoldre són directament responsables, en l'àmbit de les seves competències del
compliment de l'obligació legal de dictar resolució expressa en termini.
L'incompliment d'aquesta obligació donarà lloc a l'exigència de responsabilitat
disciplinària, sense perjudici de la que sigui procedent d'acord amb la normativa
aplicable. "
Quant a la caducitat i els seus requisits i efectes, l'article 95 diu:
«1. En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, quan es produeixi la seva
paralització per causa imputable al mateix, l'Administració li advertirà que,
transcorreguts tres mesos, es produirà la caducitat del procediment. Consumit aquest
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termini sense que el particular requerit realitzi les activitats necessàries per a reprendre
la tramitació, l'Administració acordarà l'arxiu de les actuacions, notificant a l'interessat.
Contra la resolució que declari la caducitat procediran els recursos pertinents.
2. No es pot acordar la caducitat per la simple inactivitat de l'interessat en la
formalització de tràmits, sempre que no siguin indispensables per dictar resolució.
Aquesta inactivitat no té cap efecte que la pèrdua del seu dret al referit tràmit.
3. La caducitat no produirà per si sola la prescripció de les accions del particular o de
l'Administració, però els procediments caducats no interrompran el termini de
prescripció.
En els casos en què sigui possible la iniciació d'un nou procediment per no haver-se
produït la prescripció, podran incorporar-se a aquest els actes i tràmits el contingut dels
quals s'hauria mantingut igual si no s'hagués produït la caducitat. En tot cas, en el nou
procediment s'han d'emplenar els tràmits d'al·legacions, proposició de prova i audiència
a l'interessat.
4. pot no ser aplicable la caducitat en el supòsit que la qüestió suscitada afecti l'interès
general, o convingui substanciar-la per la seva definició i aclariment. "
Pel que, segons el parer de la informant i d'acord amb el que preceptua l'esmentat article
95 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, s'ha d'advertir l'interessat que transcorreguts els 3 mesos sense
que s'aporti la documentació necessària per a dictar la resolució que consta a:
-

Escriptura o document fefaent que certifiqui l'antiguitat del que s'ha construït (del bé
immoble sobre el qual es fa referència a la sol·licitud).

-

La seva alta en el cadastre (regularització del bé immoble).

L'Administració acordarà l'arxiu de les actuacions, notificant a l'interessat.
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) D'acord amb el que preceptua el referit article 95 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment Administratiu comú de les administracions públiques, advertir a
l'interessat que transcorreguts els 3 mesos sense que s'aporti la documentació
necessària per dictar la resolució que consta a:
- Escriptura o document fefaent que certifiqui l'antiguitat del que s'ha construït
(del bé immoble).
- La seva alta en el cadastre (regularització del bé immoble)
L'Administració acordarà l'arxiu de les actuacions, notificant a l'interessat.
2) Traslladar el present acord a la interessada als efectes oportuns.
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Seguidament s'informa del contingut de l'informe-proposada realitzat per la
secretària-interventora, com a conseqüència de la tramitació de l'expedient
d'informació urbanística núm 42/18, que diu així:

Com a conseqüència de la sol·licitud formulada pel senyor Javier Ortiz Ramírez,
sol·licitant informació sobre la parcel·la 29 del polígon 14, es revisa l'expedient per
infracció urbanística incoat l'any 2008 sobre l'esmentada parcel·la; desprenent-ho
següents fets:
Primer.- Con data 14 de gener de 2008, mitjançant escrit de l'Auxiliar de Policia
s'informa a aquest Ajuntament que realitzada visita d'inspecció d'obres, s'ha pogut
comprovar l'existència d'obres sense llicència municipal, consistents en emplaçament de
casa de fusta en polígon 14, parcel·la 29, propietat de la Sra. Miracle Sancho Iborra.
Segon.- El 4 de febrer de 2008, es notifica a Dña. Miracle Sancho Iborra, Decret
d'ajuntament nº 35/08 ordenant la suspensió de les obres consistents en emplaçament de
cnansa de fusta situada en polígon 14, parcel·la 29, després de comprovar que aquestes
obres s'han dut a terme sense llicència municipal. Donant-li com a termini dos mesos a
comptar de l'endemà de la notificació per a sol·licitar la llicència.
Tercer.- amb fecha 5 de febrer de 2008, l'auxiliar de la Policia Local d'aquest
Ajuntament, fa constar a través d'informe que ha rebut una trucada de la Sra. Miracle
Sancho Iborra a conseqüència d'haver rebut notificació de paralització d'obres (Decret
35/08) , al·legant que no és l'actual propietària de la parcel·la 29 del polígon 14. S'adjunta
còpia de l'escriptura de compravenda de la mateixa en la qual consta que des de 12 de
gener de 2007 els actuals propietaris són Sra. Antonia Giménez Sánchez i D. José castillo
Meroño.
Quart.- El 13 de març de 2008, es notifica Decret d'ajuntament nº 99/08 a Dña. Antonia
Giménez Sánchez, propietària de la parcel·la 29 del polígon 14, ordenant suspensió de les
obres en execució i requeriment de legalització per les obres realitzades sense llicència
municipal consistents en emplaçament de casa de fusta.
Cinquè.- Sra. Antonia Giménez Sánchez, amb data 27 de març de 2008, presenta
instància en aquest Ajuntament, exposant que les obres a què es fa esment en el Decret
99/08, es tracten només d'una casa de fusta d'aproximadament 60 metres quadrats,
recolzada a terra i no ancorada i no hi ha un altre tipus d'obra, ni eina, ni maquinària en
la parcel·la 29 del polígon 14. Per tot això, sol·licita que sigui anulado l'expedient
sancionador i demana llicència d'obres, sense acompanyar cap documentació, per si en
un futur calgués moure terra o fer alguna cosa.
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Sisè.- Amb data 10 d'abril de 2008, se li notifica mitjançant Decret 141/08 a la Sra.
Giménez, la denegació d'ambdues sol·licituds esmentades en l'anterior apartat. En el fet
que s'anul·li l'expedient incoat per Decret núm 99/08, ja que es tracta d'obres que precisen
de llicència i se li informa que haurà de sol·licitar-la en imprès normalitzati acompanyant
la documentació que sigui necessària. Pel que fa a la sol·licitud de llicència per a futurs
moviments de terra, també es denega ja que s'haurà de precisar i detallar en què consisteix
l'obra, instal·lació o un altre.
Setè.- El 16 de maig di 2008, D. José Castell Meroño, cotitular de la parcel·la 29 del
polígon 14, sol·licita permís d'obres per instal·lar casa de fusta sobre superfície de
formigó i recolzada amb gats d'anivellament, no acompanya cap documentació
Vuitè.- El 29 de maig de 2008, la Enginyer Tècnic Agrícola d'aquest Ajuntament, elabora
un informe de l'emplaçament polígon 14, parcel·la 29, en el qual segons les Normes
Subsidiàries (NNSS) aprovades el 1992 i modificades el 1994 i 1998; es tracta de sòl no
urbanitzable i per tant la caseta de fusta, es troba en sòl no urbanitzable comú.
Novè.- A data 3 de juny de 2008, es remet comunicació del Decret d'Alcaldia núm 234/08
de data 29 de maig de 2008 a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge, competente en matèria de territori perquè emeta un informe ia D. José Castell
Meroño perquè tingui coneixement de la seva remissió a l'esmentada Conselleria.
En dit decret s'informa, que en relació amb la sol·licitud formulada pel Sr. Castell per a
legalitzar una caseta de fusta situada al polígon 14, parcel·la 29, es considera que es tracta
de sòl no urbanitzable i es troba situat en sòl no urbanitzable comú, segons les NNSS
aprovades en l'any 1992 i modificades en l'any 1994 i 1998.
A més d'això, considerant el que disposa l'article 30.2 de la Llei 10/2004, del sòl no
urbanitzable: "tots els actes d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable protegit requeriran,
a més, l'informe favorable de la conselleria competent en materiaa de territori".
Desè.- No consta contestació de la conselleria esmentada en l'expedient.
Mitjançant Decret d'Ajuntament 249/18 de data 31 d'octubre de 2018, se l'informa al
senyor Javier Ortiz Ramírez el següent:
En relació amb la sol·licitud formulada per D. Javier Ortiz Ramírez, sol·licitant
informació sobre si existeix o no expedient obert per infracció urbanística en aquest
ajuntament de la parcel·la 29 del polígon 14; havent-se sol·licitat per aquesta alcaldia
que fa a la secretària interventora, emès el 30 d'octubre del 2018, que diu així:
"En compliment de l'ordenat per la Sra. Alcaldessa i revisat l'expedient obert sobre la
parcel·la 29 del polígon 14, resulta,
ANTECEDENTS
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Primer.- Amb data 14 de gener de 2008, mitjançant escrit de l'Auxiliar de Policia
s'informa a aquest Ajuntament que realitzada visita d'inspecció d'obres, s'ha pogut
comprovar l'existència d'obres sense llicència municipal, consistents en emplaçament de
casa de fusta en polígon 14, parcel·la 29, propietat de la Sra. Miracle Sancho Iborra.
DOC. 1
Segon.- El 4 de febrer de 2008, es notifica a Dña. Miracle Sancho Iborra, Decret
d'ajuntament nº 35/08 ordenant la suspensió de les obres consistents en emplaçament de
casa de fusta situada en polígon 14, parcel·lala 29, després de comprovar que aquestes
obres es s'han dut a terme sense llicència municipal. Donant-li com a termini dos mesos
a comptar de l'endemà de la notificació per a sol·licitar la llicència.DOC. 2
Tercer.- Amb data 5 de febrer de 2008, el Auxiliar de la Policia Local d'aquest
Ajuntament, fa constar a través d'informe que ha rebut una trucada de la Sra. Miracle
Sancho Iborra a conseqüència d'haver rebut notificació de paralització d'obres (Decret
35/08), al·legant que no és l'actual propietaria de la parcel·la 29 del polígon 14.
S'adjunta còpia de l'escriptura de compravenda de la mateixa en la qual consta que des
de 12 de gener de 2007 els actuals propietaris són Sra. Antonia Giménez Sánchez i D.
José Castell Meroño. DOC. 3
Quart.- l'13 de març de 2008, es notifica Decret d'ajuntament nº 99/08 a Dña. Antonia
Giménez Sánchez, propietària de la parcel·la 29 del polígon 14, ordenant suspensió de
les obres en execució i requeriment de legalització per les obres realitzades sense
llicència municipal consistents en emplaçament de casa de fusta. DOC. 4
Cinquè.- Sra. Antonia Giménez Sánchez, amb data 27 de març de 2008, presenta
instància en aquest Ajuntament, exposant que les obres a què es fa esment en el Decret
99/08, es tratan només d'una casa de fusta d'aproximadament 60 metres quadrats,
recolzada a terra i no ancorada i no hi ha un altre tipus d'obra, ni eina, ni maquinària
en la parcel·la 29 del polígon 14. Per tot això, sol·licita que sigui anul·lat l'expedient
santsancionador i demana llicència d'obres, sense acompanyar cap documentació, per si
en un futur calgués moure terra o fer alguna cosa. DOC. 5
Sisè.- Amb data 10 d'abril de 2008, se li notifica mitjançant Decret 141/08 a la Sra.
Giménez, la denegació de amves sol·licituds esmentades en l'anterior apartat. En el fet
que s'anul·li l'expedient incoat per Decret núm 99/08, ja que es tracta d'obres que
precisen de llicència i se li informa que haurà de sol·licitar-la en imprès normalitzat i
adjuntant la documentació que sigui necessària. Pel que fa a la sol·licitud de llicència
per a futurs moviments de terra, també es denega ja que s'haurà de precisar i detallar en
què consisteix l'obra, instal·lació o un altre.DOC. 6
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Setè.- El 16 de maig de 2008, D. José Castillo Meroño, cotitular de la parcel·la 29 del
polígon 14, sol·licita permís d'obres per instal·lar casa de fusta sobre superfície de
formigó i recolzada amb gats d'anivellament, no acompanya cap documentació DOC. 7
Vuitè.- El 29 de maig de 2008, la Enginyer Tècnic Agrícola d'aquest Ajuntament, elabora
un informe de l'emplaçament polígon 14, parcel·la 29, en el qual segons les Normes
Subsidiàries (NNSS) aprovades el 1992 i modificades el 1994 i 1998; es tracta de sòl no
urbanitzable i per tant la caseta de fusta, es troba en sòl no urbanitzable comú. DOC. 8
Novè.- A data 3 de juny de 2008, es remet comunicació del Decret d'Alcaldia núm 234/08
de data 29 de maig de 2008 a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge, comtent en matèria de territori perquè emeta un informe ia D. José Castell
Meroño perquè tingui coneixement de la seva remissió a l'esmentada Conselleria. DOC.
9 i DOC. 10
En dit decret s'informa, que en relació amb la sol·licitud formulada pel Sr. Castell per a
legalitzar una caseta de fusta situada al polígon 14, parcel·la 29, es considera que es
tracta de sòl no urbanitzable i es troba situat en sòl no urbanitzable comú, segons les
NNSS aprovades en l'any 1992 i modificades en l'any 1994 i 1998.
A més d'això, considerant el que disposa l'article 30.2 de la Llei 10/2004, del sòl no
urbanitzable: "tots els actes d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable protegit
requeriran, a més, l'informe favorable de la conselleria comtent en matèria de territori".
Desè.- No consta contestació de la conselleria esmentada en l'expedient.
Onzè.- A data 6 de setembre de 2018, D. Javier Ortiz Ramírez, sol·licita saber si hi ha
algun expedient obert d'infracció urbanística sobre la parcel·la 29 del polígon 14. DOC.
11
LEGISLACIÓ APLICABLE
Segons el parer de la informant i d'acord amb el que preveu la disposició transitòria
primera apartat 3), de la Llei 5/2014, de 25 de juliol de la Generalitat, d'Ordenació del
Territori Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, "els procediments en
tramitació en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei relatius a disciplina urbanística,
ruïna o compliment del deure d'edificació s'ajustaran a les disposicions vigents en el
moment d'iniciar-se el corresponent procediment".
Pel que la legislació aplicable és la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana (LUV) i concordants Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell,
pel qual s'aprova el Reglament de Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística i en
concret:
- Article 224 de la LUV. Estableix un termini de quatre anys des del total acabament de
les obres per a la restauració de la legalitat urbanística, qualificat aquest termini de
prescripció.
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- Article 227: S'estableix un termini de sis mesos per notificar i resoldre l'expedient de
restauració de la legalitat urbanística.
- Article 232 i següents, defineix com a infracció l'acció o omissió tipificada i sancionada
d'acord amb aquesta llei, en l'article 238, s'estableixen els terminis, segons els casos, per
sancionar l'infractor en matèria de legalitat urbanística qualificant-lo de prescripció.
- Article 238.4. La prescripció de la infracció s'interromp quan es tingui coneixement per
l'interessat de la incoació del corresponent expedient sancionador o de protecció de la
legalitat urbanística.
- Article 243. Termini de sis mesos per resoldre l'expedient sancionador, qualificant-lo
de caducitat.
Així com el que disposa la Llei 4/1999 de 13 de gener, de modificació de la llei 30/1992
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del procediment
administratiu comú, article 44 i concordants, que en el seu apartat 44.2 estableix que "La
manca de resolució expressa en els procediments iniciats d'ofici, en els quals
l'administració exerceixi potestats sancionadores o, en general, d'intervenció,
susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, es produirà lacaducitat. En
aquests casos, la resolució que declari la caducitat ordenés l'arxiu de les actuacions, amb
els efectes que preveu l'article 92
A la vista de tot això, tenint en compte que el 13 de març de 2008 es notifica Decret
d'alcaldia 99/2008 de restauració de la legalitat per realització d'obres sense llicència,
consistents en l'emplaçament en sòl no urbanitzable comú d'una caseta de fusta al polígon
14 parcel·la 29; i en data 16 de maig de 2008, per l'interessat se sol·licita llicència
d'obres per a la seva legalització, acompanyada del pressupost de muntatge de la casa
de fusta.
En data 3 de juny de 2008, l'ajuntament remet l'expedient de Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, com a òrgan autonòmic competent en matèria
de territori perquè emeta un informe; no es rep contestació i no s'ha realitzat cap actuació
municipal al respecte; pel que aquesta informant conclou:
Procedeix declarar la caducitat del procediment incoat en data 13 de març de 2008 de
restauració de la legalitat en la parcel·la 29 del polígon 14 i arxivar l'expedient.
Sense perjudici de qualsevol altra actuació que ha d'iniciar l'ajuntament per a la
restauració de la legalitat urbanística "
Per la present i en ús de les atribucions que em confereixen la legislació vident, RESOLC:
1) Declarar la caducitat del procediment incoat per a la restauració de la legalitat
urbanística a la parcel·la 29 del polígon 14.
2) Traslladar el present acte a Dña. Antonia Giménez Sánchez i D. José Castell
Meroño.
3) Informar a D. Javier Ortiz Ramírez que actualment no existeix expedient obert
per a la restauració de la legalitat urbanística a la parcel·la 29 del polígon 14.
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Sense perjudici de qualsevol altra actuació que pogués iniciar l'ajuntament per a
la restauració de la legalitat urbanística.
4) Contra aquesta resolució, podreu interposar alternativament o recurs de reposi-

ció potestatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la
present notificació, davant l'òrgan competent d'aquest Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiquesques,
o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu
de València, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la recepció de
la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998 de 13 de
juliol de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu
fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimación
per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar Un. Qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret. "
No obstant això, i d'acord amb l'apartat 3) de la resolució, segons el parer d'aquesta
informant, procedeix:
 Tenint en compte que l'emplaçament o ubicació de cases prefabricades, caravanes
fixes o instal·lacions similars, provisionals o permanents, precisaran de llicència.
 Que es tracta de sòl no urbanitzable comú i segons l'article 113 de les Normes
Subsidiàries d'Albalat dels Tarongers, els usos permesos són agrícola, ramader i
forestal; quedant prohibit l'ús urbà. I segons l'article 115 de les NNSS, es podran
dur a terme les següents actuacions:
"A) Edificacions que guardin relació amb el terreny i destí de la finca.
b) Habitatges familiars aïllades.
c) Edificacions d'interès públic o social que s'hagin d'ubicar en aquest mitjà.
Es considera que guarden relació amb el terreny les edificacions o instal·lacions
exclusivament a magatzem de productes agrícoles, pletes, refugi de muntanya,
plataformes de vigilància per a prevenció d'incendis forestals i altres similars.
També tenen aquesta consideració els habitatges destinats a primera residència
del titular de l'explotació agrària de què es tracti i que s'ubiqui en terrenys de la
mateixa.
Les instal·lacions destinades a emmagatzematge de productes agrícoles en què es
desenvolupa activitats de manipulació, transformació i embalatge per a la seva
distribució no es consideraran incloses en els supòsits del paràgraf anterior.
Les sol·licituds d'habitatge per a agricultors s'acompanyaran de la corresponent
certificació municipal en què figuri les circumstàncies del destinatari de la
mateixa, referides a la seva domiciliació, professió, vinculació a l'explotació i
capacitat de la finca per justificar la domiciliació de la mateixa.
Les condicions de l'edificació en aquest sòl són les següents:
31

1. Parcel·la mínima serà de 10.000 m², i s'estableix un règim transitori d'unany, a
comptar de l'aprovació definitiva d'aquest document d'ordenació per a poder legalitzar aquelles construccions ja edificades en sòl no urbanitzable i que comptin
amb una parcel·la mínima de 5.000 m². Aquesta limitació no és aplicable a les
casetes d'eines de conreu, en què es autoritzessin particions intereiores. "
 Tenint en compte el que disposa l'article 195 i 196 de la Llei 16/2005, de 30 de

desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, que diu així:
"Article 195. Terminis per a l'atorgament de llicències
1. Les llicències urbanístiques es resoldran en els terminis següents:
b) Les llicències que comporten obres majors de nova construcció o reforma estructural
d'entitat equivalent a una nova construcció o les d'enderrocament, respecte a edificis no
catalogats, hauran d'atorgar-se o denegar en el termini de dos mesos.
Article 196. Silenci administratiu
1. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa suposarà
la concessió de la llicència per silenci administratiu, i habilitarà el peticionari per a la
iniciació de les obres o la realització de les actuacions corresponents, que s'han d'ajustar
a l'ordenació urbanística i complir els altres deures i condicions que la llei i els plans
exigisquen per a la seva realització.
2. S'exceptuen del que disposa el número anterior, les llicències d'intervenció en edificis
catalogats, o en tràmit de catalogació.
3. En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu, facultats en contra de les
lleis, dels plans, projectes, programes o ordenances o, en general, en termes contraris,
oposats o disconformes amb les previsions de l'ordenació urbanística.
4. Seran nul·les de ple dret les llicències obtingudes per acte exprés o presumpte que
contravinguen de manera greu i manifest la legislació o el planejament urbanístic. "
 Tenint en compte que després de visita efectuada per l'auxiliar de policia en data
21 de novembre de 2018:
"No s'observa cap actuació d'obres sobre la casa emplaçada, sí que ha realitzat neteja
de parcel·la i eliminació d'ametllers"
 Tenint en compte el que disposa l'article 320 del Codi Penal:
«1. L'autoritat o funcionari públic que, sabent-ne la injustícia, hagi informat
favorablement instruments de planejament, projectes d'urbanització, parcel·lació,
reparcel·lació, construcció o edificació o la concessió de llicències contràries a les
normes d'ordenació territorial o urbanística vigents, o que amb motiu de inspeccions
hagi silenciat la infracció d'aquestes normes o que hagi omès la realització d'inspeccions
de caràcter obligatori serà castigat amb la pena que estableix l'article 404 d'aquest Codi
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i, a més, amb la de presó d'un any i sis mesos a quatre anys i la de multa de dotze a vint
mesos. "
Segons el parer de la informant procedeix:
1) Amb base en el disposat en l'article 196 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de

la Generalitat, Urbanística Valenciana, i no és compatible l'ús urbà amb la classificació del sòl, declarar que la caseta de fusta no disposa de llicència per al seu
emplaçament ni ús en la parcel·la 29 del polígon 14.
2) Requerir al propietari perquè en el pazo de 10 dies aporti el certificat d'instal·lació
de la caseta de fusta, per saber quan van finalitzar els treballs.
3) En cas que pugui aportar documentació fefaent de quan van finalitzar les obres
d'instal·lació, si aquesta és anterior en més de 4 anys a l'any 2014, es podrà sol·licitar la prescripció
4) donar trasllat de la resolució que recaigui al registre de la propietat als efectes
oportuns.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Amb base en el disposat en l'article 196 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de

la Generalitat, Urbanística Valenciana, i no és compatible l'ús urbà amb la classificació del sòl, declarar que la caseta de fusta no disposa de llicència per al seu
emplaçament ni ús en la parcel·la 29 del polígon 14.
2) Requerir al propietari per que en el pazo de 10 dies aporti el certificat d'instal·lació
de la caseta de fusta, per saber quan van finalitzar els treballs.
3) En cas que pugui aportar documentació fefaent de quan van finalitzar les obres
d'instal·lació, si aquesta és anterior en més de 4 anys a l'any 2014, es podrà sol·licitar la prescripció
4) Traslladar la resolució que recaigui al registre de la propietat als efectes oportuns.


Seguidament s'informa del contingut de la relació manual nº 14, nòmines,
Seguretat Social i altres, la ordre de pagament ha estat ratificada per la junta de
govern local segons es detalla:

RELACIÓ MANUAL Nº 14 NÒMINES, SS I ALTRES NOVEMBRE
AMPARO FERRANDIS PRATS
JUAN CARLOS LAFONT BONET
MARIA DOLORS GINES CAMPS
MAITE PEREZ FURIO

2.337,92
1.571,82
1.376,06
933,34
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SUSANA AVINENT BELTRAN
BARBARA ALBIOL MACIAN
ENCARNACION LAFONT PRIM
ENCARNACION MARTI MOLINA
MIGUEL BONET SANCHO
RAFAEL ASENSIO Chenovart
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
SEGUR SOCIAL
AMPARO MATEU - JUTJAT DE PAU
MANCOMUNITAT LA BARONIA
JORGE MORENO OJEDA
ALICIA ESTEVE SANCHIS
FRANCISCO JAVIER CORTINA COLOMINA
NOEMI ALONSO MONZO
ANA ROJO IGUALADA
SONIA BURALLA BONET
MARIA DEL MAR RAMON CASES
TOTAL ................

563,42
443,66
1.497,88
668,47
229,00
229,00
137,37
92,52
18,76
703,71
4.026,45
913,58
1.268,49
155,00
1.388,15
1.754,84
668,47
989,51
1.754,84
871,65
794,54
679,47
26.067,92

Amb un total que ascendeix a la xifrada quantitat de VEINTISEIS MIL SEIXANTA-SET
EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS.


Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica nº 36 que ascendeix
a l'import total de SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS (7.874,72 €), s'acorda per unanimitat, reconeixement
de l'obligació i ordre de pagament, segons es relaciona a continuació:
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I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,20h, 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 secretària dono fe i se sotmet a la signatura de la presidenta .

Vist i plau Presidenta

Secretària- interventora

Maite Pérez Furió

Amparo Ferrandis Prats

35

