
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 7 DE FEBRER 2017. 

 

Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 7 de febrer de 2017 les 18: 10h, 
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furio, els membres de la 
junta de govern local, Sra. M. Dolors Lafont Avinent i D. Miguel Bonet Sancho, 
assistits de la secretària-interventora de l'ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es 
procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació: 

• S'informa del contingut de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 27 
de desembre de 2016, vista per la junta de govern local s'acorda per unanimitat 
la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 

 

• Seguidament s'informa de la relació automàtica de factures nº 2 composta per 57 
factures que ascendeixen a l'import total de SETZE MIL TRES-CENTS 
SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (16.379,79 €); 
després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, la seva aprovació i 
abonament segons es detalla a continuació: 

 

 



 

 

S'informa del contingut del Decret 16/17 pel qual es declara l'exempció del vehicle 
NISSAN ECOT. 100 amb matrícula 8091 - C2R i s'acorda per unanimitat la devolució 
de l'impost de vehicle de tracció mecànica de 2016, per import de 42,28 €. 

• Seguidament informa la Sra. Alcaldessa de la necessitat d'adquirir 25 cadires per 
a l'auditori, ja que els que hi ha s'han trencat i és on es realitzen els assajos de la 
Banda de Música; per la qual cosa després de la deliberació de l'assumpte 
s'acorda per unanimitat: 

1)  Adjudicació del subministrament consistent en 25 cadires cúbiques apilables 
estructura negra i polipropilè, a la mercantil BAMBARA HABITAT SL, amb 
CIF: B97761084 i domicili fiscal en AVDA: ADVOCAT FAUSTO Carruana Nº 
71 CP: 46500 d'acord amb el pressupost presentat, 145 i pel preu de MIL DOS-
CENTS TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (1.213,22 €) més l'IVA 
corresponent. 

2) Compromís d'aportació econòmica amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
333.625 "EQUIPAMENT CULTURAL" de l'exercici 2017, havent d'aportar 
previ al subministrament certificat positiu d'Hisenda i de la Seguretat Social. 

3) Traslladar el present acte a la mercantil BAMBARA HABITAT SL  

 

 



 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita sobre l'adhesió 
d'aquest Ajuntament als Convenis de Col·legis Professionals de 2017 subscrits 
amb la Diputació Valenciana, concretament als quals es troba adherits aquest 
Ajuntament per a l'exercici 2017 que són: 

- Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana. 
- Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i de grau de València. 
- Col·legi Oficial d'Ingressos Tècnics Agrícoles i de graduats. 

Vist el que antecedeix en l'expedient s'acorda per unanimitat: 

1) Subscriure contractes menors per a la prestació de serveis d'arquitectura i 
Urbanisme, Enginyeria tècnica industrial i agrícola; pel període comprès entre el 
2 de Gener a 31 de desembre de 2017 d'acord amb les següents; 

A) Amb D. JOSE MARIA PEREZ AVANÇAT amb DNI 44.796.588V i Col·legiat 
10554, que prestés els serveis d'arquitecte d'acord amb el que disposa el Conveni 
subscrit entre la Diputació de València i CTAV Col·legi Oficial d'Arquitectes de 
València en data 1/01 / 2017 pel període de 2 de gener a 31 de desembre de 
2017; durant 4 hores a la setmana, normalment els dijous de 10,30 - 14,30h, amb 
la aportació anual: 

AJUNTAMENT 25% 2.350 € 

COL.LEGI 20% 1880 € 

DIPUTACION 55% 5.168 € 

 TOTAL IVA INCLÒS 9.398 € 

B) Amb D. FRANCISCO R. CIVERA NAVARRE, DNI 19.090.976 X, núm 
Col·legiat 4044, que prestés els serveis d'Enginyer tècnic industrial d'acord amb 
el que disposa el Conveni subscrit entre la Diputació de València i el Col·legi 
Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i de Grau de València en data 1 de gener 
de 2017 i pel període de 2 de gener a 31 de desembre de 2017, durant 2 hores a 
la setmana, normalment els dijous de 12:30 a 14: 30h, amb la aportació anual : 

 

AJUNTAMENT 40% 1.862 € 

DIPUTACION 60% 2.792 € 

 TOTAL IVA INCLÒS 4.654 € 

 

C) Amb Sra. ELVIRA DOMINGUEZ GARCIA, amb DNI 33.401.821 W 
Col·legiada Nº 1381 que prestés els serveis d'Enginyer Tècnic agrícola d'acord 
amb el que disposa el Conveni subscrit entre la Diputació de València i el 
Col·legi Oficial d'Enginyers tècnics agrícoles i de graduats de València subscrits 
l'1 de gener de 2017 per al període de 2 de gener a 31 de desembre de 2017; 
durant 2 hores a la setmana normalment els dijous de 12:30 a 14:30, amb la 
següent aportació anual: 

 

 

 

 



AJUNTAMENT 25% 1.027 € 

COL.LEGI 20% 821 € 

DIPUTACION 55% 2.258 € 

 TOTAL IVA INCLÒS 4.106 € 

2) Compromís de pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 22706 del 
pressupost en vigor i comunicar que previ al 1er pagament hauran d'aportar 
certificat positiu d'hisenda i de la seguretat social. 

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

 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a la realització 
de l'obra inclosa en el pla de camins i vials (PCV) per al bienni 2016-2017, i de 
l'informe d'aprovació remès per la Diputació de València, amb els següents 
detalls . 
OBRA "REPARACIÓ CAMINS RURALS IFASE: Terres, Bassa Blanca i 
Comediana" 27.768,56 €. 

Honoraris per REALITZACIÓ PROJECTE I ESS 1.470,10 €. 

Honoraris per PLA DE SEGURETAT I COORDINACIONSS. 728,05 € 

TOTAL        29.966,71 €  
A la vista de l'escrit i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat. 
1) Aprovar el projecte tècnic per a la realització de l'obra "REPARACIÓ 

CAMINS RURALS IFASE: TERRERS, BASSA BLANCA I Comediana" 
redactat per l'arquitecte D. José Mª Pérez Adelantado. 

2) Nomenar director de l'obra al redactor del projecte Sr. José Mª Pérez 
Adelantado. 

3) Tenint en compte que es disposa de l'informe favorable però encara no s'ha 
publicat la resolució de la concessió, el que impossibilita executar l'obra en 
el termini inicialment previst per la Diputació, se sol·licita una pròrroga per 
a l'adjudicació i finalització de l'obra, que d'acord amb la modificació de les 
directrius del PCV bienni 2016-2017, les actuacions s'hauran de realitzar 
com a màxim el dia 1 d'abril i 1 de setembre de 2017, respectivament. 

4) Seguidament es delibera sobre la forma d'executar l'obra i tenint en compte 
l'import de l'obra i durada de la mateixa així com la conveniència de 
simplificar el procediment de contractació per agilitar la seva execució, 
s'acorda per unanimitat realitzar l'obra en la forma d' contracte menor, i 
demanar després pressupost de les empreses, CONSTRUCCIONS FERQUE, 
GEOCIVIL, eLS SERRANS 

5) Incoar expedient de generació de crèdits. 

 

• Tot seguit per la Sra. Alcaldessa s'informa del contingut de l'escrit remès per 
IMESAPI que diu així: 

Acusem recepció del certificat, de data 24 de gener de 2017, i registre de sortida nº 55 
d'aquest Ajuntament; en el qual s'indica la no aprovació del pagament de la factura núm 
461N150011 de 16 de gener de 2015, corresponent al subministrament i instal·lació de 
4 equips d'aire condicionat. 

 

 



En el mateix es justifica el no abonament de l'esmentada factura, perquè l'empresa va 
realitzar la instal·lació dels equips de climatització per iniciativa pròpia, comunicant-
nos que ens posem en contacte amb l'empresa P3e INTERNATIONAL 
ENGINEERING CONSULTING SL. Una vegada posats en contacte amb aquesta 
empresa telefònicament i coneixedora que es va realitzar aquesta instal·lació perquè des 
i consistori es va transmetre la urgència en la col·locació d'aquests equips en el 
començament del curs d'aquest any per les elevades temperatures del moment, es fa 
constar i es notifica al Consistori que en el termini d'un mes des del registre del present 
escrit es realitzés el desmuntatge dels equips. 

Es procedeix a la deliberació de l'assumpte ia la vista de l'escrit remès per IMESAPI, en 
el qual es manifesta la intenció de desmuntar els equips, resultant que no hi ha cap 
documentació sobre compromís d'instal·lació dels aparells d'aire; considerant que els 
aparells d'aire són necessaris per al benestar dels alumnes de l'escola i que l'ajuntament 
durant aquests anys ha netejat i realitzat la posada a punt per al seu bon funcionament, 
per la qual s'acorda per unanimitat el reconeixement extrajudicial del deute en els 
següents termes: 

1) Subministrament i instal·lació d'equips d'aire condicionat al col·legi d'Albalat 
dels Tarongers, amb el següent detall: 4 Un. Subministrament i instal·lació Split 
paret d'aire condicionat marca MÓN CLIMA model MUPR 12, per import de 
2.392,00 € més l'IVA corresponent de 502,32 € total 2.894,32 € factura núm 
461N150011 de 16 de gener de l'2015. 

2) Compromís d'aportació econòmica prèvia tramitació del corresponent expedient 
de modificació de crèdits. 

3) Traslladar el present acord al ple de l'ajuntament per a la seva ratificació ia 
l'empresa IMESAPI, als efectes oportuns. 

 

• Seguidament s'informa de l'INFORME emès per l'arquitecte que presta serveis 
en aquest ajuntament de data 6 de febrer de 2017, a instància de Dña. Lydia 
Martin Valero que diu així: 

INFORME TÈCNIC 

ASSUMPTE: SENYALITZACIÓ VIÀRIA ENTRE C / MUNTANYA DEL CAVALL 
IC / LLARG. (C / MUNTANYA RODONA) 

SOL·LICITANT: Lydia Martín Valero 

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, 
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb l'assumpte que figura a la capçalera, emet 
el següent:  

INFORME 

 
PRIMER: El sol·licitant exposa que si es aparqués al C / Muntanya del Cavall nº 1 
no podria girar els cotxes. 

SEGON: Realitzada visita al lloc, s'observa que hi ha senyalització viària de pintura 
groga a la vorera del front de l'habitatge ubicat al C / Muntanya del Cavall, nº 1. 

També s'observa que el mateix habitatge disposa de senyalització de gual.  

Per tant, els vehicles no poden aturar i estacionar en aquesta ubicació i la circulació és 
viable. 

 



TERCER: el Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de Circulació, el seu article 94.1.dyf, i 94.2.a, se cita:  

"SECCIÓ 1a Normes generals de parades i estacionaments. 

Article 94. Llocs prohibits.  

1. Queda prohibit parar:  

d) En les interseccions ia les seves proximitats si es dificulta el gir a altres vehicles, o 
en vies interurbanes, si es genera perill per falta de visibilitat.  

f) En els llocs on s'impedeixi la visibilitat de la senyalització als usuaris als que els 
afecti o obligui a fer maniobres. 

2. Queda prohibit estacionar en els següents casos:  

a) En tots els descrits en l'apartat anterior en els quals està prohibida la parada. " 

No estableix una distància concreta des de la cantonada en què es prohibeixi parar i 
estacionar. 

QUART: El municipi d'Albalat del Tarongers, no disposa d'Ordenança de Circulació. 

CINQUÈ: El municipi d'Albalat del Tarongers, disposa d'Ordenança Fiscal Reguladora 
de la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local 
Constituït per l'Entrada de Vehicles a través de les Voreres i Reserves de Via Pública 
per a Aparcament Exclusiu, Parada de Vehicles, Càrrega i Descarrega de Mercaderies 
de Qualsevol Classe, publicada al Butlletí Oficial de la Província de València l'1 de 
març del 1999. 

Tota reserva d'entrada de vehicles a través de voreres o de domini públic local, 
independentment del seu emplaçament, s'han de sotmetre al que disposa l'Ordenança 
Fiscal Reguladora, per tant s'han de tenir la corresponent llicència d'GUAL. 

CINQUÈ: La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, celebrada el dia 1 de febrer 
de 2016, acorda que es procedirà a pintar des de la cantonada del carrer de vianants, 1m 
de retir, d'acord amb l'acord de l'Ajuntament en sessió celebrada el 7 de maig de 2012 . 

CONCLUSIÓ: 

Amb la configuració actual de la cruïlla, encara que ajustat, no dificulta el gir a 
altres vehicles ni s'impedeix la visibilitat.  

El front de l'habitatge situat al c / Muntanya del Cavall nº 1 té marca vial de pintura 
groga que prohibeix l'estacionament. 

Aquesta prohibició d'estacionament no eximeix el titular de l'habitatge de la 
corresponent llicència de gual per la reserva d'entrada de vehicles a través de les 
voreres. 

 

 

 

 

 

A la vista de l'informe i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, 



1) ratificar l'informe de l'arquitecte en tots els extrems plantejats; alhora que s'informa 
que segons el Tribunal Suprem en Sentència de 16 de juliol de 2007, "l'obligació del 
pagament de la taxa d'GUAL, es produeix des del moment en què hi ha un garatge que 
té la seva entrada des de la via pública". 

2) Traslladar el present acte a la interessada. 

• Seguidament s'informa de l'expedient nº 1/2017 incoat a instància de D. 
MANUEL DIAZ GALLEC sol·licitant informació sobre possible ampliació 
xarxa elèctrica; i del contingut de l'informe emès per l'arquitecte que presta 
serveis en aquest ajuntament, en data 6 de febrer de 2017 que diu així: 

 

INFORME TÈCNIC 

ASSUMPTE: Ampliació de la xarxa elèctrica en baixa tensió des parcel·la 138-139 
ubicades al Pla de Pavia d'Albalat dels Tarongers. 

SOL·LICITANT: Manuel Diaz Gallego. 

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, 
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb l'assumpte que figura a la capçalera, emet 
el següent:  

INFORME 

 
PRIMER: 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). 

SEGON: Segons el que especifica les NNSS, la parcel·la 139 de la partida del Pla de 
Pavia està classificada com a sòl urbà. 

TERCER: D'acord amb el que estableix l'article 103 de les NNSS. Plans especials de 
sanejament: 

"En els sòls anomenats Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia, s'hauran de 
redactar plans especials de reforma interior i sanejament que tindran per objecte 
completar les infraestructures a fi de completar aquells serveis deficients i dotar al sòl 
de xarxa de clavegueram i estació depuradora. " 

La partida del Pla de Pavia no té completes les seves infraestructures urbanes. No 
disposa de PRI aprovat. 

QUART: D'acord amb el que estableix l'article 104. 3 de les NNSS: 

"En el sòl urbà on s'hagin de redactar plans especials de reforma interior i sanejament 
(Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia), no es podran concedir llicències 
mentre no s'hagin aprovat definitivament aquests plans i completades les 
infraestructures que en ells es determinin, provisionalment, i als efectes de control i 
sanejament de les edificacions existents es podrà atorgar llicències d'habilitació, 
sanejament i adaptació als criteris establerts en les normes urbanístiques en vigor ". 

 

 

 

Les obres que es pretenen executar no són d'habilitació, ni sanejament ni d'adaptació als 
criteris establerts en les normes urbanístiques en vigor. 



CONCLUSIÓ: 

D'acord amb l'exposat anteriorment, segons el que estableix el Planejament 
Urbanístic d'Albalat del Tarongers, "no es podran concedir llicències mentre no s'hagin 
aprovat definitivament aquests plans". Així doncs, no procedeix l'ampliació de la xarxa 
elèctrica sobre la qual se sol·licita informació. 

 

Pel que fa a la vista de l'informe, s'acorda per unanimitat. 

1) Informar-li que no es podrà ampliar la xarxa elèctrica en tant que no s'hagi 
aprovat el Pla de reforma interior. 

2) Traslladar el present acte a l'interessat dels efectes oportuns. 

 

• Seguidament s'informa del contingut de l'escrit remès per la Direcció General 
del canvi climàtic i qualitat ambiental, sobre la necessitat d'implantació de la 
recollida selectiva de residus. 

 

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20:15 h del dia de 
l'encapçalament i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta i se sotmet a 
la signatura de la presidenta. 

 Vist i plau 

 LA PRESIDENTA LA SECRETÀRIA- INTERVENTORA 

 

 

 


