ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2018.
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, en segona convocatòria, el dia 8 de novembre a
les 18,45h, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furio es reuneixen els
membre de la Junta de Govern Local Sra. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho i
D. Rafael Asensio Chenovart, assistits de la secretària interventora, Amparo Ferrandis Prats, es
procedeix a informar dels assumptes segons es detallen a continuació:


S'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per Generació de Crèdits Nº 12/18 i de
la proposta de la Sra. Alcaldessa que diu esí:

Amb aquesta modificació es pretén generar crèdit en la partida destinada a la promoció de
l'esport per a la realització d'activitats d'atenció i promoció del benestar de la gent gran i dones
de 2018.
En el BOP Nº215 de data 2018.11.08 es publica la concessió de subvencions per a la realització
d'activitats d'atenció i promoció del benestar de la gent gran i dones de l'any 2018, calculant la
petició d'aquest ajuntament per a la següent activitat: "Activitats per al Benestar de les persones
grans i dones en Albalat "en la qual s'inclouen classes de les següents: Pilates, ioga, gimnàstica
de manteniment i aquagym.
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 cRÈDIT 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 o
regidor delegat no obstant això aquesta delegada a la junta de govern local.
Havent-se emès per la secretària-interventora informes positius sobre la procedència de la
modificació.
En virtut de l'anterior, es PROPOSA:
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació en les partides que
s'indiquen a continuació:
PARTIDA

IMPORT

341 22609 PROMOCIÓ DE L'ESPORT
4.520,00
TOTAL
4.520,00
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Es finançarà amb càrrec a la següent:
461 00 DIPUTACIÓ, ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 4.520,00 €.
TOTAL 4.520,00 €
SEGON. La generació de crèdit entrarà en vigor una vegada que s'hagi adoptat l'acord aprovatori
corresponent
Vista la proposta s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació en las partides que
s'indiquen a continuació:
PARTIDA

IMPORT

341 22609 PROMOCIÓ DE L'ESPORT
4.520,00
TOTAL
4.520,00

Es finançarà amb càrrec a la següent:
461 00 DIPUTACIÓ, ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 4.520,00 €.
TOTAL 4.520,00 €
SEGON.- El present acord serà d'execució immediata.


Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a contracte de serveis que
diu així:

En data 15 de maig de 2018, per aquesta alcaldia de formular a la Diputació de València,
sol·licitud d'ajuda per a activitats d'atenció i promoció del benestar de la gent gran i dones en l'any
2018.Las activitats desenvolupades consistien en: 24 classes de aquagym, 18 de ioga, 17 de Pilates
i 35 de gimnàstica de manteniment.
Aquesta decisió va ser ratificada per la junta de govern de data 15 de maig de 2018.
Igual que en anys anteriors, durant el mes de juliol de 2018, per l'empresa adjudicatària del servei
de socorrisme de la piscina municipal, es van impartir les classes d'aquagym.
Finalitzat el mes d'agost a principis de setembre per les veïnes de la població es va demandar a
aquesta alcaldia el començament de la resta de les classes,manifestant aquesta alcaldia, que de
moment, no es tenia coneixement de la resolució de la sol·licitud presentada; no obstant això, es
va arribar a l'acord d'iniciar les classes al setembre, i si l'ajuntament li concedien la subvenció es
faria càrrec delcost de les mateixes; en cas contrari, serien les pròpies usuàries els qui haurien de
pagar les classes.
Amb data 8 de novembre de 2018, es publica en el BOP núm 215, la resolució de la convocatòria
i s'atorga a aquest ajuntament la quantitat de 4.520,00 € segons sol·licitud formulada.
Pel que, de conformitat amb el que disposa la següent
LEGISLACIÓ APLICABLE
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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.
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 justifiqués 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 serveis especials de l'Annex IV, que
es s'adjudicaran mitjançant aquest últim procediment.
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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 justificar 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,
«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
la prestació dels serveis per realitzar les activitats de pilates, ioga i gimnàstica de manteniment.
Segon.- Contractar la prestació dels serveis d'acord amb el següent:
- Instructora de Pilates i Gimnàstica de Manteniment. Amb la mercantil, el Pallars
Events SL amb CIF B67081133, i domicili en Carrer Bolívia 239 1a planta Barcelona,
CP 08.020, que prestarà el següent servei:
 17 sessions de pilates: Per import de VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS
AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (842,98 €), més un IVA de CENT
SETANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS (177,02 €), sumant un total de
MIL VINT EUROS (1.020 €)
 35 sessions de gimnàstica de manteniment: Per import de MIL QUATRE-CENTS
EUROS (1.400 €) més un IVA de DOS-CENTS NORANTA-QUATRE (294 €),
sumant un total de MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS (1.694 €).
-

Instructora de ioga. Amb Davinia Gest Pérez, amb DNI 44.804.904-F, i domicili a
Urb. Muntanyes de Palancia C / 4 53C Algar de Palància, CP 46.593, que prestarà el
servei consistent en 18 classes pel preu de VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS
AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (892,56 €), més un IVA de CENT
VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (187,44 €).

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 8 de novembre de 2018, per la secretària interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341
22609 PROMOCIÓ DE L'ESPORT d'aquest pressupost.
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A la vista de tot això i després de la deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
PRIMER. Declarar urgent i necessària la contractació per a la prestació dels serveis de realització
de les activitats de pilates, ioga i gimnàstica de manteniment.
SEGON.- Contractar la prestació dels serveis d'acord amb el següent:
-

Instructora de Pilates i Gimnàstica de Manteniment, amb la mercantil Pallars Events
SL amb CIF B67081133, i domicili en Carrer Bolívia 239 1a planta Barcelona, CP
08.020, que prestarà el següent servei:
17 sessions de pilates: Per import de VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS (842,98 €), més un IVA de CENT SETANTA-SET
EUROS AMB DOS CÈNTIMS (177,02 €), sumant un total de MIL VINT EUROS (1.020
€)
35 sessions de gimnàstica de manteniment: Per import de MIL QUATRE-CENTS
EUROS (1.400 €) més un IVA de DOS-CENTS NORANTA-QUATRE (294 €), sumant
un total de MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS (1.694 €).
- Instructora de ioga, amb Davinia Gest Pérez, amb DNI 44.804.904-F, i domicili a
Urb. Muntanyes de Palancia C / 4 53C Algar de Palància, CP 46.593, que prestarà el
servei consistent en 18 classes pel preu de VUIT-CENTS NORANTA I DUES
EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (892,56 €), més un IVA de CENT
VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (187,44 €).
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.- Segons informe emès en aquesta data 8 de novembre de 2018, per la secretària interventora, ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica en l'aplicació pressupostària 341
22609 PROMOCIÓ DE L'ESPORT d'aquest pressupost.
QUART.- Fer públic el present acord de conformitat amb la Legislació vigent.



S'informa de la proposta alcaldia per expedient de modificació de crèdits nº 13/18, per
TRANSFERÈNCIA MATEIXA ÀREA DE DESPESA, que diu així:

Vist el que antecedeix en l'expedient de modificació de crèdits nº 13/18, sobre transferència de
crèdit entre partides pertanyents a la mateixa àrea de despesa, per a afrontar determinades
obligacions entre diferents aplicacions pressupostàries de l'estat de despeses, de la mateixa àrea
de despesa, sent que l'aplicació qual 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 2017.
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, així com
tenint en compte la necessitat d'escometre la modificació de crèdit per poder licitar l'obra inclosa
en el PPOS 2017 denominada "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ C /
LLARG I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD"; per la present i en ús de les atribucions
que em confereix la legislació vigent, proposo:
PRIMER.- Fer les transferències entre les partidesdes que s'esmenten i pels imports que
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s'indiquen:
DE PARTIDA

160 619 IFS 2017 i PPOS
2017

IMPORT QUE minora

46.485,61 €

A PARTIDA

IMPORT QUE
S'INCREMENTA

1532 619 PAVIMENTACIÓ
PPOS 2017

46.485,61 €

SEGON. El present acte és de execució immediata, adoptat l'acord per la junta de govern local
Vist el que antecedeix en l'expedient i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat:
1) Realitzar les transferències entre les partides que s'esmenten i pels imports que s'indiquen:
DE PARTIDA

IMPORT QUE minora

160 619 IFS 2017 i PPOS 46.485,61 €
2017

A PARTIDA

IMPORT
QUE
S'INCREMENTA

1532 619 PAVIMENTACIÓ 46.485,61 €
PPOS 2017

2) El present acte és d'execució immediata.

 Seguidament s'informa de que s'ha exposat anteriorment en l'expedient per a l'aprovació del
projecte tècnic de l'obra "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ C / LLARG
I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD", i en concret del contingut del Decret 236/18,
que diu així:
"En relació amb l'expedient que es tramita per a l'execució de l'obra inclosa en el PPOS 2017, nº
obra 857 denominada" SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C /
LLARG I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD ".
RESULTANT que, per acord de la junta de govern localde data 13 de novembre de 2017, se
sol·licita el canvi de l'obra Nº 39 "FINALITZACIÓ RONDA PERIMETRAL QUE UNEIX
AVDA DRA. ISABEL Cristòfol amb CTRA DE PETRES I ADEQUACIÓ PLAÇA DE BAIX,
per l'obra "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG,
FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD I ADEQUACIÓ PLAÇA DE BAIX ", alhora que
es sol·licita pròrroga per a la presentació del projecte tècnic fins 28 febrer 2018.
CONSIDERANT que, per Decret 11174 de data 2017.12.13 el Vicepresident 3r, Diputació
Delegat de l'Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de València, s'accepta el canvi de
l'obra sol·licitada per aquest Ajuntament, denominada "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I
PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD I
ADEQUACIÓ PLAÇA DE BAIX "assignant-li el nº d'obra 808.
RESULTANT que, per Decret de l'alcaldessa núm 42/18, manifesta que havent-se redactat el
projecte tècnic per l'arquitecte D. Jose Mª Pérez Avançat, resulta que el pressupost aprovat en el
PPOS / 2017 is insuficient per a escometre la totalitat de les obres previstes en l'enunciat, pel que
és necessari modificar l'obra; canvi que es sol·licita a la Diputació de València el 27 de febrer de
2018, al mateix temps s'acompanya del projecte tècnic ja momodificat.
CONSIDERANT que, per Decret 02108 de data 8 de març de 2018 el Diputat Delegat de l'àrea
de Cooperació Municipal Resol, Anul·lar l'obra "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM
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I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG, FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD I
ADEQUACIÓ PLAÇA DE BAIX (PPOS 2017/808).
I Incloure com a Obra a Realitzar "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL
C / LLARG I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD (PPOS 2017/857).
RESULTANT que, el projecte i documentació que l'acompanyava es va presentar telemàticament
en l'obra PPOS 2017/808, en data 27 de febrer de 2018; i l'última resolució per canvi d'obra era
de 12 de març de 2018, PPOS 2017/857; pel que el projecte es va adjuntar a l'obra anul·lada i no
va ser informat;
Va ser el 28 d'agost del 2018, quan en revisar l'expedient del PPOS / 2017, es va detectar l'error;
pel que posats en contacte amb el Servei de la Diputació de València, es habilitar plataforma i es
va pujar de nou el projecte aprovat per decret de la ajuntament nº 42/18; acompanyat d'un escrit
en el qual es feia menció expressa al fet que totes les referències incloses en el projecte que feien
referència a l'obra 808 s'havien d'entendre que es corresponien a l'obra 857.
Esmenat d'aquesta manera l'error, s'emet per la Diputació de València informe desfavorable del
projecte, el dia 12 de setembre de 2018, amb les deficiències a esmenar.
Esmenades les deficiències pel tècnic redactor del projecte, Sr. José Mª Pérez Avançat, per la
present i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
1) Remetre l'esmena del projecte tècnic de l'obra "SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I
PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD ".
2) Nomenar director de l'obra esmentada a D. Jose Mª Pérez Avançat.
3) Basant-se tot això, sol·licitar una pròrroga per a l'execució de l'obra "SUBSTITUCIÓ
CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C / LLARG I FINALITZACIÓ VORERES
RONDA NORD ", fins al 30 de juny de el 2019.
4) Traslladar el present acte a la junta de govern local, ple de l'Ajuntament ia la Diputació de
València als efectes oportuns. "
Emès informe favorable al projecte tècnic per la Diputació de València en data 24 / X / 2018.
A la vista de tot això en l'expedient després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:


Ratificar totes les actuacions dutes a terme per l'alcaldia mitjançant Decrets.



Incoar l'expedient per a la Licitació de les obres.

 Seguidament s'informa de l'escrit remès per laDirecció General d'Obres Publiques Transport
i Mobilitat Urbana. Servei Territorial d'Obres Publiques de València, sobre:
OBRA: VIA VERDA ULLS NEGRES TRAM ALGIMIA D'ALFARA-ALBALAT DELS
TARONGERS.
CLAU: 2561-STU.
ASSUMPTE. COMENÇAMENT DE LES OBRES.
alque sol·licita conformitat a l'adequació dels camins per on passa el Carril cicle de vianants
objecte del projecte; i del contingut de l'informe tècnic emès per l'arquitecte que presta serveis en
aquest ajuntament que diu així:
ASSUMPTE: VIA VERDA DE ULLS NEGRES. TRAM ALGIMIA D'ALFARAALBALAT DELS TARONGERS
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:
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INFORMA Vist el projecte de construcció del tram de la Via Verda que discorre pel terme
municipal d'Albalat dels Tarongers, s'informa que el recorregut de la via és coincident amb la via
de comunicació CM al Ferrocarril, polígon 2, parcel·la 9023, paral·lel a l'Autovia A-23.

CONCLUSIÓ
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No hi ha inconvenient en l'execució del projecte de construcció de la Via verda, en el tram
que discorre pel terme municipal de Albalat dels Tarongers, excepte dret de propietat i sense
perjudici de tercers.
A la vista de tot això s'acorda per unanimitat:
Manifestar la conformitat d'aquesta Corporació amb les actuacions programades i traslladar el
present acte Direcció General d'Obres Publiques Transport i Mobilitat Urbana. Servei Territorial
d'Obres Publiques de València.

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 27/2018 incoat a
instància de Dña. Olivia Chenovart Furio del contingut de la proposta de resolució
formulada per l'alcaldessa que diu així:
Vist l'escrit d'anul·lació que presenta la senyora Olivia Chenovart Furió, amb data 11 d'octubre
de 2018 i prenent com a base l'informe de la secretària-interventora, que diu així:
Havent-se procedit per part de la interessada a la sol·licitud de llicència d'obres amb data de 28
de juny de 2018, es va presentar el 11 d'octubre passat de 2018, sol·licitud d'anul·lació.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La renúncia o desistiment, estan recollits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de la manera:
Article 84 Acabament
1. Posaran fi al procediment la resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es fonamenta
la sol·licitud, quan aquesta renúncia no estigui prohibida per l'ordenament jurídic, i la declaració
de caducitat.
2. També produirà la terminació del procediment la impossibilitat material de continuar per causes
sobrevingudes. La resolució que es dicti ha de ser motivada en tot cas.
Article 94 Desistiment i renúncia pels interessats
1. Tot interessat podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per
l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets.
2. Si l'escrit d'iniciació, el formulen dues o més interessats, el desistiment o la renúncia només
afecta els que l'haguessin formulat.
3. Tant el desistiment com la renúncia es poden realitzar per qualsevol mitjà que permeti la seva
constància, sempre que incorpori les firmes que corresponguin d'acord amb el que preveu la
normativa aplicable.
4. L'Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el
procediment tret que, havent-se personat en el mateix tercer interessats, n'instin la continuació en
el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia.
5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment impliqués l'interès general o fos
convenient substanciar-la per la seva definició i aclariment, l'Administració pot limitar els efectes
del desistiment o la renúncia a l'interessat i seguir el procediment.
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Pel que fa a la competència per procedir a la resolució d'aquesta renúncia o desistiment,
correspondrà a l'alcaldia o per delegació a la junta de govern local d'acord amb la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local :
article 21
1. L'alcalde és el president de la Corporació i ostenta entre les següents atribucions:
q) L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple
oa la Junta de Govern Local.
3.El alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar ipresidir les
sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la
concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei
dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral , i les enunciades en els paràgrafs a), e), j),
k), l) im) de l'apartat 1 d'aquest article. No obstant, podrà delegar en la Junta de Govern Local
l'exercici de les atribucions previstes en el paràgraf j).
FONAMENTS DE DRET
Primer.-Per tot l'exposat, tant el desistiment d'una sol·licitud, com la renúncia a un dret és una
potestat que té tot interessat, reconeguda com hem vist en l'art. 94 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Règim Jurídic de les Administracionscions públiques i del procediment
administratiu comú.
Quan es concedeixi la llicència d'obres, el titular de la mateixa pot exercir el seu dret a renunciar
al seu dret urbanístic concedit, i procedirà acceptar la renúncia, així com deixar sense efecte la
llicència concedida o el procediment iniciat.
Segon.- Pel que fa a qui ha de ser l'encarregat d'acceptar el desistiment o renúncia queda clar que
correspondrà, en virtut de la legislació aplicable, a la junta de govern local en virtut de l' Decret
de delegació efectuada per aquesta alcaldia núm 203/15 d'1 de juliol del 2015.
Tercer.- Així doncs, i en forma de resum s'ha d'arribar a les següents conclusions:
- Procedeix l'acceptació del desistiment que posa fi al procediment.
- La junta de govern d'acceptar completament el desistiment i declarar conclús el
procediment per a l'atorgament de la llicència, sense que per la interessada hagi realitzarse qualsevol altre tràmit i sense que per part de l'ajuntament es pugui procedir a la
denegació o exigència de major documentació.
A la vista de tot això aquesta alcaldia formula la següent:
Primer.- Acceptar el desistiment del procediment incoat per a llicència d'obra, expedient: 27/18
instat per la senyora Olivia Chenovart Furio, no existint tercer interessats en el mateix, ni
comportant el mateix interès general.
Segon.- Declarar conclòs el procediment per desistiment de la interessada i procedir a l'arxiu de
l'expedient, tot això d'acord amb el que estableix l' article 94.4 i 5 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre,
de procediment administratiu comú.
Tercer.- Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.
A la vista de tot això s'acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar el donisdesistiment del procediment incoat per a llicència d'obra, expedient:
27/18 instat per la senyora Olivia Chenovart Furió, no existint tercer interessats en el mateix, ni
comportant el mateix interès general.
Segon.- Declarar conclòs el procediment per desistiment de la interessada i procedir a l'arxiu de
l'expedient, tot això d'acord amb el que estableix l'article 94.4 i 5 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre,
de procediment administratiu comú.
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Tercer.- Traslladar el present acte a la insada als efectes oportuns.
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 23/2018 incoat a
instància de Dña. Laura Alfonso Lafont i del contingut de l'informe-proposta de la secretària
-interventora que diu així:
en relació amb l'expedient de sol·licitud de llicència d'obra amb referència 23/2018, que es
tramita, per a actuacions consistents en substitució de xapat de cuina, al c / Sant Vicent Ferrer,
núm 18, 1r, A instància de SRA. LAURA ALFONSO LAFONT amb DNI44790519-C; d'acord
amb elsarts. 172 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, S'emet el següent INFORME,
en el qual es fa constar els següents:
FETS
PRIMER.-Mitjançant instància presentada amb data 20 de juny de 2018, i amb Registre General
de Documents d'aquest Excm. Ajuntament nº 1113, es presenta per SRA. LAURA ALFONSO
LAFONT,en nom propi, sol·licitud de llicència urbanística per a actuacions consistents en
substitució de l'aplacat de cuina, en inmueble situat en C / Sant Vicent Ferrer nº18, 1º.
SEGON.- Amb data 28 de juny de 2018, s'emet informe desfavorable a la concessió de la llicència
d'obra menor per part de l'Arquitecte Municipal d'aquest Ajuntament per falta de documentació.
Pel que se li fa requeriment de data 2 de juliol de 2018, de la següent documentació:

- Pressupost de l'obra amb desglossament de l'IVA.
- Fotografies de l'estat actual de la zona on es pretén actuar.
TERCER.- El 6 de juliol de 2018, la Sra. Alfonso, aporta a aquest Ajuntament, amb nº d'entrada
1223, la documentació requerida.
QUART.- Amb data 25 d'octubre de 2018, s'emet informe favorable d'obra per part dl'arquitecte
municipal d'aquest Ajuntament, que diu així:
"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:

LAURA ALFONSO LAFONT

DNI:

44790519-C

domicili:

C / Sant Vicent Ferrer, núm 18-1. Albalat dels Tarongers.
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obra:

Substitució de xapat de cuina.

emplaçament:

C / SANT VICENT FERRER, Nº 18-1

REF CADASTRAL:

8583410YJ2988C0002EK. Albalat dels Tarongers

EXP:

23/2018

Emet el següent:
INFORME

PRIMER:

Documentació presentada:

sol·licitud de llicència d'obres.
Fitxa cadastral.
Pressupost aportat pel promotor.
Documentació presentada el 6 de juliol de 2018:
Pressupost de l'obra.
Fotografies de l'estat actual de la zona on es pretén actuar.
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.Clasificación
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·licitat i
pressupostat ".

CONSIDERACIONS LEGALS
PRIMERA La legislació aplicable és la següent:
A) Legislació estatal:
- Arts. 8 i 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de sòl.
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- Arts. 21.1.q) i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
- arts. 21 i 22, 66 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, De Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Cocomú.
B) Legislació autonòmica:
Articles 213, 218-221 i 223 a 226 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.
SEGONA.- De conformitat amb l'article 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, estan subjectes a declaració responsable, en els
termes de l'article 222 d'aquesta Llei:
b) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura oa l'aspecte exterior i
interior de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, qualsevol que
sigui el seu ús, que no suposin ampliació ni obra de nova planta.
c) Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten
elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de
l'edificació que no requereixin col·locació de bastida en via pública.
Pel que fa a l'art. 222 de declaració responsable per a l'execució d'obres de reforma d'edificis,
construcciones o instal·lacions i obres menors, indica el següent:
"1. La declaració responsable per als supòsits de l'article 214 d'aquesta Llei s'ha d'ajustar
al que preveu la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú.
2. La declaració responsable s'acompanyarà dels següents documents addicionals:
a) Acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació.
b) Descripció gràfica i escrita de l'actuació i la seva ubicació física, així com projecte
subscrit per tècnic competent quan ho requereixi la naturalesa de l'obra, amb succint
informe emès pel redactor que acrediti el compliment de la normativa exigible.
c) Documentació addicional exigida per la normativa ambiental, quan sigui procedent.
d) Indicació del temps en què es pretén iniciar l'obra i mesures relacionades amb
l'evacuació de runes i utilització de la via pública.
3. El promotor, un cop efectuada sota la seva responsabilitat la declaració que compleix
tots els requisits exigibles per a executar les obres, i presentada aquesta davant
l'ajuntament o entitat local competent junt amb tota la documentació exigida, estarà
habilitat per a l'inici immediat de les obres, sense perjudici de les potestats municipals de
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comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació
del que executa al contingut de la declaració.
4. La presentació de la declaració responsable, efectuada en els termes que preveu aquesta
disposició, té els efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la llicència
municipal i es podrà fer valer tant davant l'administració com davant qualsevol altra
persona, natural o jurídica, pública o privada.
5. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada,
manifestació o document que s'acompanyi o incorpori a la declaració responsable, o la
no presentació davant de l'administració competent d'aquesta, determinarà la
impossibilitat d'iniciar les obres o de realitzar els actes corresponents des del moment en
què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats que siguin
procedents. La resolució administrativa que declari aquestes circumstàncies podrà
determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al
reconeixement oa l'exercici del dret oa l'inici de l'activitat corresponent; tot això sense
perjudici de la tramitació, si escau, del procediment sancionador corresponent.
6. La Legislació i el planejament urbanístic aplicables a les declaracions responsables
seran els que estiguin vigents en el moment de la presentació ".
TERCERA.- Per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès informe favorable.
QUARTA.- Pel que fa a l'òrgan competent per resoldre l'expedient, es considera un acte atribuïble
al titular de l'Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l' article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en ser el òrgan competent per a l'atorgament
de llicències llevat que s'hagi delegat la competència en la junta de govern local, com és el cas.
Tenint en compte que per aquest ajuntament encara no s'han adequat les sol·licituds i
procediments a la nova normativa de declaració responsable.
De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que antecedeix, s'eleva a la junta de govern la
següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Autoritzar les actuacions consistents en substitució de xapat de cuina, in l'immoble
situat al c / Sant Vicent Ferrer, núm 18, 1r, A instància de SRA. LAURA ALFONSO LAFONT.
SEGON.- Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic que s'assenyalen a
continuació, sobre PEM de 100,20 €:
- Taxa 0,5%: 0,5 €
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- ICIO 3%: 3 €
- Total: 3,50 €
TERCER.- Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a la interessada, amb
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin.
A la vista de tot això, s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Autoritzar les actuacions consistents en substitució de xapat de cuina, en l'immoble
situat al c / Sant Vicent Ferrer, núm 18, 1r, A instància de SRA. LAURA ALFONSO LAFONT.
SEGON.- Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de derfet públic que s'assenyalen a
continuació, sobre PEM de 100,20 €:
- Taxa 0,5%: 0,5 €
- ICIO 3%: 3 €
- Total: 3,50 €
TERCER.- Donar trasllat del present acte finalitzador de la via administrativa a la interessada,
amb indicació del règim de recursos que legalmente corresponguin.
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 26/2018 incoat a
instància de D. Pedro Argenti Esteller i del contingut de l'informe-proposta de la
secretària interventora que diu així;
En relació amb el expedient de sol·licitud de llicència d'obra amb referència 26/2018, que es
tramita, per a instal·lació de piscina prefabricada en habitatge unifamiliar aïllat, en C / Mare
de Déu del Carme núm 16-B, a instància de D. PEDRO ARGENTI ESTELLER i DNI
33412380-G, d'acord amb els arts. 172 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, S'emet el següent INFORME, en el qual es constar els següents:
FETS
PRIMER.-Mitjançant instància presentada amb data 18 de juliol de 2018, i amb Registre General
de Documents d'aquest Excm. Ajuntament nº 1300, es presenta per D. PEDRO ARGENTI
ESTELLER,en nom propi, sol·licitud de llicència urbanística per a actuacions consistents en
instal·lació de piscina prefabricada en habitatge unifamiliar aïllat, Al c / Mare de Déu del Carme,
núm 16- B.
SEGON.- Amb data 25 d'octubre de 2018, s'emet informe favorable a la concessió de la llicència
per part de l'Arquitecto Municipal d'aquest Ajuntament, que diu així:
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"José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat del Tarongers, en relació
amb la sol·licitud d'Obra presentada per:

sol·licitant:

PEDRO ARGENTI ESTELLER

DNI:

33412380-G

domicili:

C / Ronda Nord, nº 1. 46.591, Albalat dels Tarongers.

obra:

PISCINA PREFABRICADA

emplaçament:

C / MARE DE DEU DEL CARME, nº16-B.
46.591 Albalat dels Tarongers.

Expte .:

26/2018

Emet el següent: I N F O R M I

PRIMER:











Documentació presentada:

Sol·licitud de llicència d'obres.
Exemplar del projecte bàsic d'edifici magatzem en format paper. Visat.
Exemplar del projecte bàsic d'edifici magatzem en format digital. Visat.
Estudi de Gestió deResidus, 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).
signat
Fitxa urbanística. Visat.
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Visat.
fitxa estadística de la construcció d'edificis, visat.
Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT.
Nomenament del tècnic director de l'obra.

SEGON:
Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a l'otorgamient de
Llicència les Obres:

TERCER:

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

QUART:
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.
El projecte compleix amb el planejament vigent.
CINQUÈ:

Terminis d'execució:
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donades les característiques de l'obra projectada, s'estableixen els següents terminis per a
l'execució de l'obra sol·licitada a comptar de la data de concessió de llicència urbanística d'obra:




Inici de l'obra: 6 mesos
Interrupció màxima: 6 mesos
Finalització de l'obra: 12 mesos

SISÈ: Incidències al Projecte:

SETÈ: consideracions:
El promotor queda obligat al finalitzar les obres a presentar la documentació final d'obra
juntament amb l'alta cadastral. S'haurà de realitzar visita d'inspecció a fi de realitzar les
comprovacions oportunes.
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 solicitada, Excepte millor dret
de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que les obres realitzades s'ajusten al que sol·licita
i pressupostat, quedant CONDICIONADA a:
1r.L'execució de les obres d'acord amb els terminis indicats a l'apartat quinto".

CONSIDERACIONS LEGALS
PRIMERA La legislació aplicable és la següent:
A) Legislació estatal:
- Arts. 8 i 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de Sòl.
- Arts. 21.1.q) i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
- arts. 21 i 22, 66 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, De règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú.
B) legislació actenòmica:
Articles 213, 218-221 i 223 a 226 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.
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C) Planejament urbanístic d'Albalat dels Tarongers, normes urbanístiques de planejament per a
sòl urbano de l'article 19 al 42.
SEGONA.- De conformitat amb l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, en els termes de la present Llei i sense perjudici
de les altres autoritzacions que siguin procedents d'acord amb la legislació urbanística i sectorial
aplicable, tots els actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol, i en particular els
següents:
a) Les obres de construcció, edificació i implantació de instal·lacions de nova planta.
b) Les obres d'ampliació de tota classe de construccions, edificis i instal·lacions existents.
c) Les obres de modificació o reforma que afectin l'estructura de les construccions, els edificis
i les instal·lacions de totes classes, qualsevol que sigui el seu ús.
d) Les obres i els usos que s'hagin de realitzar amb caràcter provisional.
e) La demolició de les construccions.
f) Els actes de divisió de terrenys o de parcel·lació de finques, excepte en els supòsits legals
de innecessarietat de llicència.
g) La modificació de l'ús de les construccions, edificacions i instal·lacions, així com l'ús del
vol sobre els mateixos.
h) Els actes d'intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o
cataloga2, qualsevol que sigui l'abast de l'obra.
i) Els desmunts, les explanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra que
excedisquen de la pràctica ordinària de labors agrícoles.
j) L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres, llevat del que disposa l'article 215.1.b d'aquesta
Llei.
k) L'acumulació d'abocaments i el depòsit de materials aliens a les característiques pròpies del
paisatge natural, llevat del que disposa l'article 214 d'aquesta Llei.
l) L'aixecament de murs de fáfàbrica i el tanca, en els casos i sota les condicions estètiques que
exigisquen les ordenances dels plans reguladores de la seva harmonia amb l'entorn.
m) L'execució d'obres i instal·lacions que afecten el subsòl.
n) L'obertura de camins, així com la seva modificació o pavimentació.
o) La ubicació de cases prefabricades, caravanes fixes, hivernacles i instal·lacions similars,
provisionals o permanents.
p) La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies públiques
o privades i, en general, qualsevol tipus d'obres o usos que afectin la configuració del territori.
q) Les tales i abatiment d'arbres que constitueixin massa arbòria, espai boscós, arbreda o parc,
a excepció de les autoritzades en el medi rural pels òrgans competents en matèria agrària o
forestal.
r) L'execució d'obres d'urbanització, llevat del que disposa l'article 214 d'aquesta Llei.
s) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
t) Totes les altres accions en què ho exigeixi el planejament o les ordenances municipals.
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TERCERA.- L'ordenació del procediment per a l'atorgament de les llicències urbanístiques
municipals s'ha d'ajustar a les regles que preveu l'article 220 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de
la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de manera que:
1. La competència i el procediment d'atorgament de llicències s'ajustaran a la legislació
sectorial que en cada cas les regula, a la de Règim Local ila del procediment administratiu
comú.
2. L'expedient ha d'incorporar el projecte tècnic, les autoritzacions que siguin procedents
i, a més, l'informe tècnic i jurídic.
Quant als terminis s'estarà al que disposa l'article 221 de la Llei 5/2014, apartat b), que
diu així: 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,
en el termini de dos mesos.
Pel que fa al silenci administratiu, disposa l'article 223 de la reiterada llei:
1. El venciment del termini per a l'atorgament de les llicències sense que s'haguera
notificat resolució expressa legitimés l'interessat que en presentat la sol·licitud per
entendre estimada per silenci administratiu en els supòsits de l'article 213, c, g, l, m,
d'aquesta Llei.
2. La resta de llicències s'entendran desestimades per silenci administratiu si hagués
vençut el termini per notificar la resolució sense que la mateixa s'hagi practicat
QUARTA.- Per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès informe favorable.
CINQUENA.- Pel que fa a l'òrgan competent per resoldre l'expedient, es considera un acte
atribuïble al titular de l'Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l' article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en ser l'òrgan competent per a
l'atorgament de llicències llevat que s'hagi delegat la competència en la junta de govern local,
com is el cas.
De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que antecedeix, s'eleva a la junta de govern la
següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Atorgar llicència urbanística per a l'actuació consistent en instal·lació de
piscina prefabricada en habitatge unifamiliar aïllat situada en C / Mare de Déu del Carme
núm 16-B, a instància de D. Pedro Argenti Esteller, de conformitat amb el projecte tècnic
presentat, redactat per l'arquitecte Rafael Saiz Parrilla.
SEGON.- Sense perjudici de l'cumplimient del que disposa anteriorment, la llicència es
concedeix sota les següents condicions:
"Donades les característiques de l'obra projectada, s'estableixen els següents terminis per
a l'execució de l'obra sol·licitada a comptar de la data de concessió de llicència urbanística
d'obra:
-Inici de l'obra: 6 mesos
-Interrupció màxima: 6 mesos
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-Finalització de l'obra: 12 mesos ".
TERCER.- Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic que
s'assenyalen a continuació, sobre pressupostosto 7.373,80 €:
- Taxa 0,5%: 36,87 €
- ICIO 3%: 221,21 €
- total: 258,08 €
QUART.- Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa als interessats,
amb indicació del règim de recursos que legalment corresponguin.
A la vista de tot això, s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Atorgar llicència urbanística per a l'actuació consistent en instal·lació de
piscina prefabricada en habitatge unifamiliar aïllat situada en C / Mare de Déu del Carme
núm 16-B, a instància de D. Pedro Argenti Esteller, de conformitat amb el projecte tècnic
presentat, redactat per l'arquitecte Rafael Saiz Parrilla.
SEGON.- Sense perjudici del compliment del que disposa anteriorment, la llicència es
concedeix sota les següents condicions:
"donades les característiques de l'obra projectada, s'estableixen els següents terminis per
a l'execució de l'obra sol·licitada a comptar de la data de concessió de llicència urbanística
d'obra:
-Inici de l'obra: 6 mesos
-Interrupció màxima: 6 mesos
-Finalizació de l'obra: 12 mesos ".
TERCER.- Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic que
s'assenyalen a continuació, sobre pressupost 7.373,80 €:
- Taxa 0,5%: 36,87 €
- ICIO 3%: 221,21 €
- total: 258,08 €
QUART.- donar trasllat del present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat,
amb indicació del règim de recursos que legalment corresponguin.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 28/2018 incoat a
instància de D. Miguel Bonet Gamón i del contingut de l'informe -proposta de la secretàriainterventora que diu així:

En relació amb l'expedient de sol·licitud de llicència d'obra amb referència 28/2018, que es
tramita, per a actuacions consistents en retejeado de cubierta, En immoble situat en C / Curt, Nº
8, a instància de D. MIGUEL BONET GAMÓN amb DNI 73500139-M, d'acord amb els arts.
172 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
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aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, S'emet el següent INFORME, en el qual
es consten els següents:
FETS
PRIMER.-Mitjançant instància presentada amb data 5 de setembre de 2018, i registrada en el
Registre General de Documents d'aquest Excm. Ajuntamentamb el núm 1600, es presenta per D.
MIGUEL BONET GAMÓN, en nom propi, sol·licitud de llicència urbanística per a actuacions
consistents en retejeado de coberta, in immoble situat en C / Curt, nº 8. L'empresa que va a
executar aquesta obra ésCO-PROMAB SL
SEGON.- Amb data 25 d'octubre de 2018, s'emet informe desfavorable a la concessió de la
llicència d'obra per part de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament per falta de documentació.
Pel que se li fa requeriment en data 26 d'octubre de 2018, de la següent documentació:
2.
3.
4.
5.

Model de sol·licitud de llicència d'obres degudament emplenat.
Pressupost de l'obra amb desglossament de l'IVA.
Descripció suficient de l'actuació que es pretén. Superfície, materials, etc.
Fotografies del aquestado actual de la zona on es pretén actuar.

TERCER.- El 30 d'octubre de 2018, el Sr. Bonet, aporta a aquest Ajuntament, amb nº d'entrada
1904, la documentació requerida.
QUART.- Amb data 8 de novembre de 2018, s'emet informe favorable d'obra por part de
l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, que diu així:
"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:

MIGUEL BONET GAMÓN

DNI:

73500139-M

domicili:

C / Curt, núm 8. Albalat dels Tarongers.

obra:

Retejeado de coberta.

emplaçament:

C / CURT, Nº 8

REF CADASTRAL:

8484819YJ2988C0001BJ
Albalat dels Tarongers

EXP:

28/2018

Emet el següent:

1. I N F O R M I
PRIMER:

Documentació presentada:

Sol·licitud de llicència d'obres.
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Fitxa cadastral.

Documentació presentada el 30 d'octubre de 2018:

Fotografia de l'estat actual de la zona on es pretén actuar.
Pressupost de l'obra amb desglossament de l'IVA.
Descripció de les obres (pressupost).

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 anteriormente exposat, 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 ".

CONSIDERACIONS LEGALS
PRIMERA La legislació aplicable és la següent:
A) Legislació estatal:
- Arts. 8 i 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Texto
refós de la Llei de Sòl.
- Arts. 21.1.q) i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
- Arts. 21 i 22, 66 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, De Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Proprocediment administratiu comú.
B) Legislació autonòmica:
Articles 213, 214 i 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatge.
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SEGONA.- De conformitat amb l'article 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, estan subjectes a declaració responsable, en els
termes de l'article 222 d'aquesta Llei:
b) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura oa l'aspecte exterior i
interior de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, qualsevol que
sigui el seu ús, que no suposin ampliació ni obra de nova planta.
c) Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten a
elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de
l'edificació que no requereixin col·locació de bastida en via pública.
Pel que fa a l'art. 222 de declaració responsable per a l'execució d'obres de reforma d'edificis,
construccions o instal·lacions i obres menors, indica el següent:
"1. La declaració responsable per als supòsits de l'article 214 d'aquesta Llei s'ha d'ajustar
al que preveu la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú.
2. La declaració responsable s'acompanyarà dels següents documents addicionals:
a) Acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació.
b) Descripció gràfica i escrita de l'actuació i la seva ubicació física, així com projecte
subscrit per tècnic competent quan ho requereixi la naturalesa de l'obra, amb succint
informe emès pel redactor que acrediti el compliment de la normativa exigible.
c) Documentació addicional exigida per la normativa ambiental, quan sigui procedent.
d) Indicació del temps en què es pretén iniciar l'obra i mesures relacionades amb
l'evacuació de runes i utilització de la via pública.
3. El promotor, un cop efectuada sota la seva responsabilitat la declaració de que
compleix tots els requisits exigibles per a executar les obres, i presentada aquesta davant
l'ajuntament o entitat local competent junt amb tota la documentació exigida, estarà
habilitat per a l'inici immediat de les obres, sense perjudici de les potestats municipals de
comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació
del que executa al contingut de la declaració.
4. La presentació de la declaració responsable, efectuada en els termes que preveu aquesta
disposició, té els efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la llicència
municipal i es podrà fer valer tant davant l'administració com davant qualsevol altra
persona, natural o jurídica, pública o privada.
5. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada,
manifestació o document que s'acompanyi o incorpori a la declaració responsable, o la
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no presentació davant de l'administració competent d'aquesta, determinarà la
impossibilitat d'iniciar les obres o de realitzar els actes corresponents des del moment en
què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats que siguin
procedents. La resolució administrativa que declari aquestes circumstàncies pot
determinarl'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al
reconeixement oa l'exercici del dret oa l'inici de l'activitat corresponent; tot això sense
perjudici de la tramitació, si escau, del procediment sancionador corresponent.
6. La legislació i el planejament urbanístic aplicables a les declaracions responsables
seran els que estiguin vigents en el moment de la presentació ".

TERCERA.- Per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès informe favorable.
QUARTA.- Pel que fa a l'òrgan competent per resoldre l'expedient, es considera un acte atribuïble
al titular de l'Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l' article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en ser l'òrgan competent per a l'atorgament de
llicències llevat que s'hagi delegat la competència en la junta de govern local, com és el cas.
Tenint en compte que per aquest ajuntament encara no s'han adequat les sol·licituds i
procediments a la nova normativa de declaració responsable.
De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que antecedeix, s'eleva a la junta de govern la
següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Autoritzar les actuacions consistents en retejeado de coberta, in immoble situat en C
/ Curt, nº 8, a instància de D. MIGUEL BONET GAMÓN.
SEGON.- Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic que s'assenyalen a
continuació: PEM 450 €
- Taxa 0,5%: 2,25 €
- ICIO 3%: 13,50 €
- Total: 15,75 €
TERCER.- Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a la interessat, amb
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin.
A la vista de tot això s'acorda per unanimitat:
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PRIMER.- Autoritzar les actuacions consistents en retejeado de coberta, En immoble situat en C
/ Curt, nº 8, a instància de D. MIGUEL BONET GAMÓN.
SEGON.- Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic que s'assenyalen a
continuació: PEM 450 €
- Taxa 0,5%: 2,25 €
- ICIO 3%: 13,50 €
- Total: 15,75 €
TERCER.- Traslladar del present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 29/2018 incoat a
instància de D. JUAN SIMÓN RISUEÑO MORENO i del contingut de l'informe proposta de
la secretària-interventora, que diu així:

En relació amb l'expedient amb referència 29/2018, de sol·licitud de llicència d'obra per a
actuacions consistents en substitució de revestiments en immoble situat en polígon 14, parcel·la
223, a instància de D. JUAN SIMÓN RISUEÑO MORENO amb DNI 19.081.168-T, d'acord amb
els arts. 172 i 175 del Reglament d'Organización, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, S'emet el següent INFORME,
en el qual consten els següents:
FETS
PRIMER.- Mitjançant instància presentada amb data 20 de setembrebre de 2018, i registrada en
el Registre General de Documents d'aquest Ajuntament amb el núm 1681, es presenta per D.
JUAN SIMÓN RISUEÑO MORENO, en nom propi, sol·licitud de llicència urbanística per a
actuacions consistents en substitució de revestimients, En immoble situat en polígon 14, parcel·la
223. Aquestes obres seran executades per Construccions i Reformes JAPAMAR 28 SL.
SEGON.- Amb data 25 d'octubre de 2018, s'emet informe favorable a la concessió de la llicència
d'obra per part del Arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, que diu així:
"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:

JUAN SIMÓN RISUEÑO MORENO

DNI:

19081168-T

domicili:

Avd. 9 octubre 97-3-5. Sagunt 46520

obra:

SUBSTITUCIÓ DE REVESTIMENTS

emplaçament:

POL 14. PAR 223. LA PINEDA 36.

REF CADASTRAL:

4908001YJ2940N0001UP
Albalat dels Tarongers

EXP:

29/2018
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emeto el següent:

2. I N F O R M I
PRIMER:

Documentació presentada:

Sol·licitud de llicència d'obres.
Còpia del DNI del sol·licitant.
Fitxa cadastral.
Fotografies de l'àmbit d'actuació.
Declaració del valor de l'obra.
Pressupost de l'obra amb desglossament d'IVA.

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:
6. 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 del 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 que sol·licita
i pressupostat, cONDICIONAT a:


El compliment del que disposa l' apartat cinquè ".

CONSIDERACIONS LEGALS
PRIMERA La legislació aplicable és la següent:
A) legislació estatal:
- Arts. 8, 9, 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de Sòl.
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- Arts. 21.1.q) i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
- Arts. 21i 22, 66 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, De règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú.
B) Legislació autonòmica:
- Art. 237 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i PAISA
TGE (LOTUP), de la Comunitat Valenciana, referit a les edificacions una vegada
transcorregut el termini per dictar l'ordre de restauració de la legalitat urbanística, recull
el principi consagrat jurisprudencialment que el transcurs del termini per l'exercici per
l'Administració de les potestats en matèria de restabliment de la legalitat urbanística (en
aquest cas 15 anys), no comportarà la legalització de les obres i construccions executades
sense complir amb la legalitat urbanística, permetiéndose, però, les obres que resultin
necessàries per no pertorbar la seguretat, salubritat i l'ornament o paisatge de l'entorn,
sempre que siguin ordenades a aquest efecte per l'Administració. En cap cas, per tant,
s'autoritzaran obres de reforma,ampliació o consolidació de l'il·legalment construït. El
règim de fora d'ordenació és susceptible de ser regulat en les ordenances urbanístiques de
l'instrument de planejament general o en ordenances específiques.
SEGONA.- Es tracta d'un edificio erigit en l'any 1979 i que no consta que s'hagi fet cap actuació
en els darrers quinze anys, de manera que:


Es tracta d'una obra sense llicència i sense complir els paràmetres urbanístics en sòl no
urbanitzable, es trobaria en situació de fora d'ordenació per prescripció de l'acció de
restauració de la legalitat, possibilitant les obres de conservació i manteniment.



La jurisprudència del Tribunal Suprem va interpretar la regulació continguda en les lleis
urbanístiques en el sentit deque la finalitat del règim jurídic propi dels edificis en situació
de fora d'ordenació és que "no es prolongui la seva existència més enllà del que es pot
pensar d'ell per l'estat dels seus elements components abans de pensar en la possibilitat
d'emprendre al mateix determinades obres. Tot això ha d'harmonitzar amb el principi que
la desordenació d'un edifici no implica ipso facto ni la seva immediata desaparició ni la
seva condemna com a bé econòmic i social, quant ha de seguir prestant el servei per al
qual va ser erigit fins que arribi el moment de la seva desaparició, bé per la seva
consumpció, bé per dur-se a efecte les previsions urbanístiques ".



Cal autoritzar sobre els edificis en situació de fora d'ordenació les obres de conservació i
manteniment estrictes per garantir la seva subsistència.

TERCERA.- Per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès informe favorable.
QUARTA.- Pel que fa a l'òrgan competent per resoldre l'expedient, es considera un acte atribuibli
al titular de l'Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l' article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en ser l'òrgan competent per a l'atorgament de
llicències llevat que s'hagi delegat la compecia a la junta de govern local, com és el cas.
De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que antecedeix, s'eleva a la junta de govern la
següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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PRIMER.- Atorgar llicència d'obra per a actuacions consistents a substitució de revestiments en
immoble situat en polígon 14 parcel·la 223, conforme al pressupost aportat realitzat per
JAPAMAR 28, referència: Japamar 46-2018, a D. JUAN SIMÓN RISUEÑO MORENO,
condicionada al fet que únicament es podran escometre obres de manteniment necessàries per no
pertorbar la seguretat, salubritat, l'ornament i paisatge de l'entorn.
SEGON.- Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic que s'assenyalen a
continuació:
- Taxa 0,5%: 34,35 €
- ICIO 3%: 206,12 €
- Total: 240, 47 €
TERCER.- Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin.
A la vista de tot això s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- atorgar llicència d'obra per a actuacions consistents en substitució de revestiments en
immoble situat en polígon 14 parcel·la 223, conforme al pressupost aportat realitzat per
JAPAMAR 28, referència: Japamar 46-2018, a D. JUAN SIMÓN RISUEÑO MORENO,
condicionada al fet que únicament es podran escometre obres de manteniment necessàries per no
pertorbar la seguretat, salubritat, l'ornament i paisatge de l'entorn.
SEGON.- Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic que s'assenyalen a
continuació:
- Taxa 0,5%: 34,35 €
- ICIO 3%: 206,12 €
- Total: 240, 47 €
TERCER.- Traslladar del present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 32/2018 incoat a
instància de D. ANTONIO Muedra HERRERO i del contingut del informe-proposta de
la secretària interventora que diu així:
INFORME

En relació amb l'expedient referència 32/2018, de llicència d'obra per a actuacions consistents a
incrementar en dos blocs la tanca actual, (ampliació alçada de la tanca), (L art. 213 de la Llei
5/2014 LOPTUP) sobre la parcel·la situada en C / Olivera n.º 2, amb referència cadastral
9.389.816YJ2998N0001HT, a instància de D. ANTONIO Muedra HERRERO i DNI 19.087.254I, d'acord amb els arts. 172 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'emet el següent
INFORME, en el qual es consten els següents:
FETS
PRIMER.-Mitjançant instància presentada amb data 19 d'octubre de 2018, i registrada en el
Registre General de Documents d'aquest Excm. Ajuntament amb el nº de seient 1844, es presenta
per D. ANTONIO Muedra HERRERO, en nom propi, sol·licitud de llicència urbanística per a
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actuacions consistents en ampliació alçada de la tanca, en la parcel·la amb referència cadastral
9389816YJ2998N0001HT.
SEGON.- Amb data 25 d'octubre de 2018, s'emet informe desfavorable a la concessió de la
llicència per part de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, que diu així:
"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:

ANTONIO Muedra HERRERO

DNI:

19087254-

domicili:

C / Olivera, nº 2. Albalat dels Tarongers.

obra:

TANCA

emplaçament:

C / OLIVERA, Nº 2.

REF CADASTRAL:

9389816YJ2998N0001HT. Albalat dels Tarongers

EXP:

32/2018

Emet el següent:
INFORMI
PRIMER:

Documentació presentada:

Sol·licitud de llicència d'obres.
Fitxa cadastral.
Fotografies de l'àmbit d'actuació.
Pressupost de l'obra.
SEGON: Documentació que consta en 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:


Classificació del Sòl: Sòl Urbà: Urb Els Tarongers.

En sòl residencial extensiu les tanques de parcel·les s'han de fer d'obra massissa fins a un
màxim de 0,70 m d'alçada, amb terminació fins a un màxim total de dos metres, amb tanca
metàl·lica o gelosia calada.
L'obra proposta, que incrementaria en dos blocs la tanca actual, superaria l'alçada màxima
permesa d'obra massissa, de manera que no compleix amb el planejament vigent.
CONCLUSIÓ:
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Per tot exposat, 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 ".
CONSIDERACIONS LEGALS
PRIMERA La legislació aplicable és la següent:
A) Legislació estatal:
- Arts. 8, 9, 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de Sòl.
- Arts. 21.1.q) i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
- Arts. 21 i 22, 66 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, De règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú.
B) Legislació autonòmica:
Articles 213, 218-221 i 223 a 226 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.
C) Article 42 de les Normes Urbanístiques de planejament local aprovades per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de 27 de juliol de a 1992.
SEGONA.- De conformitat amb l'article 213 de la Lei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, "estan subjectes a llicència urbanística, en els
termes de la present llei i sense perjudici de les altres autoritzacions que siguin procedents d'acord
amb la legislación aplicable, tots els actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol, i
en particular els següents:
l) L'alçament de murs de fàbrica i el tanca, En els casos i sota les condicions estètiques que
exigisquen les ordreanzas dels plans reguladores de la seva harmonia amb l'entorn ".
Aquesta intervenció administrativa mitjançant llicència ve determinada igualment a la legislació
estatal supletòria (article 1.8 del Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny, Pel qual es s'aprova el
Reglament de Disciplina Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim
del sòl i ordenació urbana).
TERCERA.- El Planejament urbanístic del municipi d'Albalat dels Tarongers, en vigor, Normes
Subsidiàries (27/07/1992 CTU.), Esmenta que en sòl residencial extensiu, les tanques de
parcel·les hauran de realitzar d'obra massissa fins a un màxim de 0,70 metres d'alçada, amb
terminació fins a un màxim total de dos metres, amb tanca metàl·lica o gelosia calada.
QUARTA.- L'ordenació del procediment per a l'atorgament de les llicències urbanístiques
municipals s'ha d'ajustar a les regles que preveu l'article 220 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de
la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, De manera que:
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1. La competència i el procediment d'atorgament de llicències s'ajustaran a la legislació
sectorial que en cada cas les regula, a la de règim local i la del procediment administratiu
comú.
2. L'expedient ha d'incorporar el projecte tècnic, les autoritzacions que siguin procedents
i, a més, l'informe tècnic i jurídic.
CINQUENA.- Per part de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, s'ha emès informe
desfavorable, tenint en compte el Planejament Urbanístic d'Albalat dels Tarongers, en el qual
s'esmenta que en sòl residencial extensiu, les tanques de parcel·les hauran de realitzar d'obra
massissa fins a un màxim de 0,70 metres d'alçada, amb terminació fins a un màxim total de dos
metres, amb tanca metàl·lica o gelosia calada; l'obra proposada incrementaria en dos blocs la
tanca actual i amb això, superaria l'alçada màxima permesa d'obra massissa, de manera que no
compleix amb el planejament vigent.
SISENA.- Pel que fa a l'òrgan competent per resoldre el expedient, es considera un acte atribuïble
al titular de l'Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l' article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en ser l'òrgan competent per a l'atorgament de
litzincies llevat que s'hagi delegat la competència en la junta de govern local, com és el cas.
De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que antecedeix, s'eleva a la junta de govern la
següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Denegar la Llicia d'obra per a actuacions consistents a incrementar en dos
blocs la tanca actual situat en C / Olivera nº 2, a instància de D. ANTONIO Muedra
HERRERO, pel fet que l'obra proposta d'ampliació d'altura de tanca, superaria l'alçada
màxima permitanada d'obra massissa, incomplint l'art. 42 del planejament local.

SEGON.- Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa als interessats,
amb indicació del règim de recursos que legalment corresponguin.
A la vista de tot això, s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Denegar la llicència d'obra per a actuacions consistents a incrementar en
dos blocs la tanca actual situat en C / Olivera nº 2, a instància de D. ANTONIO Muedra
HERRERO, pel fet que l'obra proposada d'ampliació d'altura de tanca, superaria l'alçada
màxima permesa d'obra massissa, incomplint l'art. 42 del planejament local.
SEGON.- Traslladar del present acte finalitzador de la via administrativa als interessats,
amb indicació del règim de recursos que legalment corresponguin.


Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 33/2018 incoat a
instància de D. RAFAEL ASENSIO Chenovart i del contingut de l'informe proposta de la
secretària-interventora que diu així:

En relació amb l'expedient amb referència 33/2018 de sol·licitud de llicència d'obra per a
actuacions consistents en enderroc d'envà en l'immoble situat al c / Calvari nº 29, a instància de
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart amb DNI 45.800.224-N, d'acord als arts. 172 i 175 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, S'emet el següent INFORME, en el qual consten els
següents:
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FETS
PRIMER.- Mitjançant instància presentada amb data 23 d'octubre de 2018, i registrada en el
Registre General de Documents d'aquest Ajuntament amb el núm 1860, es presenta per D.
RAFAEL ASENSIO Chenovart, en nom propi, sol·licitud de llicència urbanística per a
actuacions consistents en enderroc d'envà, En immoble situat en C / Calvari nº 29.
SEGON.- Amb data 25 d'octubre de 2018, s'emet informe favorable a la concessió de la llicència
d'obra per part de l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament, que diu així:
"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:

RAFAEL ASENSIO Chenovart

DNI:

45800224-N

domicili:

C / Calvari nº 29, 46.591, Albalat dels Tarongers ..

En representació de:
obra:

ENDERROC DE ENVÀ.

emplaçament:

C / CALVARI, Nº 29.

REF CADASTRAL:

8184403YJ2988E0001ES
Albalat dels Tarongers

EXP:

33/2018

Emet el següent:

3. I N F O R M I

PRIMER:

Documentació presentada:

sol·licitud de llicència d'obres.
Fitxa cadastral.
Fotografies actuals.
Pressupost. En sol·licitud.
SEGON:
Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a l'atorgament de
llicència les Obres:
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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:
7. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
L'interessat indica que no es modifica l'ús de l'estada.
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 ".
CONSIDERACIONS LEGALS
PRIMERA La legislació aplicable és la siguiente:
A) Legislació estatal:
- Arts. 8 i 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de Sòl.
- Arts. 21.1.q) i 127.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Elcalç.
- Arts. 21 i 22, 66 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, De règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú.

B) Legislació autonòmica:
Articles 213, 214 i 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitatralitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.
SEGONA.- De conformitat amb l'article 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, estan subjectes a declaració responsable, en els
términos de l'article 222 d'aquesta Llei:
b) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura oa l'aspecte exterior i
interior de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, qualsevol que
sigui el seu ús, que no suposin ampliació ni obra de nova planta.
c) Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten
elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de
l'edificació que no requereixin colúlocació de bastimentada en via pública.
Pel que fa a l'art. 222 de declaració responsable per a l'execució d'obres de reforma d'edificis,
construccions o instal·lacions i obres menors, indica el següent:
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"1. La declaració responsable per als supòsits de l'article 214 d'aquesta Llei s'ha d'ajustar
al que preveu la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú.
2. La declaració responsable s'acompanyarà dels següents documents addicionals:
a) Acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació.
b) Descripció gràfica i escrita de l'actuació i la seva ubicació física, així com projecte
subscrit per tècnic competent quan ho requereixi la naturalesa de l'obra, amb succint
informe emès pel redactor que acrediti el compliment de la normativa exigible.
c) Documentació addicional exigida per la normativa ambiental, quan sigui procedent.
d) Indicació del temps en què es pretén iniciar l'obra i mesures relacionades amb
l'evacuació de runes i utilització de la via pública.
3. El promotor, un cop efectuada sota la seva responsabilitat la declaració que compleix
tots els requisits exigibles per a executar les obres, i presentada aquesta davant
l'ajuntament o entitat local competent junt amb tota la documentació exigida, estarà
habilitat per a l'inici immediat de les obres, sense perjudici de les potestats municipals de
comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació
de l'executat al contingut de la declaració.
4. La presentació de la declaració responsable, efectuada en els termes que preveu aquesta
disposició, té els efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la llicència
municipal i es podrà fer valer tant davant l'administració com davant qualsevol altra
persona, natural o jurídica, pública o privada.
5. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada,
manifestació o document que s'acompanyi o incorpori a la declaració responsable, o la
no presentació davant la administració competent de aquesta, determinarà la
impossibilitat d'iniciar les obres o de realitzar els actes corresponents des del moment en
què es tingui constància de tals fets, senseperjudici de les responsabilitats que siguin
procedents. La resolució administrativa que declari aquestes circumstàncies podrà
determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al
reconeixement oa l'exercici del dret oa l'inici de l'activitat corresponent; tot això sense
perjudici de la tramitació, si escau, del procediment sancionador corresponent.
6. La legislació i el planejament urbanístic aplicables a les declaracions responsables
seran els que estiguin vigents en el moment de la presentació ".
TERCERA.- Per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès informe favorable.
QUARTA.- Pel que fa a l'òrgan competent per resoldre l'expedient, es considera un acte atribuïble
al titular de l'Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l' article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en ser l'òrgan competent per a l'atorgament de
llicències llevat que s'hagi delegat la competènciacia a la junta de govern local, com és el cas.
Tenint en compte que per aquest ajuntament encara no s'han adequat les sol·licituds i
procediments a la nova normativa de declaració responsable.
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De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica qui anteriorment, s'eleva a la junta de govern la
següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Autoritzar l'actuació consistents en enderroc d'envà, en l'immoble situat al c / Calvari
n.º 29, a D. RAFAEL ASENSIO Chenovart, tenint en compte que segons declaración de
l'interessat, no es modifica l'ús de l'estada.
SEGON.- Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic que s'assenyalen a
continuació:
- Taxa 0,5%: 0,75 €
- ICIO 3%: 4,50 €
- Total: 5,25 €
TERCER.- traslladar del present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin.

A la vista de tot això s'acorda per unanimitat:
PRIMER.- Autoritzar l'actuació consistents en enderrocament de envà, en l'immoble situat al c /
Calvari n.º 29, a D. RAFAEL ASENSIO Chenovart, tenint en compte que segons declaració de
l'interessat, no es modifica l'ús de l'estada.
SEGON.- Aprovar les següents liquidacions dels ingressos de dret públic properico que
s'assenyalen a continuació:
- Taxa 0,5%: 0,75 €
- ICIO 3%: 4,50 €
- Total: 5,25 €
TERCER.- Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, amb
indicació del règim de recursos que legalment corresponguin.


Seguidament s'informa de tot això en l'expedient d'informació urbanística núm 29/18,
incoat a instància de Oksana PYROGOVA, sobre la parcel·la cadastral
5512018yj2952s0001xp; i del contingut de l'informe urbanístic emès per l'arquitecte que
presta serveis en aquest Ajuntament, en data 31 / x / 2018, que diu així:
INFORME URBANÍSTIC

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

sol·licitant:

Oksana PYROGOVA

DNI:

X3179287-C

domicili:

C / Rodrigo Cant, nº 42 - Pta 9
46133 - Meliana.
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En representació de:
situació:

PD Pla de Pavia. parcel·la 24

Ref. Cadastral:

5512018YJ2952S0001XP

Emet el següent:
INFORME
PRIMER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes Subsidiàries
(27/07/1992. CTU), Modificació puntual nº 2 de les NNSS (15/12/1998. BOP).
SEGON: Segons el que especifica les NNSS, la parcel·la està classificada com sòl Urbà.
TERCERO: Segons el que especifica les NNSS, la parcel·la està qualificada com residencial
Extensiu, Amb les següents condicions urbanístiques:
Condició de solar
Superfície mínima de parcel·la:

600 m²

Longitud mínima de façana:

15 m

Diàmetre mínim cercle inscrit: 20 m
edificabilitat
Ocupació màxima d'edificabilitat:

40 per cent de la superfície.

Separació a límits mínima a carrer:

5m

Separació a límits mínima a altres prop: 3 m
Coeficient màxim d'edificabilitat:

0,3 m² st / m² sòl

Nombre màxim de plantes:

2

QUART: L'art. 104.3), de les NNSS d'Albalat dels Tarongers, estableix:
"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 ia efectes de control i sanejament de les edificacions existents es
podran atorgar llicències d 'habilitaciótació, sanejament i adaptació als criteris establerts en les
normes urbanístiques en vigor.
El Pla de Pavia manca d'algunes infraestructures urbanes necessàries per a dotar a les
parcel·les de condició jurídica de solar, de manera que té pendent la redacció d'un Pla Especial
de Reforma Interior per tal de completar les infraestructures urbanes, Per tant, és d'aplicació l'art.
104.3 de les NNSS d'Albalat dels Tarongers.

Així mateix s'informa del contingut certificat emès per la secretària-interventora en data 17
de juliol de 2018 que diu així:

Sra. Amparo Ferrandis Prats, secretària-interventora de l'Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers,
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CERTIFICA que, consultats mitjançant rastreig informàtic, resulta que sobre l'immoble amb
referència cadastral 5512018YJ2952S0001XP, situat en PD PLA DE PAVIA Núm 24, no es
té constància que s'hagi tramitat expedient per infracció urbanística en els últims quinze anys.
Aquest certificat no pressuposa cap judici sobre la compatibilitat urbanística de les obres
existents actualment en aquesta parcel·la.
Aquest certificat no respon de l'existència de denúncies privades o públiques pendents de
tramitació administrativa. El mateix no és obstacle per a l'obertura de futurs expedients
d'infracció en el cas que no haguessin prescrit els terminis d'exercici de l'acció administrativa
sancionadora.

Pel que fa a si aquesta legal o no la construcció, independentment de la seva possible situació
de fora d'ordenació, tractant-se d'una construcció que segons la fitxa cadastral data de 1978,
haurà de preguntar als propietaris si disposen o no de llicència, o manifestar l'any exacte
d'inici de la construcció per veure si té o no llicència d'edificació; a la vista del que antecedeix
i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, de traslladar el present acte a
l'interessat als efectes oportuns.



Seguidament s'informa de tot això en l'expedient d'informació urbanística Nº 35/18 incoat a
instància
de
FRANCISCO
TORNERO,
sobre
la
parcel·la
cadastral
9391707YJ2999S0001XU i del contingut de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis
en aquest Ajuntament en data 31 / X / 2018 , que diu així:

INFORME URBANÍSTIC

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

sol·licitant:

FRANCISCO TORNERO

DNI:
domicili:
En representació de:
situació:

Cami de l'Aljub, nº 20

Ref. cadastral:

9391707YJ2999S0001XU

exp:

35/18

Emet el següent:

INFORME
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PRIMER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes Subsidiàries
(NNSS) (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994. CTU),
Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05/03/1998. CTU).
SEGON: Segons l'especificat en les NNSS, la parcel·la està situada en sòl classificat com a sòl
urbà, qualificada com Residencial Extensiu, Urbanització "Residencial Els Tarongers" (5
/7/2007) amb les següents condicions urbanístiques:
Condició de solar
Superfície mínima de parcel·la:

800 m²

Longitud mínima de façana:

18 m

Diàmetre mínim cercle inscrit: 18 m

edificabilitat
Ocupació màxima d'edificabilitat:

40 per cent de la superfície.

Separació a límits mínima a carrer:

5m

Separació a límits mínima a altres prop: 3 m
Coeficient màxim d'edificabilitat:

0,4 m² st / m² sòl

Nombre màxim de plantes:

2

Alçada màxima de cornisa:

7m

Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
Fer seu l'informe i donar trasllat del present acte a l'interessat als efectes oportuns.


Seguidament s'informa de l'escrit presentat per la ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DISEMINADOS DE LA CARRETERA DE SEGART, Nº d'entrada 1956 de data 31 / X /
2018, en què sol·liciten l'elaboració i participació en un pla d'acció i inversió a la Zona Urbana
i limítrof a la Carretera de Segart, s'acorda per unanimitat, informar-los que, s'estudiés el tema
i quan s'elabori proposta d'actuació se'ls informés del seu contingut.



Seguidament s'informa de l'escrit remés per la Conselleria d'Agricultura, Medí Ambient,
Cambi Climatic i Desemvolupament Rural; Direcció General de l'Aigua.
Assumpte: Comunicació del càlcul de taxes per autorització i control d'abocaments a aigües
marítimes litorals després al·legacions de l'Ajuntament de Sagunt Depuradora de SaguntSidmed, anualitat 2017.
En el qual figura càlcul i proposta de liquidació a pagar per aquest Ajuntament per la taxa per
autorització i control d'abocaments a aigües marítimes territorials per import de 1.305,69 €,
la junta es dóna per assabentada.



Seguidament informa la Sra. Alcaldessa que amb motiu dels actes duts a terme a l'Auditori
Municipal l'última setmana d'octubre, ha estat necessari que les netejadores realitzaran hores
extraordinàries pel que després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat
l'abonament de les següents quantitats corresponents a hores extres.
-

Encarnació Martí Molina 24 €

-

Alicia Esteve Sanchis 24 €.
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Seguidament informa la Sra. Alcaldessa, que és necessària l'adquisició de 3 caçadores per als
que estan realitzant actualment els treballs de manteniment de carrers i zones enjardinades i
de la proposta que diu així:

Tenint l'ajuntament contractat un jardiner ia dos peons per a realitzar les tasques de neteja i
jardineria de la localitat, i sent que a causa de les baixes temperatures requereixen de material de
protecció, s'estudia la possibilitat d'adquirir material adequat per a la protecció del fred, vetllant
per la seguretat i comoditat dels treballadors.
D'aquesta manera, s'entén necessària la compra de tres Jaquetes Softshell específiques per a una
alta protecció tèrmica contra el fred.
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 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix els
contractes de subministrament:
"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 immobles".
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
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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 reglesgenerals 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 un 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 justificar-se 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 comprarne tres Jaquetes Softshell específiques per a una alta protecció tèrmica contra el fred.
Segon.- Contractar amb l'empresa GERMANS LÓPEZ LLACER SL (DS LABORAL), amb CIF
B97715379, i domicili en C / Alcalá Galiano nº 26 46.520 Port de Sagunt, la compra de tres
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Jaquetes Softshell amb la serigrafia identificativa de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers , per
import de CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (53,04 €), més un IVA de
ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (11,14 €), sumant un total de SEIXANTAQUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (64,18 € )
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
22104 del present pressupost.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
Primer.- Manifestar la urgent necessitat de comprar-ne tres Jaquetes Softshell específiques per a
una alta protecció tèrmica contra el fred.
Segon.- Contractar amb l'empresa GERMANS LÓPEZ LLACER SL (DS LABORAL), amb CIF
B97715379, i domicili en C / Alcalá Galiano nº 26 46.520 Port de Sagunt, la compra d'
3 Jaquetes Softshell amb la serigrafia identificativa de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, per
import de CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (53,04 €), més un IVA de
ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (11,14 €), sumant un total de SEIXANTAQUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (64,18 €)
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.- 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
22104 del present pressupost.


Seguidament es informa del contingut de l'expedient tramitat per a l'abonament de les
Diferències salariares de 2018, d'acord amb el que preveu l'article 18 de la Llei 6/2018 de
3 de juliol de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018; i del contingut de la Relació
Mensual Nº 13 de nòmines, seguretat social i altres d'octubre en el qual s'indiquin les
diferències salarials; vist que s'ha exposat anteriorment s'acorda per unanimitat ratificar la
relació mensual nº 13 en el següent contingut,
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RELACIÓ MANUAL Nº 13 NÒMINES, SS I ALTRES OCTUBRE

AMPARO FERRANDIS PRATS

2.714,12

JUAN CARLOS LAFONT BONET

471,77

MARIA DOLORS GINES CAMPS

1.514,50

MAITE PEREZ FURIO

933,34

SUSANA AVINENT BELTRAN

642,47

BARBARA ALBIOL MACIAN

458,45

ENCARNACION LAFONT PRIM

1.553,66

ENCARNACION MARTI MOLINA

646,49

MIGUEL BONET SANCHO

229,00

RAFAEL ASENSIO Chenovart

229,00

SEGUR SOCIAL

1.243,60

SEGUR SOCIAL

200,34

SEGUR SOCIAL

4.305,43

SEGUR SOCIAL

913,58

SEGUR SOCIAL

703,71

AMPARO MATEU - JUTJAT DE PAU

155,00

MANCOMUNITAT LA BARONIA

1.388,15

JORGE MORENO OJEDA

1.754,84

ALICIA ESTEVE SANCHIS

646,49

FRANCISCO JAVIER CORTINA COLOMINA

989,51

NOEMI ALONSO MONZO

1.754,84

ANA ROJO IGUALADA

871,65

SONIA BURALLA BONET

646,49

MARIA DEL MAR RAMON CASES

646,49

TOTAL ................

25.612,92

Amb un total que ascendeix a la xifrada quantitat de VINT MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS
AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS.


Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de pagaments nº 31 composta
per 46 factures que ascendeix a l'import total de 45.322,91 €, la junta ordena la seva
aprovació i ordre de pagament segons es detalla a continuació

42

I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 19: 45h 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
INTERVENTORA

SECRETÀRIA

Mite Pérez Furió

Amparo Ferrandis Prats

-
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