ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 7 DE MARÇ DE 2017.
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 7 de març de 2017 les 18,40h,
sota la presidència de la Sra Alcaldessa, Sra Maite Pèrez Furio, els membres de la junta
de govern local, Sra Mª Dolores Lafont Avinent, D . Miguel Bonet Sancho i Rafael
Asensio Chenovart, que per motius de treball s'incorpora a la sessió a les 19,10 h,
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 dels esborranys de les actes de les sessions celebrades
els dies 7 i 21 de febrer de 2017, vistes per la junta de govern local, s'acorda per
unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes.

•

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 6/2017
promogut per FRANCIS PORFILIO GIMENO i de l'informe emès per
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament, el dia 23 de Febrer de 2017
que diu així:
LLICÈNCIA D'OBRA

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

FRANCIS PORFILIO GIMENO

DNI:

33403729-B

domicili:

C /Arcs 1, 46.591, Albalat dels Tarongers ..

En representació de:
obra:

REFORMA DE CUINA

emplaçament:

C / ARCS, Nº 1.

REF CADASTRAL: 8089903YJ2988N0001PQ
Albalat dels Tarongers
EXP:

6/2017

Emet el següent:INFORME
PRIMER:
•
•
•
•

Documentació presentada:

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

SEGON:
Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a
l'atorgament de llicència les Obres:
TERCER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes
Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994.
CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05/03/1998 . CTU), se sol·licita
Llicència d'Obres en:
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
CONCLUSIÓ:
Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que s'acordi
adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència sol·licitada,
excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que les obres
s'ajustin al que sol·licita i pressupostat.
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència a FRANCIS PORFILIO GIMENO per a la reforma de la
cuina, segons pressupost aportat, en l'immoble situat al c / ARCS, Nº 1, ref
cadastral: 8089903YJ2988N0001PQ; tenint en compte que, tractant-se d'obres
de manteniment no podran afectar l'estructura ni volum de l'immoble, que la
llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers excepte el dret de
propietat. Condicionada al compliment de les prescripcions generals que figuren
a les normes urbanístiques de planejament local i el pagament de l'impost i taxa
corresponent.
2) Autoritzar la col·locació del contenidor per dipositar la runa de les obres per un
període màxim de 30 dies, en lloc que no obstaculitzi el pas de vehicles.
3) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
•

Seguidament s'informés de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 8/2017
promogut per D. MANUEL ANDRES TAPIA i de l'informe emès per
l'arquitecte que presta serveis en aquest Ajuntament en data 23 de Febrer de
2017 que diu així:
LLICÈNCIA D'OBRA

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

MANUEL ANDRÉS TAPIA

DNI:

23473124-Z

domicili:

C / Sant Josep, núm 37, 46139, Pobla de Farnals.

En representació de:
obra:

REPARACIÓ DE MUR

emplaçament:

POL 10. PARCEL·LA 647

REF CADASTRAL: 46010A010006470000EU
Albalat dels Tarongers

EXP:
Emet el següent:INFORME

8/2017

PRIMER:
•
•
•
•

Documentació presentada:

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

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:
2. Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú.
QUART:

condicions:

S'ha de considerar que es tracta d'un camí que no és de titularitat pública i que serveix
d'accés a una parcel·la privada pel que requereix d'una intervenció urgent. No obstant
això, donades les condicions de classificació i qualificació del sòl no es podran
modificar les alineacions del camí.
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 al que s'ha exposat en l'apartat
QUART.
A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència al Sr. MANUEL ANDRES TÀPIA per arreglar camí
particular que serveix d'accés a la parcel·la de la seva propietat nº 647 del
polígon 10, referència cadastral: 46010A010006470000EU, tenint en compte
que donada les condicions de classificació i qualificació del sòl no es podran
modificar les alineacions del camí, i les obres s'executaran d'acord amb el
pressupost presentat; tenint en compte que la llicència es considera atorgada
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
Condicionat 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.
2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
•

Seguidament s'informa de l'escrit remés per la Direcció General d'Habitatge,
Rehabilitació i Regeneració Urbana, en el qual s'informa del conveni aprovat pel
Ple del Consell el dia 17 de Febrer de 2017, per a la col·laboració entre la
Generalitat a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres

Publiques i Vertebració del Territori i les entitats locals, per fomentar la
rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació urbana, amb objectiu d'impulsar

instruments que fomentin la conservació i informació entre les parts per promoure
activitats de rehabilitació edificatòria d'habitatges existents i de regeneració urbana.
Vist per la junta de govern i després deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
1) Manifestar l'interès d'aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, en
subscriure el conveni de col·laboració aprovat pel ple del Consell el 17 de
febrer de 2017, per a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, fomentar la rehabilitació edificatòria , regeneració i
renovació urbana, que té per objecte impulsar instruments que fomentin la
conservació i informació entre les parts per promoure activitats de
rehabilitació edificatòria de l'habitatge existents i la regeneració urbana.
2) Autoritzar a la Sra Alcaldessa per a subscriure l'esmentat conveni de
col·laboració entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori, pel foment de la rehabilitació
edificaria, regeneració i renovació urbana.
3) Traslladar el present acord al ple de l'ajuntament.

•

Seguidament s'informa de l'escrit presentat per la ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DISEMINADOS DE LA CARRETERA DE SEGART, de data 24/02/17 núm
d'entrada 283, en el qual sol·liciten es realitzin treballs de neteja i manteniment
del petit parc situat entre el barranc i la carretera a Segart.
Després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Encarregar a la tècnic Agrícola que realitzi un informe de l'estat dels pins.
2) Procedir a la neteja i condicionament de la zona.
3) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns.

•

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a l'execució de
l'obra "AMPLIACIÓ I DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES"
inclosa en el PPOS 2016 i l'import total ascendeix a 88.349,15 €; s'informa que
el projecte ha estat informat favorablement per Diputació en data 28 de febrer de
2017.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Aprovar l'expedient per a la contractació de l'obra "AMPLIACIÓ I
DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES" inclosa en el PPOS 2016.
Així com, el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el
contracte, per procediment obert, diversos criteris d'adjudicació, en el que tot
empresari interessat podrà presentar una

proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d'acord
amb l'article 157 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Publico,
aprovat pel RDL 3/20111 de 14 de novembre.

2) Autoritzar la despesa corresponent que comporta el present contracte amb
càrrec al vigent pressupost, aplicació pressupostària 342 62200 per import
total VUITANTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOVA EUROS
AMB QUINZE CÈNTIMS (88.349,15 €).
3) Fer públic el present acte mitjançant anunci de la licitació en el BOP de
València.
4) Tenint en compte que el procediment obert pot dilatar-se i que el termini
d'execució de l'obra és de 4 mesos; davant l'ajustat de complir amb els
terminis, se sol·licita una pròrroga per a finalitzar l'obra, fins el 31 de juliol
de 2018.
5) Traslladar el present acord al ple de l'Ajuntament.
•

Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a la realització
de l'obra, PLA DE CAMINS I VIALS 2016-2017, i de la notificació practicada a
aquest ajuntament sobre la seva inclusió en el mateix per l'execució de la
següent:
Nº obra:
229
denominació:DIRECCIÓ OBRA I COORD. SYS Reparac. C º RURAL I FASE.
import:
727,19 €
diputacion: 727,19 €

Nº obra:
230
denominació: Redacció. PROJECTE REP C º RURAL I FASE, ESS, DIRECCIÓ I COORD.
import:
1.470,10 €
Diputació:
1.470,10 €

Nº obra:
231
denominació: REPARACIÓ CAMINS RURALS I FASE, ESS, DIRECCIÓ I COORD.
import:
27.736,18 €
Diputació:
27.736,18 €
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) "Havent donat compte de les noves Directrius per a la gestió de Plans
Provincials d'Obres i Serveis, aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la
sessió de 19 de desembre de 1991, i modificades per acord de 24 de novembre
de 1993, i que són d'aplicació a la gestió del Pla de Camins i Vials 2016-2017, i
més en concret de la Directriu II.3 (pàgina 8) en la qual es conté lA
DELEGACIÓ en els Municipis de la Província de la contractació de les obres,
amb l'obligació que pels ajuntaments es faça constar expressament l'acceptació
d'aquesta delegació per acord plenari municipal.

Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'obra, "REPARACIÓ CAMINS
RURALS I FASE. TERRENS, B.BLANCA I Colegiala "
S'acorda per unanimitat:

a) Acceptar la delegació en aquest municipi per a contractar l'obra esmentada
anteriorment, i continguda en la Directriu II.3 de les aprovades pel Ple de la
Corporació Provincial en data 24 de novembre de de 1993.
b) Comprometre a l'exacte compliment de les directrius que s'esmenten, en el
procés d'execució de les obres.
c) Traslladar el present acord al ple de l'Ajuntament.
2) Realitzar un contracte menor amb l'arquitecte D. JOSE MARIA PEREZ
AVANÇAT amb DNI 44.796.588 V, per a la prestació dels serveis i per les
quanties, segons es detalla a continuació.
-

DIRECCIÓ DE L'OBRA I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT.
REPARACIÓ CAMINS RURALS I FASE.
Preu ............... 600,99 €
IVA ..................... .... 126,20 €
TOTAL .................. ... 727,19 €

-

REDACCIÓ PROJECTE REPARACIÓ CAMINS RURALS I FASE.
ESTUDI SEGURETAT I SALUT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ.
Preu ........................ 1.214,96 €
IVA ........................... 255,14 €
TOTAL ..................... .1.470,10 €

3) Compromís d'aportació econòmica amb càrrec a l'aplicació pressupostària. 920
22706 "CONVENIS TECNICOS, PROJECTES, ADRECES".
4) Seguidament informa la Sª alcaldessa que segons l'acordat per la junta de govern
local en sessió celebrada el 7 de febrer de 2017, s'han recollit els 3 pressupostos
de les empreses, FERQUE, GEOCIVIL I ELS SERRANS, però estan pendents
que es realitzi el informe tècnic; pel que després deliberació s'acorda per
unanimitat que, un cop realitzat l'informe tècnic s'adjudiqués per l'alcaldessa, a
la proposta que tècnica i econòmicament sigui més avantatjosa per a
l'ajuntament, segons informe tècnic.
5) Traslladar el present acord al ple de l'Ajuntament.
•

Seguidament s'informa de l'escrit presentat per la Sra Carmen Bastant en
representació AMPA ALBALAT per celebrar la festivitat fallera, nº d'entrada
293 de data 2017.02.28; Després deliberació de l'assumpte s'acorda per
unanimitat:
- Autoritzar a l'AMPA de ALBALAT el muntatge i crema de la falla del
col·legi, el proper dia 15 de Març de 2017 a Plaça de Dalt a les 17: 30h així
com la resta de les activitats programades.
- Tenint en compte que s'hauran d'adoptar les següents mesures:


Col·locació d'una base de terra suficient per protegir el formigó
imprès.



Quan acabi l'acte s'haurà de retirar la terra i les cendres, deixant la
plaça en les degudes condicions. La terra utilitzada no es pot tirar als
contenidors, de manera que els preguem la dipositin en lloc adequat.
La present autorització es considera atorgada sense perjudici de
tercers.



•

Tot seguit per la Sra Alcaldessa se sotmet a la consideració de la junta de
govern, la conveniència d'adquirir una nova tallagespa, ja que la que hi ha s'ha
fet malbé i la seva reparació completa ascendeix a la quantitat de 320,15 € i
s'acompanya dos pressupostos de les maquines noves, després de la deliberació
de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:

1) Vist el que antecedeix en l'expedient de modificació de crèdits nº 4/17, sobre
transferència de crèdit entre partides pertanyents a la mateixa àrea de despesa,
per a afrontar determinades obligacions entre diferents partides del pressupost de
despeses, de la mateixa àrea de despesa, sent que la partida que es minora té
crèdit suficient i és possible la seva minoració sense detriment del servei, i la
transferència proposta no s'hagi sotmesa a cap de les limitacions assenyalades en
l'article 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 41 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 10 de les d'Execució del
Pressupost de 2016.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària i sobre la transferència de crèdit proposta, amb
l'informe de conformitat
PRIMER.- Fer les transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports que
s'indiquen:
DE PARTIDA
1531 625
MOBILIARI
URBÀ
TOTAL

IMPORT QUE
minora
700,00

700,00 €

A PARTIDA
171.623 ADQUISICIÓ
MAQUINÀRIA
PER
JARDINS I ZONES
RECREATIVES

IMPORT QUE
S'INCREMENTA
700,00

700,00 €

SEGON. El present acte és d'execució immediata i s'ha de donar compte al ple en la
propera sessió que es celebri.
2) Adjudicació del subministrament consistent en l'adquisició d'una tallagespa
HUSQV LC356V motor profunda GCV 160 TrioClip, ample tall 56, 9 altures de
tall, a la mercantil TALLERS JUAN SANCHEZ SL, AMB CIF: B46429122 i
domiciliació fiscal en AVDA PAIS VALENCIA, 73, 46500 - SAGUNT d'acord
amb el pressupost presentat, amb referència OF 17/76 i pel preu de SIS-CENTS
NORANTA-NOU EUROS (699,00 €) IVA inclòs.
3) Compromís d'aportació econòmica amb càrrec a l'aplicació pressupostària
171.623 "Adquisició màquines per a jardins i zones recreatives"; havent
d'aportar previ al subministrament certificat positiu d'Hisenda i de la S. Social.

4) Traslladar el present acte a la mercantil TALLERS JUAN SANCHEZ SL als
efectes oportuns.
•

Seguidament s'informa per la Sª Alcaldessa de la conveniència de substituir les
quatre cisternes del col·legi d'Albalat, situades en les WC dels nens i nenes, ja que
les existents són de les que estan penjades i sempre s'estan trencant, a més aquestes

cadenes de llençar són perilloses, perquè es podrien caure davant els forts impulsos
al que de vegades les sotmeten els alumnes / as; per la qual cosa després de la
deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Adjudicar el subministrament i instal·lació de quatre CISTERNES SEMIALTA GEBERIT per al col·legi d'Albalat a la mercantil LAFARGA
INSTAL·LACIONS CB FONTANERIA I CALEFACCIÓ, amb CIF:
E96450309 i domicili fiscal en AVDA CAMP DE MOVERDRE, 27, 46590
ESTIVELLA, conformement al pressupost presentat nº 42 i pel preu total de
seicientos CINQUANTA-QUATRE EUROS (654 €) més l'IVA
corresponent de CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS (137,34 €), tOTAL 791,34 €.
2) Compromís d'aportació econòmica amb càrrec a l'aplicació pressupostària
323 21200 REPARACIÓ, MANTENIMENT ESCOLES.
3) Traslladar el present acte a LAFARGA INSTAL·LACIONS CB,
FONTANERIA I CALEFACCIONS, als efectes oportuns.
•

Seguidament informa la Sra Alcaldessa que segons l'acordat en la reunió
mantinguda amb el representant d ' "Els Panchorrins", per tractar l'assumpte del
conveni celebrat per l'ajuntament l'any 2010 per a l'obertura del vial que uneix el
camí de Baix Sequia amb la C / Calvari, s'ha contactat amb una advocada per
estudiar la possibilitat de modificar els termes del conveni; i s'informa del
pressupost tramès sobre el cost dels honoraris.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Subscriure un contracte menor per a la prestació del servei d'assessorament
jurídic, consistent en la realització d'un informe jurídic, sobre la viabilitat de
la modificació del conveni urbanístic subscrit entre aquest ajuntament i
diversos propietaris afectats per l'obertura de l'enllaç partida de Baix Sequia i
C / Calvari, amb l'advocada Sra Mercedes Almenar Muñoz amb DNI
24356441Q, pel preu de SIS-CENTS VINT EUROS (620 €) més l'IVA
corresponent que ascendeix a 130,20 €, TOTAL, SET-CENTS
CINQUANTA EUROS aMB VINT CÈNTIMS (750,20 € )
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns, alhora que se
li requereix perquè aporti certificat positiu d'hisenda i seguretat social.

•

Seguidament s'informa de la relació de pagaments mensuals nº1 i 2 aprovada per
l'alcaldia, després de deliberació s'acorda per unanimitat:

Ratificar el pagament de les quantitats ordenades per l'alcaldessa segons es detalla a
continuació:

•

Seguidament s'informa del contingut dels expedients incoats per a la modificació
de crèdits nº 2 i 3 de reconeixement extrajudicial de crèdits i transferències de
crèdits entre diferents àrees de despeses; la junta es dóna per assabentada.

•

Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa que diu així:

"En data 1 de març de 2017 s'ha s'inicia expedient mitjançant provisió-memòria de la
Regidora de Cultura que diu així:
Amb aquesta modificació es pretén generar crèdit per a la realització de l'activitat II
TRAIL ADT D'ALBALAT DELS TARONGERS DE 2017 segons es detalla:
-

Per aquesta regidoria es va contractar amb l'empresa GEISEREVENTS SL per a
l'organització de la II TRAIL ADT D'ALBALAT DELS TARONGERS, realitzat
l'esdeveniment s'acompanya d'acord amb el que s'ha pactat el compte d'ingressos i
despeses segons es detalla a continuació:

Segons el que disposen els arts. 181 del Text Refós de la llei reguladora de les hisendes

locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i 43
i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 14 GENERACIÓ
dE CREDITO de les Bases d'Execució del Pressupost, aquests compromisos d'aportació
són susceptibles de generar crèdit.
La competència per a aprovar els expedients de generació de crèdit és de la Sra.
Alcaldessa, no obstant aquesta s'ha delegat a la junta de govern local.
En data 2 de març s'emeten informes favorables per la secretària - interventora sobre la
modificació nº 5/2017.
En virtut de l'anterior, aquesta alcaldia fa seva la proposta de la Sra Regidora de Cultura
i PROPOSA:
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació a la partida que
s'indiquen a continuació.

PARTIDA

IMPORT

341 22601 PROMOCIÓ DE L'ESPORT

3.643,00 €

TOTAL

3.643,00 €

Es finançaran amb càrrec a les següents:
399 00 INGRESSOS DIVERSOS 3.643,00 €
SEGON. El present acte serà d'execució immediata, un cop aprovat per la junta de
govern local.
TERCER. Traslladar el present acte al ple de l'ajuntament en la propera sessió que es
celebri.
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, la seva
aprovació en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment.

•

Seguidament s'informa de la relació de factura nº 4 composta per 57 factures que
ascendeixen a l'import total de 20.837,73 €; s'acorda per unanimitat la seva
aprovació i ordre de pagament segons es detalla a continuació:

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,30h, de la qual jo com a
secretària, done fe.

Vist i plau
LA PRESIDENTA LA SECRETÀRIA- INTERVENTORA

