
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 7 DE MAIG DE 2019. 
 
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 7 de maig de 2019 ales 18,50 h. sota la presidència 
de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la junta de govern local, Sra. M.ª Dolors 
Lafont Avinent, Rafael Asensio Chenovart, assistit de la secretària-interventora de l'ajuntament, Amparo 
Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació: 
 

• S'informa del contingut de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 5 i 26 de 
març i 9 d'abril de 2019, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 

 
• Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada a la Diputació de València dins de la 

Programació Cultural Municipal i Festes Populars any 2019 en el qual s'han inclòs en la 
Programació Cultural: 

 
➢ Màgia del Mag Yunke, per import de 5.445,00 €. 
➢ Diabòlica de Morvedre, per import de 2,200,00 €. 
 

 I a les Activitats Festes: 
 

➢ Musical Acrobatic Dance, per import de 9.680,00 €. 
 
 La junta de govern es dóna per assabentada i manifesta la seva conformitat. 
 

• Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada a la Diputació de València dins del 
PROGRAMA FESTIVALS, MOSTRES O CERTÀMENS CULTURALS I PROGRAMACIÓ DE MÚSICA 
CLÀSSICA, ANY 2019; en el qual s'ha sol·licitat el programa "MUSIKESTIU 2019", que comprèn la 
realització de quatre concerts de música clàssica, organitzats per l'Associació "TRIO Musicalis" 
amb un cost de 7.500,00 €; la junta de govern es dóna per assabentada i està d'acord. 

 
• Seguidament s'informa de tot això en l'expedient per a la sol·licitud desubvencions destinades a 

la realització de campanyes de salut pública en l'exercici 2019; vist tot el que antecedeix en 
l'expedient i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat. 

 
 

1. D'acord amb la convocatòria publicada en el BOP de València nº 73 de data 2019.04.15; sol·licitar 
l'ajut econòmic per a la campanya Control de Vectors, conformement al projecte tècnic 
d'actuació: " Control de Vectors (mosques i mosquits) campanya 2019 ", Presentatper l'empresa, 



COMPANYIA DE TRACTAMENT LLEVANT SL (CTL); amb un import anual de 2.042,00 € més el seu 
IVA corresponent que ascendeix a la quantitat de 428,82 €, total 2.470,82 € 

 
2. Traslladar el present acte a la Diputació de València als efectes oportuns. 

 
• Seguidament s'informa del contingut de la convocatòria de concessió de subvencions de la 

Diputació de València per a la Projecció Audiovisuals 2019, vist el contingut i ja que es tenen 
mitjans materials per a la seva projecció; s'acorda per unanimitat no sol·licitar-la. 

 
• Seguidament s'informa de la convocatòria de la Diputació de València per a la realització 

d'activitats d'atenció i promoció del benestar de la gent gran i dones en l'exercici 2019. 
A la vista del contingut i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat, sol·licitar 
el mateix programa que es realitza aels anys anteriors que comprèn, pilates, gimnàstica de 
manteniment, aquagym i ioga; encarregar a la Sra. Alcaldessa seva gestió i tramitació. 

 
• Seguidament s'informa del contingut de la memòria valorada, redactada per la tècnic agrícola, 

Elvira Domínguez García, anomenada "ACONDICIONAMENT D'PASSOS D'AIGUA EN EL CAMÍ 'dels 
Corrals de Comediana'"; l'import per a coneixement de l'administració ascendeix a la quantia de 
DEU MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS (10.906,25 €) IVA inclòs; I del contingut del 
Decret de l'alcaldessa nº96 / 19, per el qual s'aprova, s'acorda per unanimitat: Convalidar i 
ratificar el Decret de alcaldia nº 96/19 en tots els extrems plantejats. 

 
• Seguidament s'informa de l'escrit presentat pel Centre de Salut Pública de València de data 

2019.03.29. N / R: S2033 // AB // ASC; número d'entrada a l'Ajuntament 704 de 4 d'abril de el 
2019. 
Sobre Informe Tècnic-Sanitari del sistema d'abastament Albalat dels Tarongers 2, ambmotiu de 
la visita d'inspecció realitzada el 4 de febrer de 2019, per la Farmacèutica de Salut Pública; 
després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat, donar trasllat de l'informe als veïns 
de Bellavista per al seu coneixement i accions oportunes. 

 
• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per la UDP Albalat dels Tarongers dedata 17 d'abril 

de 2019, n.º d'entrada 780, manifesten queixes sobre el local de la Llar del Jubilat; després 
deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, portar a la propera sessió el requeriment que 
se li va efectuar en el seu dia al concessionari i preparar nou escrit de requeriment. 

 
• Seguidament s'informa de la proposta de la Sra. Alcaldessa per a contracte menor de serveis que 

diu així: 
D'acord amb converses mantingudes amb anterioritat a la junta de govern, mitjançant provisió 
d'aquesta alcaldia de data 12 d'abril de 2019, es convida a les empreses que es detallaran més endavant 
a que presentin pressupost per reparar una sèrie d'anomalies existents en les instal·lacions elèctriques 
dels edificis de pública concurrència, així com presentin pressupost per realitzar la revisió de les 
esmentades instal·lacions de l'any 2019; es va dirigir escrit a les empreses elèctriques: Electrotècnia 
BASTIDA SL; ELECTROSILCA SL; COVER VERIFICACIONS ELECTRICAS SA; IMESAPI SA i Electromur SA 
concedint-los un termini de 10 dies perquè presentessin les ofertes; només ELECTROTÈCNIA BASTIDA 
presenta pressupost per a esmena de deficiències i realitzar la inspecció de l'any 2019 



Pel que fa a la vista del que antecedeix en l'expedient i 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 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. " 
el article 29.8 "La durada dels contractes menors no pot ser superior a 1 any i no són susceptibles de 
pròrroga. 
L'article 36.1 "els contractes menors no necessiten formalització" 
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 celebrar 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 competencias, 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. 
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 que davant la falta de mitjans personals per part 
d'aquest ajuntament per realitzar aquests treballs tècnics, és urgent i manifesta la necessitat de 
contractar els serveis d'esmena de deficiències i revisió de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió 
dels edificis de pública concurrència amb una empresa qualificada externa. 
 
Segon.- Proposo contractar amb ELECTROTÈCNIA BASTIDA SL amb CIF B96466461 i domicili a Sequia de 
Rascanya, S / N, Paiporta (46200), la prestació dels esmentats serveis per les quanties que s'indica a 
continuació: 
L'esmena de deficiències en els edificis destinats a: Agència de Lectura, Ludoteca; escola; i Edifici 
Ajuntament, d'acord amb l'informe que consta en l'expedient i per un import aproximat de QUATRE-
CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS (468 €) més l'IVA corresponent i d'acord amb les condicions del 
pressupost 4925. 
I la revisió dels locals de pública concurrència, manteniment preventiu conforme al que estableix l'Ordre 
de 31 de gener de 1990 per al any 2019, amb els següents preus aproximats: 
 
EDIFICI PUBLICA 

CONCURRÈNCIA 
PREU IVA APLIC PRESU 

AJUNTAMENT 325 € 68,25 920 21200 
LUDOTECA 280 58,80 334 21200 
AGÈNCIA DE LECTURA 260 54,60 3321 21200 
CONSULTORI MÈDIC 260 54,60 312 21200 

ESCOLES 260 54,60 323 21200 
LLAR DEL JUBILAT 280 58,80 337 2120 
POLIESPORTIU 280 58,80 342 21200 
TOTAL 1.945 € 408,45  

 
Pel preu total aproximat de DOS MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS (2.413 €) més l'IVA corresponent 
que ascendeix a la quantia de CINC-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (506,73 €). 
 
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 7 de maig de 2019, per la secretària - interventora, hi ha 
consignació suficient en les partides assenyalades anteriorment, el que es sotmet a consideració de la 
Junta de Govern Local per adopció de l'acord corresponent. 
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda, per unanimitat: 



 
Primer.- manifestar que davant la manca de mitjans personals per part d'aquest ajuntament per realitzar 
aquests treballs tècnics, és urgent la necessitat de contractar els serveis d'esmena de deficiències i 
revisió de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió dels edificis de pública concurrència amb una 
empresa qualificada externa. 
Segon.- Contractar amb ELECTROTÈCNIA BASTIDA SL amb CIF B96466461 i domicili a Sequia de Rascanya, 
S / N, Paiporta (46200), la prestació dels esmentats serveis per les quanties que s'indica a continuació: 
L'esmena de deficiències en els edificis destinats a: Agència de Lectura, Ludoteca; escola; i Edifici 
Ajuntament, d'acord amb l'informe que consta en l'expedient i per un import aproximat de QUATRE-
CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS (468 €) més l'IVA corresponent i d'acord amb les condicions del 
pressupost 4925. 
I la revisió dels locals de pública concurrència, manteniment preventiu conforme al que estableix l'Ordre 
de 31 de gener de 1990 per al any 2019, amb els següents preus aproximats: 
EDIFICI PUBLICA 

CONCURRÈNCIA 
PREU IVA APLIC PRESU 

AJUNTAMENT 325 € 68,25 920 21200 
LUDOTECA 280 58,80 334 21200 
AGÈNCIA DE LECTURA 260 54,60 3321 21200 
CONSULTORI MÈDIC 260 54,60 312 21200 

ESCOLES 260 54,60 323 21200 
LLAR DEL JUBILAT 280 58,80 337 2120 
POLIESPORTIU 280 58,80 342 21200 
TOTAL 1.945 € 408,45  

 
Pel preu total aproximat de DOS MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS (2.413 €) mes l'IVA corresponent 
que ascendeix a la quantia de CINC-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (506,73 €). 
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 7 de maig de 2019, per la secretària - interventora, hi ha 
consignació suficient en les partides assenyalades anteriorment, el que es sotmet a consideració de la 
Junta de Govern Local per adopció de l'acord corresponent. 
Quart.- Fer públic el present acord de conformitat amb la legislació vigent. 
 

• Seguidament s'informa de la proposta d'acord formulada per la secretària-interventora respecte a 
l'expedient de llicència d'obra 1/19, que diu així: 

En relació amb l'expedient de sol·licitud de llicència d'obra amb referència 1/19, que es tramita, per a 
actuacions consistents en construcció d'habitatge unifamiliar aïllada, A l'av. Garrofera nº 32, amb 
referència cadastral 9687525YJ2998N001QT, a instància de Dña. Mª Mercedes García González amb DNI 



33.414.676-T; d'acord amb els arts. 172 i 175 delReglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic di 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.- El 2 de gener de 2019, la Sra. M.ª Mercedes García González, presenta sol·licitud 
d'litzincia d'obres amb registre d'entrada núm19; aporta projecte bàsic i d'execució de 
construcció d'habitatge unifamiliar aïllat de nova planta sense demolició, a l'av. Garrofera n.º 32. 

SEGON.- Amb data 30 de gener de 2019, amb registre d'entrada en aquest ajuntament nº199, 
aporta estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 

TERCER.- En data 7 de maig de 2019 s'emet informe per l'arquitecte tècnic del servei d'assistència 
tècnica de la Diputació de València que diu així: 

• "A instància de Mª Mercedes García González, amb DNI 33.414.676-T, en qualitat 
de promotor, en relació amb l'expedient d'obres per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, 
a l'avinguda Garrofera, 32 sòl finca 56, del municipi d'Albalat dels Tarongers, informo com 
segueix: 

 
1. A l'ajuntament hi consta la següent documentació 
 

• Imprés municipal de sol·licitud de llicència d'obres en sòl urbà. 
• Projecte bàsic i d'execució 1 habitatge unifamiliar aïllat a Albalat dels Tarongers, visat per CTAV 

en data 2018.12.17. 
• Fitxa urbanística. 
• Qüestionari d'estadística de construcció d'edificis. 
• Certificat d'eficiència energètica d'edificis. 
• Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
• Estudi de gestió de residus. 

 
2. Documentació no aportada o incompleta 

 
• Els documents fitxa urbanística i qüestionari d'estadística no estan signats pel promotor o per-

sona responsable. 
• Projecte bàsic i d'execució 1 habitatge unifamiliar aïllat, en format digital, signat electrònica-

ment i visat. 
• Nomenament de la direcció facultativa. 
• Nom de l'empresa constructora i certificat d'alta en AEAT. 

 
3. D'acord amb la sol·licitud i documentació presentada es considera 

 



QUALIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ: 
 
Les obres que es pretenen realitzar tenen la qualificació de obra major, entesa com a tal per 

tractar-se d'obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova planta. 
 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: 

 
D'acord amb la documentació presentada, l'edificació a la qual es refereix la sol·licitud de 

llicència d'obra major es troba en sòl qualificat com urbà. Zona Residencial Els Tarongers, del municipi 
d'Albalat dels Tarongers. 
 

4. Vist l'expedient i examinats els documents i actuacions l'expedient de referència, informo: 
 
 Estudiada la documentació de l'expedient citat ia la vista de la sol·licitud de llicència d'obres per 

a 1 habitatge unifamiliar aïllat, a l'avinguda Garrofera, 32 sòl finca 56, del municipi d'Albalat dels 
Tarongers, es considera que: 
El projecte presentat, amb les intervencions parcials a l'edifici existent, s'ajusta a les determinacions 
establertes en la legislació vigent aplicable en matèria urbanística. 

 
En conseqüència amb l'exposat, el tècnic que subscriu emet INFORME FAVORABLE per a la 

concessió de la llicència sol·licitada en els termes establerts, amb les següents condicions: 
 
- A signar els documents indicats en l'apartat segon amb anterioritat a la concessió de la llicència. 
- Haurà d'aportar nomenament del director d'execució material i Coordinador de seguretat i salut 

previ a l'inic de l'obra. 
- Aportar projecte en format digital i nombamiento de l'empresa constructora, així com certificat 

d'alta en AEAT, previ a l'inici de les obres. 
- Qualsevol modificació de projecte, posterior a l'obtenció de llicència, estarà subjecta a 

autorització municipal. 
- Previ al començament de les obres hauran de comunicar a l'ajuntament la data d'inici de les 

mateixes amb una antelació mínima de 15 dies. 
- En cas de necessitar ocupació de via pública i / o col·locació de bastides en la mateixa haurà de 

sol·licitar l'autorització municipal. 
 
No obstant això, davant la proposta del tècnic municipal, l'òrgan competent per a la resolució de 

l'expedient, amb superior criteri decidirà ". 
 

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 autonòmica: 

Articles 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge (LOTUP) 

SEGONA.- De conformitat amb el article 213 de la LOTUP, 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 legislació aplicable, totes 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 d'instal·lacions de nova planta. 
 
TERCERA.- L'ordenació del procediment per al 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 Procedimentent 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. 

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 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.- Autoritzar les obres incloses en el projectebàsic i d'execució d'1 habitatge 
unifamiliar aïllat a Albalat dels Tarongers, visat per CTAV en data 2018.12.17; presentat 
per Donya Mercès Garcia Gonzalez, redactat per Pablo Moreno Garcia,en avda Garro-
fera nº 32, parcel·la amb referència cadastral 9687525YJ2998N001QT. 
 



SEGON.- Sense perjudici del compliment del que disposa l'informe tècnic, dades les 
característiques de l'obra projectada, s'estableixen els següents terminis per a la 
execución 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. 
 

TERCER.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren a les 
Normes Urbanístiques de planejament local i al pagament de les següents quantitats: 
 
Taxa 0,5% / 85.500,10: 427,50 € 
ICIO 3% / 85.500,10: 2.565 € 

      TOTAL: 2.992,50 € 

 
QUART.- la llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i llevat el dret de 
propietat. Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, 
amb indicació del règim de recursos que legalment corresponguin. 

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

PRIMER.- Autoritzar les obres incloses en el projecte Projecte bàsic i d'execució d'1 
habitatge unifamiliar aïllat a Albalat dels Tarongers, visat per CTAV en data 2018.12.17; 
presentat per Donya Mercès Garcia Gonzalez, redactat per Pablo Moreno Garcia,a 
Avda Garrofera nº32, parcel·la amb referència cadastral 9687525YJ2998N001QT. 
 
SEGON.- Sense perjudici del compliment del que disposa l'informe tècnic, dades 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. 
 

TERCER.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren a les 
Normes Urbanístiques de planejament local jal pagament de les següents quantitats: 
Taxa 0,5% / 85.500,10: 427,50 € 
ICIO 3% / 85.500,10: 2.565 € 

    TOTAL: 2.992,50 € 

 



QUART.- La llicència es considera atorgada sense perjudici de tercers i llevat el dret de 
propietat. Notifiqueu el present acte finalitzador de la via administrativa a l'interessat, 
amb indicació del règim de recursos que legalment corresponguin. 

 
• Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de facturesran n.º 11 composta 

per 35 factures que ascendeixen a l'import total de NOU MIL DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS (9.010,63 €), s'acorda per unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament segons es 
relaciona a continuació: 

 
• Informa la Sra. Alcaldessa que ha estat necessària la neteja més a fons de la ludoteca i s'acorda 

el abonar les següents quantitats en concepte d'hores extres: 
- Barbara Albiol: 20 € 

- Encarnació Martí: 20 € 

I amb motiu de les eleccions generals i autonòmiques la realització di treballs fora de l'horari per 
l'auxiliar de policia, s'acorda l'abonament de la següent gratificació: 
- Joan Carles Lafont: 50 € 



I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta, es tanca la sessió sent els 19,55 h. del dia del 
encabezamientoi per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de la qual jo com a 
secretària, done fe i se sotmet a la signatura de la Sra. Presidenta. 

 
En Albalat dels Tarongers, a 22 de maig de el 2019. 

 
 
 L'ALCALDESSA       LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 
 
 
 
  
 
 


