
 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ extrordinaria CELEBRADA 
EL DIA 7 DE MAIG DE 2018. 

Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 7 de maig de 2018 a les 18: 15h, 
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la junta 
de govern local Sra. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho i Rafael 
Asensio Chenovart assistits de la secretària - interventora de l'ajuntament, Sra. Amparo 
Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació: 

 Es procedeix a la lectura dels esborranys de les actes corresponents a les sessions 
celebrades els dies 20 de març i 3 d'abril de 2018, vistes per la junta de govern s'acorda 
per unanimitat la seva aprovació. 
 

 Seguidament s'informa de la situació en què es troba el servei de neteja dels edificis 
municipals, que no ha variat en els últims mesos, continuant de baixa una de les 
empleades, de manera que després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat: 

 
- Realitzar un contracte temporal pel període d'un mes al candidat corresponent de la 

borsa de treball de 2016. 
 

 Seguidament s'informa de la sol·licitud formulada per TELECARTEL SL i en la seva 
representació per Enrique Ortega Giménez perquè s'autoritzi la instal·lació d'un cartell 
de publicitat de Centre Comercial, en la parcel·la davant de l'ajuntament destinada a 
pàrquing; s'informa per la secretària - interventora de què es tracta d'una actuació 
subjecta a llicència d'acord amb el que disposa l'article 213 s) de la Llei 5/2014, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i del que 
previst en les normes urbanístiques de planejament local al respecte articles 11a 14, i 
que d'acord amb l'esmentat article 14 de la NNSS al tractar-se d'una publicitat que no 
reuneix els requisits dels articles 11 a 13, només es pot autoritzar per un any, sense que 
sigui procedent la renovació anual. 
Pel que després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Autoritzar a precari l'ocupació d'una porció de terreny per a la instal·lació d'un 
cartell informatiu al lateral de la parcel·la sol·licitada, segons plànol d'ubicació 
que els serà facilitat per l'ajuntament, per a un any des de la seva instal·lació, a 
TELECARTEL SL amb CIF: B96496070 i domicili social al C / Sequia del 
Segon Brac nº 4 de Massanasa (València), condicionada al fet que es tramiti i 
obtingui la corresponent llicència d'instal·lació del cartell i es dipositi fiança per 
import de CENT CINQUANTA EUROS (150 €), per a respondre de l'obligació 
del contractista de retirar el cartell l'any de la seva instal·lació; garantia que serà 
retornada quan compleixi amb la seva obligació, en cas contrari s'utilitzarà per 
realitzar els treballs de retirada del citat cartell. 

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



  
 Seguidament s'informa de la sol·licitud formulada per Ana Fernando Vila en qualitat de 

propietària de la parcel·la 143 del polígon 16 que es troba enclavada en la parcel·la 33 
del polígon 16 de propietat municipal i que dins de la parcel·la es troba enclavada la 
parcel·la 144 del mateix polígon de propietat municipal, sol·licita que l'ajuntament 
adquireixi la seva parcel·la o es la reubique. 
Vista la proposta i tenint en compte que no hi ha obligació municipal tramitar el que se 
sol·licita, se li comunica que l'ajuntament no està interessat en adquirir la parcel·la 143 
del polígon 16, però Un. Com a propietària afectada i interessada pot presentar una 
proposta de permuta a l'ajuntament per millorar la seva situació, proposta que 
l'ajuntament tramités si es considera oportuna i convenient per a l'interès públic. 
 

 Seguidament s'informa de l'escrit presentat per l'Associació de Veïns Disseminats de la 
Carretera de Segart Núm d'entrada 687 de data 2018.04.19. 
Sol·liciten arranjament dels camins d'accés a habitatges que estan en molt mal estat. Vist 
l'escrit es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat: estudiar la 
situació per veure de quina forma es pot millorar. 
 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres Núm 46/17 incoat a 
instància d'Eva Mª Jiménez Salmerón i del contingut de l'informe emès per l'arquitecte 
que presta serveis en aquest ajuntament, en data 12 d'abril 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:  EVA MARIA JIMENEZ SALMERÓN 

 DNI:   33459948-P 

 domicili:  APARTAT Nº 42. EL PUIG 46540. 

 En representació de:  

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: 

 

INFORME  
 



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: 
 
1. Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú. 

 

QUART: incidències: 

D'acord amb la documentació que obra en l'expedient, no existeix cap edificació 
susceptible 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. 

CONCLUSIÓ: 

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. 

 
I de l'informe de la secretària - interventora d'acord amb l'arquitecte, de manera que 
després de deliberació d'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Requerir Sra. Eva Mª Jiménez Salmerón perquè en el termini de 10 dies comptats 
a partir del següent a la present notificació aporti escriptura o document fefaent 
que demostri l'antiguitat del que s'ha construït sota de la piscina. 
Així com, perquè presenti davant el Centre de Gestió Cadastral i Cooperació 
Tributària el model d'alteració cadastral, regularitzant la situació. 

2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres Núm 13/18 incoat a 
instància d'Eva Mª Jiménez Salmerón i del contingut de l'informe emès per l'arquitecte 
que presta serveis en aquest ajuntament en data 25 d'abril 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:  EVA MARIA JIMENEZ SALMERÓN 

 DNI:   33459948-P 

 domicili:  APARTAT Nº 42. EL PUIG 46540. 

 En representació de:  

obra: REPOSICIÓ DE TRAM DE TANCAMENT. 

emplaçament: POLÍGON 13. PARCEL·LA 37 

REF CADASTRAL: 46010A013000370001RS 

Albalat dels Tarongers 

 EXP:   13/2018 

Emet el següent: 

INFORME  
 

PRIMER: Documentació presentada: 

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

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. 

 

CINQUÈ: Únicament es podran escometre obres de manteniment necessàries per no 
pertorbar la seguretat, salubritat, l'ornament i paisatge de l'entorn. 

CONCLUSIÓ: 

Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que 
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència 
sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que 
les obres s'ajustin al sol·licitat i pressupostat, cONDICIONAT a: 

 
- El compliment del que disposa l'apartat cinquè. 



 
Pel que després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Autoritzar a la Sra. Eva Mª Jiménez Salmerón la realització de les obres 
consistents en reposició del tram de la tanca de la parcel·la 37 del polígon 13 
que s'ha ensorrat, amb les mateixes característiques que les existents en la resta 
de la tanca; tenint en compte que es tracta de treballs de manteniment. 
Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren 
a les Normes urbanístiques de planejament local i al previ pagament de l'impost 
i taxa corresponent; tenint en compte que la llicència es considera atorgada sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres Núm 1/18 incoat a 
instància de Gas Natural, Cegas, i de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis 
en aquest ajuntament en data 26 d'abril 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:  CELESTINA LÓPEZ MORTE  

 NIF:   72782551-V 

 domicili:   

 En representació de: GAS NATURAL CEGAS, SA 

A-08009722 

domicili:  C / Major 82, 84. Castelló de la Plana. 

 obra:   ESCOMESAS / CANALITZACIÓ DE GAS 

emplaçament: FONT DE LA MURTA, Nº 18. C / PROJECTE 9, 4 

REF CADASTRAL: 8486202YJ2988E0001KS 

Albalat dels Tarongers 

 EXPEDIENT:  1/2018 

Emet el següent: 

INFORME  
 

PRIMER: Documentació presentada: 

 Exemplar de la memòria de canalització / connexió de subministrament de gas natural. 



 Estudi de Gestió de Residus, segons Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE de 13-02-
08). 

 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
SEGON: Documentació que consta a l'expedient: 

 Aval dipositat amb valor de 30.000 € en concepte de fiança. (INICIAL) 
 

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

 Documentació de Registre d'Empresa Acreditada en el sector, en cas de canvi de 
contractista. 
 

QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes 
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència d'Obres en: 
 
3. Classificació del Sòl: Sòl Urbà. 

 

El projecte compleix amb el Planejament Urbanístic. 

CINQUÈ: Incidències al Projecte: 

No s'observen incidències al projecte. 

SISÈ: PEM d'obra: 
 

El pressupost d'execució material de l'obra ascendeix a la quantitat de 1.953,06 € 
 

SETÈ: consideracions: 

Es prestarà especial atenció al paviment de reposició en calçada i voreres. 

S'ha de comprovar pel promotor la no interferència amb altres instal·lacions 
urbanes. 

La data d'inici de les obres haurà de ser notificada a l'Ajuntament prèviament a la seva 
execució i amb suficient antelació. 

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: 

 
- L'indicat en l'apartat TERCER I SETÈ. 

 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 



1) Concedir llicència a Dña. Celestina López Morte en representació de Gas 
Natural, Cegas, per a la construcció de 2 escomeses / canalització del gas en 
l'immoble situat al c / Font de la Murta Núm 18, referència cadastral: 
8486202YJ2988E001KS, conformement al pressupost aportat; tenint en compte 
que: 

Es prestarà especial atenció al paviment de reposició en calçada i voreres. 

S'ha de comprovar pel promotor la no interferència amb altres instal·lacions urbanes. 

La data d'inici de les obres haurà de ser notificada a l'Ajuntament prèviament a la 
seva execució i amb suficient antelació.  

Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren a 
les normes urbanístiques de planejament local i el previ pagament de l'impost i taxa 
corresponent. Tenint en compte que la llicència es considera atorgada sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 

2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informa de l'expedient que es tramita per a prorroga de llicència d'obra 
Núm 14/18 incoada a instància de Joaquín Aragonès Michavila, i de l'informe emès per 
la secretària - interventora en data 26 d'abril de 2018, que diu així: 
 
En data 2018.04.12 Núm d'entrada 650, es presenta escrit per Joaquín Aragonès 
Michavila en representació d'ESPAI LES PANSES 2007, SL i de PRULESPA; 
manifesta que, per a l'obtenció definitiva de la llicència d'activitat, sol·licita reprendre 
les obres de la xarxa d'aigua potable i clavegueram autoritzats per aquest ajuntament 
mitjançant Decret 117/07 de 5 d'octubre de 2007 i que es troben paralitzades. 
 

ANTECEDENTS 
 

- Mitjançant Decret 117/07 de data 5 d'octubre de 2007 es s'autoritzen les obres 
d'urbanització per a ampliació de la xarxa de proveïment d'aigua potable i la xarxa 
de sanejament, en el citat decret no s'estableixen els terminis per a finalització de 
les obres; per la qual cosa s'estarà al que disposa l'article 59 de les Normes 
urbanístiques de planejament local i article 204.2 de la Llei Urbanística Valenciana 
16/2005, que diu així: "una vegada atorgada la llicència, s'haurà d'iniciar, concloure 
i no interrompre la construcció dins dels terminis en ella determinats. En defecte de 
tals terminis s'entendrà que l'interessat disposa d'un termini de sis mesos per iniciar 
les obres i vint per acabar-les, admetent-se interrupcions en aquests terminis que no 
podran excedir, en total, de sis mesos. 

- D'altra banda, no s'ha declarat la caducitat de la llicència pel que aquest es troba en 
vigor. 

 
CONSIDERANT el que disposa l'article 198.2 de l'esmentada Llei 16/2005 que permet 
la concessió de pròrrogues d'un nou termini no superior a l'inicial per una sola vegada i 
sempre que la llicència es mantingui d'acord amb la normativa urbanística, actualment 
derogat i l'article 225.2 de l'actual Llei 5/2014, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 



Paisatge de la Comunitat Valenciana, que permet de la mateixa manera que l'anterior 
concedir pròrroga per un nou termini no superior a l'inicialment previst. 
 
CONSIDERANT que, emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament en 
data 26 d'abril del 2018, informe que diu així: 
 
ASSUMPTE: Sol·licitud d'PRÒRROGA per a l'execució de l'ampliació de la xarxa 
de proveïment d'aigua potable i xarxa de sanejament. 
 
SOL·LICITA: Joaquim Aragonès Michavila 
 

José María Pérez Adelantado, arquitecte, col·legiat nº 10.554 del Col·legi Oficial 
d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, com a tècnic municipal de l'Ajuntament 
d'Albalat dels Tarongers, en relació assumpte que figuren a la capçalera: 

INFORMA 
 

PRIMER: Les obres que figuren en l'assumpte posseeixen llicència d'obres per decret 
117/07 de data 5 d'octubre del 2007. 
 
SEGON: D'acord amb el que estableix l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 
de la Generalitat, d'ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat 
Valenciana, els ajuntaments podran concedir pròrrogues dels terminis de les llicències 
per un nou termini no superior a l'inicialment acordat, sempre que la llicència siga 
conforme amb l'ordenació urbanística vigent en el moment de l'atorgament de la 
pròrroga. 
 
CONCLUSIÓ: 
Segons el que disposen els apartats anteriors, s'informa favorablement la concessió de 
la pròrroga de la llicència, en els termes que estableix el decret 117/07, per un termini 
màxim i improrrogable de 12 mesos. 
 
Segons el parer de la informant procedeix la pròrroga d'acord amb l'informe de 
l'arquitecte, però, la junta de govern acordarà el que consideri més convenient per a 
l'interès general. 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Autoritzar la represa de les obres per a la instal·lació de la xarxa d'aigua potable 
i clavegueram, d'acord amb el Decret 117/07 de data 5 d'octubre de 2007, 
atorgant una pròrroga per a la seva finalització per un termini de 12 mesos 
improrrogable ia comptar des del dia següent a la notificació del present acord. 

2) Traslladar el present acte al Sr. Joaquim Aragonès Michavila als efectes 
oportuns. 

 
 Seguidament s'informa de l'expedient de llicència d'obres Núm 19/2018 incoat a 

instància de Dña. Rosa Porcar Seder perquè es completi el contingut de la llicència 
atorgada mitjançant Decret 344/2011 i de l'informe emès per la secretària - interventora, 
que diu així: 



 
INFORME SECRETÀRIA - INTERVENTORA 

 
En compliment de l'ordenat per l'alcaldia respecte a la instància presentada per la Sra. 
Rosa Porcar Seder en data 10 d'abril de 2018 N º d'entrada 620, referent a la llicència 
d'obres concedida mitjançant Decret 344/2011, llicència Núm 25 / 2011; informo que: 
 -Resultando que l'esmentada llicència en el seu apartat 2) diu així: Autoritzar la 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 229 del polígon 7 a Sra. Rosa 
Mª Porcar Seder i D. Jean Joseph Pierre s'arregli, d'acord amb el projecte bàsic presentat 
redactat per D. Javier Pérez Igualada Arquitectura SLP i la realització de les obres per 
a urbanització de l'accés, dotació dels serveis de: aigua, electricitat i sanejament, 
depuració i abocament, d'acord amb el document presentat denominat "Documentació 
complementària al projecte bàsic presentat ", en el qual es preveu: 

 Urbanització d'accessos. 
 Subministrament d'aigua. 
 Subministrament d'electricitat. 
 Sanejament, depuració i abocament. 

 
Autoritzar la tanca perimetral de la parcel·la 228 i 229. 
 

- Vist que, en data 26 d'abril de 2018 s'emet informe per l'arquitecte que presta 
serveis en aquest ajuntament que diu així: 

 
ASSUMPTE: Parcel·les afectades pel projecte de construcció d'habitatge 
unifamiliar aïllat els promotors són Sra. Rosa Maria Porcar Seder i D. Jean Joseph 
Pierre arregli. 
 

José María Pérez Adelantado, arquitecte, col·legiat nº 10.554 del Col·legi Oficial 
d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, com a tècnic municipal de l'Ajuntament 
d'Albalat dels Tarongers, en relació assumpte que figuren a la capçalera: 

INFORMA 
 

Després de revisar l'expedient que obra en les oficines municipals, es comprova que 
l'habitatge unifamiliar aïllat es situa en la parcel·la 229 i que les obres d'urbanització i 
tanca afecten a les parcel·les 228 i 229 del Polígon 7, del terme d'Albalat dels Tarongers. 

 
-Considerant que, d'acord amb el que preceptua l'article 109 de la Llei 39/2015 d'1 
d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el 
seu apartat 2) disposa: "Les administracions públiques podran així mateix rectificar en 
qualsevol moment de ofici oa instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. " 
 
Pel que segons el parer de la informant tractant-se d'un error material consistent en 
l'omissió de l'emplaçament de les obres d'urbanització de la parcel·la 228, procedeix la 
rectificació del decret 344/211 i llicència nº 25/2011 en el següent, sentit: 
 



Autoritzar la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 229 del 
polígon 7 a Sra. Rosa Mª Porcar Seder i D. Jean Joseph Pierre s'arregli, d'acord 
amb el projecte bàsic presentat redactat per D. Javier Pérez Igualada Arquitectura 
SLP i la realització de les obres que afecten també a la parcel·la 228 per a 
urbanització de l'accés, dotació dels serveis de: aigua, electricitat i sanejament, 
depuració i abocament, d'acord amb el document presentat denominat 
"Documentació complementària al projecte bàsic presentat", en el qual es preveu 
: 

 Urbanització d'accessos. 
 Subministrament d'aigua. 
 Subministrament d'electricitat. 
 Sanejament, depuració i abocament. 

 
Autoritzar la tanca perimetral de la parcel·la 228 i 229. 
 
 Vist el que antecedeix i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Modificar per completar l'apartat 2) de la llicència atorgada mitjançant Decret 
344/2011, llicència 25/2011 en el següent sentit: 

Autoritzar la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 229 
del polígon 7 a Sra. Rosa Mª Porcar Seder i D. Jean Joseph Pierre s'arregli, 
d'acord amb el projecte bàsic presentat redactat per D. Javier Pérez Igualada 
Arquitectura SLP i la realització de les obres que afecten també a la parcel·la 
228 per a urbanització de l'accés, dotació dels serveis de: aigua, electricitat i 
sanejament, depuració i abocament, d'acord amb el document presentat 
denominat "Documentació complementària al projecte bàsic presentat", en el 
qual es preveu : 

 Urbanització d'accessos. 
 Subministrament d'aigua. 
 Subministrament d'electricitat. 
 Sanejament, depuració i abocament. 

 
Autoritzar la tanca perimetral de la parcel·la 228 i 229. 
 

2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informa de l'expedient d'informació urbanística Núm 16/18 incoat a 
instància de D. Pedro Jesús Martínez Sánchez sobre la parcel·la 219 del polígon 7 i del 
contingut de l'informe emès per la tècnic agrícola en data 19 d'abril 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 PEDRO JESÚS MARTÍNEZ 
SANCHEZ, consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, la Parcel·la 219 del 
Polígon 7 i la construcció existent està situada a: 

 

"Sòl no urbanitzable COMÚ " 

 



 - 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'informa emès per la tècnic agrícola en data 19 d'abril 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 Núm 2 i al titular 
cadastral als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informa de la Resolució de 18 d'abril de 2018, de la Conselleria 
d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, per la qual cosa es convoquen subvencions 
destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de 
les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. 
Informa la Sra. Alcaldessa de les gestions realitzades per a la instal·lació dels arxius 
amb rodes a la planta 2a de l'edifici i la impossibilitat tècnica de la seva instal·lació pel 
pes i sobrecàrrega en l'estructura, per la qual s'acorda no sol·licitar la subvenció. 
 

 Tot seguit per la Sra. Alcaldessa s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a 
sol·licitar a la Diputació de València concessió de subvenció per a la realització de 
campanyes de Salut pública durant l'exercici 2018; en la campanya b) Control de vectors 
(mosques i mosquits). També s'informa que d'entre les ofertes presentades per les 
empreses en el registre de l'ajuntament per a realitzar els treballs, s'ha considerat la més 
convenient, la presentada per CTL, sanitat ambiental; per la qual cosa s'ha remès a la 
Diputació el projecte tècnic d'actuació control de vectors (mosques i mosquits) per ells 
presentat; per la qual cosa després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat, ratificar la sol·licitud de l'alcaldia formulada a la Diputació de València 
sobre la Campanya de Vectors (mosques i mosquits) 2018; 
 

 Seguidament es delibera sobre la forma de prestació del servei de socorrisme i 
manteniment de la piscina al 2018, i s'acorda licitar la prestació del servei per 
procediment obert simplificat, abreujat per al que s'elaborarà el corresponent plec de 
condicions tècniques i administratives. 

 
 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures Núm 12 

composta per 38 factures que ascendeixen a l'import total de TRETZE MIL CENT 
SEIXANTA-QUATRE AMB QUINZE EUROS (13.164,15 €), s'acorda la seva 
aprovació i ordre de pagament segons es relacionen a continuació: 



 

 
 

 
 
Així com aprovació i ordre de pagament a la Diputació de València del Decret de taxa 
per manteniment i actualització IBI 2015-16 - 17, per import de 340,00 €. 
 

 Seguidament s'informa de tot això en l'expedient incoat per al subministrament i 
instal·lació de vinils a les pistes de pàdel; i de la proposta de la Sra. Alcaldessa que diu 
així: 

Davant la necessitat de trobar una solució per pal·liar i reduir els danys que es 
produeixen els ocells en topar i altra fauna de la zona, després de la instal·lació de les 
pistes de pàdel municipals i amb base en els següents, 
 

ANTECEDENTS 
 
 Primer. - L'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers ha instal·lat a la zona del 
poliesportiu municipal dues pistes de pàdel amb les consegüents 4 zones de vidriera que 
ocupen 18 metres lineals cadascuna. 
 



Segon. - El municipi d'Albalat dels Tarongers, es troba en ple Parc Natural de la 
Serra Calderona, la qual cosa fa que l'ornitofauna sigui extraordinàriament diversa, 
destacant espècies com ara l'astor i l'àliga marcenca o el pica-soques blau en zones 
arbrades; els roquers, el duc, els mussols, el falcó pelegrí i l'àguila cuabarrada, en zones 
rocoses. Sent per exemple, l'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) i l'astor (Accipiter 
gentilis), dues aus protegides. 
 

Tercer. - Des de la instal·lació de les pistes de pàdel s'han apreciat diferents aus i 
altres animals morts a l'interior i al voltant de les pistes, en no adonar-se de la presència 
de les vidrieres. 

 
Quart. - Davant els fets exposats s'entén necessari trobar una solució al problema 

de la mort d'aus i altres animals en xocar amb les vidrieres de les pistes de pàdel. Com a 
mitjà per protegir la fauna autòctona, s'ha entès com a necessària la col·locació de vinils 
o algun material sobre les vidrieres amb la finalitat que les faci visibles per als animals i 
d'aquesta manera puguin evitar-les. Després investigacions practicades, el cost seria del 
voltant dels 2.000 €. 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

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

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

 
 la disposició addicional segona de la LCSP, en compliment del que disposa 

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

 
L'article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

pel que fa a la competència per a contractar, diu: 
 
«1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual 

correspon als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma 
legal o reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure 
contractes en nom seu. 
 

2.Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves 
competències i facultats en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats 
aplicables en cada cas per a la delegació o desconcentració de competències, en el cas 
que es tracti d'òrgans administratius, o per a l'atorgament de poders, quan es tracti d'òrgans 
societaris o d'una fundació. " 



 
 La mateixa llei en el seu article 118, pel que fa als contractes menors, diu: 

 
"Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 

euros, quan es tracti de contractes d'obres, oa 15.000 euros, quan es tracti de contractes 
de subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació 
amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal. " 

 
En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan 

de contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació 
de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir 
els requisits que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. 

En l'expedient es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar 
l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'apartat 
primer d'aquest article. L'òrgan de contractació comprovés el compliment d'aquesta regla. 

 
Pel que fa a l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 

s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
relatiu a les actuacions administratives preparatòries del contracte, 

 
«1. Els expedients de contractació s'iniciaran per l'òrgan de contractació 

determinant la necessitat de la prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en 
plans prèviament aprovats o autoritzats, bé per estimar-singularment necessària. 

 
2. Es adjuntar l'informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant 

la necessitat, característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte. " 
 
Basant-se que s'ha exposat anteriorment es formula la següent proposta: 
 
Primer. - Que per la junta de govern local es manifesti la necessitat d'adquirir i 

instal·lar en el la zona de vidre de les pistes de pàdel un vinil per solucionar el problema 
exposat anteriorment. 
 

Segon.- Contractar el subministrament i instal·lació de quatre vinils adaptats a les 
mesures de les pistes de pàdel amb la mercantil ZONA LÍMIT CASTELLON, SL amb 
CIF B012787776 i domicili social en Carrer Serra d'Irta, nau 30, 12.006 Castelló, pel preu 
de MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS (1.590,00 €) més l'IVA corresponent que 
ascendeix a TRES-CENTS TRENTA-TRES AMB NORANTA EUROS (333,90 €), 
sumant un total de MIL NOU-CENTS VINT-I-AMB NORANTA EUROS (1.923,90 €). 

 
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, 2 de maig 
de 2018 , per la secretària - interventora, ha crèdit suficient en l'aplicació pressupostària 
342 62200 POLIESPORTIU 

El que se sotmet a consideració de la Junta de Govern Local per adopció de l'acord 
corresponent. 
 

Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Aprovar la proposta de la Sra. Alcaldessa en tots els extrems plantejats 
anteriorment i que en resum es tradueixen en el següent: 
 
PRIMER. - Manifestar la necessitat d'adquirir i instal·lar en el la zona de vidre 
de les pistes de pàdel vinils per solucionar el problema exposat anteriorment. 
 
SEGON.- Contractar el subministrament i instal·lació de quatre vinils adaptats a 
les mesures de les pistes de pàdel amb la mercantil ZONA LÍMIT 
CASTELLON, SL amb CIF B012787776 i domicili social en Carrer Serra d'Irta, 
nau 30, 12.006 Castelló, pel preu de MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS 
(1.590,00 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a TRES-CENTS TRENTA-
TRES AMB NORANTA EUROS (333,90 €), sumant un total de MIL NOU-
CENTS VINT-I-AMB NORANTA EUROS (1.923,90 €). 
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, 2 de maig de 2018 , per la secretària - interventora, ha crèdit 
suficient en l'aplicació pressupostària 342 62200 POLIESPORTIU Minicipal. 
Pel que reconeix l'obligació amb càrrec a l'aplicació pressupostària 342 62200 
Poliesportiu Municipal. 
 
QUART. - Fer públic el present acte de conformitat amb la legislació vigent. 
 

I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 21: 15h 
del dia de l'encapçalament i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta del 
que jo com a secretaria dono fe i se sotmet a la signatura de la presidenta. 



 
Vist i plau PRESIDENTA    SECRETÀRIA - INTERVENTORA 
 

Mite Pérez Furió       Amparo Ferrandis Prats 


