ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 6 DE MARÇ DE 2018.
Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 6 de març a les 18: 40h, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la junta de
govern local, Mª Dolores Lafont Avinent i D. Miguel Bonet Sancho, assistits de la
secretària-interventora de l'ajuntament, Sra. Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a
informar dels assumptes segons es detallen a continuació.
 Es procedeix a la lectura dels esborranys de les actes corresponents a les sessions
celebrades els dies 23 de gener i 6 de febrer de 2018, vistes per la junta s'acorda per
unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes.
 Seguidament, per l'alcaldessa i la regidora de Festes, s'exposa el contingut de les
converses mantingudes amb diversos operadors per a la programació de les festes
patronals de 2018; després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Encarregar la prestació del servei a D. VICENTE JAVIER QUILES
QUIRALT (DQ ESPECTACLES) amb NIF: 48.583.554-X i domicili en C /
Pintor Stolz 38, 2 València, de les següents actuacions:
Dimarts 14 d'agost 2018 - macrodiscomòbil + animació
Dijous 16 d'agost de 2018 - Discomòbil
Dissabte 18 d'agost de 2018 - Discomòbil + playback
Divendres 24 d'agost de 2018 - Discomòbil rumia
Pel preu total de DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500 €) més l'IVA
corresponent.
Amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338 22609 "Festejos Populars".
2) Encarregar la prestació del servei a D. SERGIO SEVILLA LOZANO amb
NIF: 07259480-J i amb domicili en C / Velázquez nº 6-2 de Xirivella, que
consisteix en:
- Dia 9 d'agost de 2018 - Castells aquàtics, cinema d'estiu i tallers
- Dia 15 d'agost de 2018 - Musical "Com hem canviat"
Pel Preu total de CINC MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTACINC CÈNTIMS (5.082,65 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a MIL
SEIXANTA-SET EUROS I TRENTA-CINC CÈNTIMS (1.067,35 €).
A càrrec de les aplicacions pressupostàries 338 22609 i 334 22609.
3) Encarregar la prestació del servei a la Diabòlica de Morvedre amb CIF: G97915250 i domicili a P / Cronista Chabret, 24 baix de Sagunt, consistents en:
Correfoc pel dia 16 d'agost de 2018 i taller de foc el dia 18 d'agost de 2018.
Pel preu total de DOS MIL DOS-CENTS EUROS (2.200 €) no subjecte a IVA.
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4) Encarregar la prestació del servei a D. FRANCISCO PARDO GONZALEZ en
qualitat de representant de PRODUCCIONS Airshow SL amb CIF: B98843071 i domicili en C / Mestre Guerrero nº 15 Manises, consistent en:
Espectacle Musical Hollywood amb equip per al dia 17 d'agost de 2018 i
l'Orquestra Zepelin per al dia 11 d'agost de 2018.
Per l'import total de DOTZE MIL DOS-CENTS EUROS (12.200 €) més l'IVA
corresponent.
Amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338 22609.
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de legalització d'obres nº 3/2017 incoat
a instància de D. Ismael Bonet Ferrandis i del contingut de l'informe emès per
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament el dia 28 de febrer de 2018, que
diu així :

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

ISMAEL BONET FERRANDIS

DNI:

19092557-E

domicili:

PL. Dalt, nº 15
Albalat dels Tarongers.

En representació de:
obra:

RETEJEADO I SUBSTITUIR finestrals

emplaçament:

PL. Dalt,nº 15

REF CADASTRAL:

8383337YJ2988C0001LJ
8383337YJ2988C0002BK
Albalat dels Tarongers

EXP:

43/2016

DECRET 231/17 ORDENANT SUSPENSIÓ D'OBRES
EXP Infracció:

3/2017

Emet el següent:
INFORME
PRIMER:

Documentació presentada:
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 Sol·licitud de llicència d'obres.
 Plànol d'emplaçament.
Documentació presentada el 12 de desembre de 2017:
 Pressupost de l'obra.
 Fotografies de l'àmbit d'actuació
SEGON:

Documentació que consta a l'expedient:

TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a
l'atorgament de llicència les Obres:
QUART:
El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència d'Obres en:
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
CINQUÈ:

incidències:

D'acord amb la documentació aportada, no s'autoritza la modificació o substitució de cap
element estructural de la coberta, així com a modificar els buits de façana. En cas que així
resultés necessari pel transcurs de les obres, s'haurà de sol·licitar llicència administrativa
prèvia en aquest Ajuntament aportat la documentació necessària d'acord amb la legislació
vigent.
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, quedant CONDICIONADA a:
1r.-

Al compliment del que indica l'apartat cinquè.

A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
1) Autoritzar al Sr. Ismael Bonet Ferrandis la realització de les obres de
manteniment en l'immoble situat a P / De Dalt nº 15 amb referències cadastrals:
83833374YJ2988C0001LJ i 8383337YJ2988C0002BK, consistents en:
- Retejado i substituir finestrals, condicionat al fet que no es podrà realitzar
modificació o substitució de cap element estructural de la coberta, així com
a modificar els buits de la façana; en cas de resultar necessari en el
transcurs de les obres, haurà de sol·licitar nova llicència aportant la
documentació necessària d'acord amb la legislació vigent, així com al
compliment de les prescripcions generals de les normes urbanístiques de
planejament local i al previ pagament de l'impost i taxa corresponent ,
tenint en compte que la llicència es considera atorgada sense perjudici de
tercers i salvat el dret de propietat.
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2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obra nº 4/18, incoado a
instància de Dña. Elvira Artigues Puig i del contingut de l'informe emès per l'arquitecte
que presta serveis en aquest ajuntament el dia 22 de febrer de 2018, que diu així:
LLICÈNCIA D'OBRA
José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per:
sol·licitant:

ELVIRA ARTIGUES PUIG

DNI:

28989015-E

domicili:

Parcel·la 51 - Polígon 5. PD Pla del Amic 93
Albalat dels Tarongers.

En representació de:
obra:

IMPERMEABILITZAR COBERTA

emplaçament:

POL 5. PAR 51

REF CADASTRAL: 9898802YJ2999N0001XX
Albalat dels Tarongers
EXP:

4/2018

Emet el següent:
INFORME
PRIMER:





Documentació presentada:

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

SEGON:

Documentació que consta a l'expedient:

TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a
l'atorgament de llicència les Obres:
QUART:
El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència d'Obres en:
2. Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú.
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CINQUÈ: Únicament es podran escometre obres de manteniment necessàries per no
pertorbar la seguretat, salubritat, l'ornament i paisatge de l'entorn.
SISÈ: En cap cas es podrà modificar la tipologia de la coberta, que en l'actualitat és plana.
CONCLUSIÓ:
Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència
sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que
les obres s'ajustin al sol·licitat i pressupostat, cONDICIONAT a:
-

El compliment del que disposa l'apartat cinquè i sisè.

A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
1) Autoritzar a la Sra. Elvira Artigues Puig la realització d'obres de manteniment
en l'immoble amb referència cadastral 9898802YJ2999N0001XX situat en
Polígon 5 parcel·la 51, PLA DE L'AMIC, 93, consistents en impermeabilitzar
la coberta de l'esmentat immoble; tenint en compte que, tractant-se d'obres de
manteniment no pot afectar en cap cas a l'estructura ni volum de l'immoble ni
tipologia de la coberta, que en l'actualitat és plana.
Condicionada al compliment de les prescripcions generals de les normes
urbanístiques de planejament local i al previ pagament de l'impost i taxa
corresponent, tenint en compte que la llicència es considera atorgada sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient nº 5/2017 incoat a instància de Dña.
Iryna Yanishevska per a la llicència de 2a Ocupació; de l'habitatge situat a PLA DE
PAVIA, 107, referència cadastral 5813022YJ2952S0001SP i de tot això en
l'expedient, així com del contingut de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis
en aquest ajuntament en data 22 de febrer de 2018, que diu així:

LLICÈNCIA DE SEGONA OCUPACIÓ
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:

IRYNA YANISHEVSKA

NIF:

X8211898-R

domicili:

Pla de Pavia 107. 46591. Albalat dels Tarongers.

En representació de: emplaçament:

PLA DE PAVÍA 107.
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REF CADASTRAL: 5813022YJ2952S0001SP
Albalat dels Tarongers
exp:

5/2017

Emet el següent informe:
PRIMER:

Documentació presentada:

 Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat, segona o posteriors ocupacions.
 Fotocòpia del permís de residència del sol·licitant.
 Certificat tècnic en el qual s'especifica que l'habitatge compleix les condicions de
funcionalitat de l'ORDRE 19/2010, de 7 de setembre de la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge, de modificació de l'Ordre de 7 de desembre de 2009 per
la qual s'aproven les condicions de disseny i qualitat en desenvolupament del Decret
151/2009 de 2 d'octubre, del Consell. Visat.
 Fitxa cadastral. En certificat tècnic.
 Escriptura d'arrendament urbà amb opció a compra
 Rebut de l'Impost de Béns Immobles d'Urbana de 2016.
 Certificat col·legial del tècnic que redacta els certificats.
Documentació presentada el 18 de gener de 2018:
 Declaració responsable de segona ocupació del titular de l'immoble, Sra Maria Valent
Valent.
 Còpia del DNI de la titular.
 Declaració cadastral mitjançant el model 902N amb registre d'entrada de 27 de
desembre de 2017 de l'immoble situat a la partida Pla de Pavia 107.
 Certificat tècnic en el qual s'especifica que l'habitatge compleix les condicions de
funcionalitat de l'ORDRE 19/2010, de 7 de setembre de la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, de modificació de l'Ordre de 7 de desembre
de 2009 per la qual s'aproven les condicions de disseny i qualitat en desenvolupament
del Decret 151/2009 de 2 d'octubre, del Consell. Amb declaració jurada sobre
competència i atribucions del tècnic redactor del certificat.
 Rebut de subministrament elèctric.
 Escriptura de declaració d'obra nova.
SEGON: Documentació que ha de constar en l'expedient:
 Informe sobre l'estat de la parcel·la redactat pel aux. de la Policia Local en el qual
s'indica que no es té constància d'expedient d'infracció urbanística.
 Informe jurídic positiu sobre la possibilitat de l'atorgament de la llicència sol·licitada
emès per la Secretària Municipal
TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a
l'atorgament de la llicència i que no consta en l'expedient:
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QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són les
Normes Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries
(16/02/1994. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05 / 03/1998. CTU), i
se sol·licita Llicència de segona ocupació a:
3. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
D'acord amb el que estableix l'article 103 de les NNSS. Plans especials de sanejament:
"En els sòls anomenats Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia s'hauran de redactar
plans especials de reforma interior i sanejament que tindran per objecte completar les
infraestructures a fi de completar aquells serveis deficients i dotar al sòl de xarxa de
clavegueram i estació depuradora . "
El Pla de Pavia no té completes les seves infraestructures urbanes. No disposa de PRI
aprovat. Les parcel·les no compleixen amb la condició jurídica de solar.
S'haurà d'adjuntar compromís escrit de la instal·lació per a l'immoble d'un sistema
de depuració autoritzat o de no abocament d'aigües residuals a domini públic
juntament amb la documentació que acrediti aquesta condició.

CONCLUSIÓ:
Conforme al que disposa anteriorment, es considera que, sense perjudici de les
mesures que s'acordi adoptar per l'òrgan competent, no hi ha inconvenient en la
concessió de la llicència sol·licitada.

Pel que, a la vista del que antecedeix s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència de 2a Ocupació a Dña. Iryna Yanishevska per l'immoble
situat a PLA DE PAVIA, 107, amb referència cadastral
5813022YJ2952S0001SP, condicionada al pagament de la taxa corresponent i
compromís exprés d'instal·lar i posar en funcionament abans del 30 de gener
de 2019 01:00 depuradora que garanteixi la neteja d'aigües fecals procedents
de l'immoble, amb la corresponent autorització d'abocaments expedit per la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer o inexistència d'abocament a domini
públic; acceptar que, en cas d'incompliment podrà derivar en l'execució
subsidiària per part de l'ajuntament a costa del propietari o ocupant de
l'immoble.
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns i expedir la
llicència corresponent.
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 Seguidament s'informa de l'expedient d'informació urbanística núm 46/2017, incoat
d'ofici, sobre la parcel·la 357 del polígon 7 i del contingut de l'informe emès per la
tècnic agrícola de data 1 de març de 2018 que diu així:
Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola dels Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament.
INFORMA: Que vista la instància presentada per REGISTRE DE LA PROPIETAT
DE SAGUNT Nº 2, consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió
territorial d'Urbanisme al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, l'immoble
amb referència cadastral 46010ª007003570001R al polígon 7 parcel·la 357 està
situada a:

"Sòl no urbanitzable COMÚ"
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.- Que tant la construcció com la parcel·la No té caràcter demanial.
.- La construcció No està afectada per servituds d'ús públic general.
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola en data 1 de març de 2018.
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 per que incompleix
la normativa urbanística i no hi ha normativa específica respecte a aquest tipus
de construcció.
3) Traslladar el present acte al Registre de la Propietat de Sagunt Nº 2 i el titular
cadastral als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa de l'expedient d'informació urbanística núm 42/17 incoat a
instància de Dña. Carmen Roma Sendra sobre parcel·la 871 del polígon 10 i del
contingut del informa emès per la tècnic agrícola de data 1 de març de 2018, que diu
així:
Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament.
INFORMA. Que vista la instància presentada per la Sra. CARMEN ROMA SENDRA,
consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió territorial d'Urbanisme
al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, l'immoble amb referència cadastral
8667102YJ2986N0001WD
i
la
parcel·la
amb
referència
cadastral
46010ª010008710000ES està situada en :
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"Sòl no urbanitzable COMÚ"

La parcel·la està situada dins l'àmbit del PORN del Parc Natural de la Serra Calderona
i en concret a la Zona d'Influència "Áerea de Regeneració".
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.- Que tant la construcció com la parcel·la No té caràcter demanial.
.- La construcció existent No està afectada per servituds d'ús públic general.
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola en data 1 de març de 2018.
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 per que incompleix
la normativa urbanística i no hi ha normativa específica respecte a aquest tipus
de construcció.
3) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.
 Tot seguit per la Sra. Alcaldessa se sotmet a la consideració de la junta de govern, la
conveniència de realitzar el catàleg o relació de llocs de treball de l'ajuntament, i de la
possibilitat de sol·licitar a l'Excma. Diputació de València l'assistència tècnica o
econòmica per a la seva realització; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
Sol·licitar de la Diputació de València l'assistència tècnica o econòmica per a realitzar
els treballs de descripció i valoració dels llocs de treball d'aquest ajuntament d'Albalat
dels Tarongers.
 Seguidament s'informa a la junta de la Resolució de 23 de febrer de 2018, del director
general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a
l'exercici 2018 les subvencions destinades al programa de foment d'ocupació per a la
contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el Marc del Sistema
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Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU) i de l'altra resolució de la mateixa data per a
la contractació de persones joves per entitats locals en el Marc del Sistema Nacional
de Garantia Juvenil EMPUJU), s'acorda sol·licitar la contractació d'un administratiu
grup 5 al EMCUJU i un advocat grup 1 al EMPUJU, amb una durada de 12 mesos.
 Seguidament s'informa del contingut de la relació de factures nº 6 composta per 34
factures que ascendeixen a l'import total de DOTZE MIL CINC-CENTS TRENTAUN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (12.531,94 €)
S'ordena el pagament segons relació que s'acompanya:

I sense més assumptes que tractar per la Sra Presidenta es tanca la sessió a les 19:50 h 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, done fe i se sotmet a la signatura de la presidenta.
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Vist i plau ALCALDESSA
INTERVENTORA

SECRETÀRIA-

Maite Pérez Furió

Amparo Ferrandis Prats

13

