ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 11 DE JULIOL DE 2016.
Sent les 18,30 h del dia 11 de Juliol de 2016, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa,
Sra. Maite Pérez Furio, es reuneixen els membres de la junta de govern local, Sra. M.
Dolors Lafont Avinent, D, Miguel Bonet Sancho, i el Sr. Rafa Asensio Chenovart, assistit
de la secretària-interventora de l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, a fi de celebrar
sessió ordinària, seguidament es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a
continuació:
• Vistes per la junta de govern local els esborranys de les actes corresponents a les
sessions celebrades els dies 9 i 20 de juny de 2016 acorda per unanimitat la seva
aprovació i transcripció al llibre d'actes.
• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per Rosa Maria Giménez Llopis,
veïna del C / Calvari, 48 F, Nº d'entrada 1032 de data 6 de juliol de 2016,
queixant-se pels animals incontrolats que s'hagin darrere del seu immoble;
després de deliberació de l'assumpte s'acorda, que parlarà amb els propietaris /
cuidadors dels esmentats animals.
• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per D. Jose Ballesta Gil com a
president de la Societat Civil Particular "Els Tarongers", sol·licita es netegin una
sèrie de parcel·les de titularitat municipal que es troben totalment cobertes per
garriga i mals herbes; després de deliberació de l'assumpte s'acorda, prendre en
consideració la sol·licitud i procedir a la neteja de les parcel·les municipals, en la
mesura que la disponibilitat de personal, ho permeti.
• Seguidament s'informa de l'escrit rebut del Jutjat del Contenciós Administratiu Nº
2 de València. del dia 5 de juliol de 2016, dimanante del recurs contenciós
administratiu nombre 000211/2016 interposat per D. JESÚS JOSE CABANES
VIVO.CONTRA: ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 DE
FEBRER DE 2016, que reclama la remissió de l'expedient administratiu en el
qual ha recaigut la resolució objecte de recurs, tal com disposa la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Procediment ordinari- 000211/2016-b.
Demandant JESÚS JOSE CABANES VIU.
Demandat: Ajuntament ALBALAT DELS TARONGERS.
Assumpte: LLICÈNCIA D'OBRES.
En compliment del requeriment efectuat, i després de la deliberació de l'assumpte
s'acorda per unanimitat:

1. Remetre al referit, Jutjat del Contenciós Nº 2 DE VALÈNCIA, l'expedient
administratiu en el qual ha recaigut la resolució objecte de recurs, juntament amb
el duplicat de la notificació practicada als interessats en l'expedient, si escau, de
citar perquè puguin PERSONAR A LES ACTUACIONS DEL REFERIT
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU EN EL TERMINI DE 9 DIES, si
al seu dret convé.
2. Emítase el preceptiu informe per la Secretària de la Corporació i tothom se
sotmeti a la consideració del Ple de l'ajuntament, amb proposta de resolució, el
present expedient per a la personació en dit recurs i oposició a aquest.
3. Donar trasllat de l'expedient al ple de l'ajuntament per a l'adopció de l'acord
corresponent.
• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per AIDA PÉREZ NAVARRO a qui
se li va adjudicar una beca, d'un mes, del programa de pràctiques formatives de la
Diputació de València LA DIPU ET BECA 2016, en el qual sol·licita permís per
assistir a les classes de preparació al part els dijous de 11'30- 13'30 al Centre de
Salut d'Estivella.
Informada la junta i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
- Concedir el permís per a l'assistència a les classes preparatòries del part a
AIDA PÉREZ NAVARRO, havent de recuperar el temps emprat els dijous,
acudint al lloc de pràctiques durant dos dies a la setmana 1 hora abans.
URBANISME
S'informa de tot això en l'expedient de Llicència de 1a Ocupació Nº 12/2016 incoat a
instància de MIRANT GARBI, SL, i de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis
en aquest Ajuntament, que diu així:
LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud de llicència de Primera
Ocupació presentada per:
Sol·licitant: JOSÉ MIGUEL MIQUEL.
NIF: 19473604-X
Domicili: C / Lleida, 3, València. 46009.
En representació de: MIRAT GARBÍ SL
NIF: B97723936
Emplaçament: C / XUQUER, TÚRIA, SERPIS I VIANANTS.
REF CADASTRAL: 8583501YJ2988S0001ZO
Albalat dels Tarongers
Exp: 12/2016

S/N

Emet el següent informe:
PRIMER:

Documentació presentada:

• Sol·licitud de llicència municipal de primera ocupació.
• Còpia de la declaració d'alta a efectes de l'IBI de naturalesa urbana (902N).
• Còpia de la llicència de construccions i obres.

• Certificat d'instal·lació receptora d'aigua per empresa subministradora.
• Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió per empresa instal·ladora.
• Certificat final d'obra parcial del director de l'execució material de l'obra. (4 adossats
d'un total de 8)
• Certificat final d'obra parcial del director de l'obra (4 adossats d'un total de 8)
• Certificat de compliment de les condicions acústiques exigibles, visat.
• Fotocòpia del DNI del sol·licitant i NIF de la mercantil.
• Escriptura de constitució de la mercantil.
• Escriptura de declaració d'obra nova en construcció.
• Acta de recepció de l'obra parcial (4 adossats d'un total de 8).
SEGON: Documentació que consta en l'expedient:
TERCER:
Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a
l'atorgament de la llicència i que no consta en l'expedient:
QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència de primera ocupació:
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà
CONCLUSIÓ:
Realitzada la preceptiva inspecció municipal i d'acord amb la Llei 3/2004, de 30 de
juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació (LOFCE), es
considera que, sense perjudici de les mesures que s'acordi adoptar per l'òrgan competent,
és procedent la concessió de la llicència sol·licitada.
Pel que vist que s'ha exposat anteriorment i després deliberació de l'assumpte
s'acorda per unanimitat.
1) Concedir llicència de 1a Ocupació a D. Jose Miguel Miquel en representació de
MIRANT GARBI SL, per a les 4 habitatges construïts amb accés des de la C / Serpis
nº 3, 4, 5 i 6, Parcel·la amb referència cadastral 8583501YJ2988S0001ZO, pendent de
divisió horitzontal.
Condicionar la llicència al pagament de la taxa corresponent.
2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
• Seguidament s'informa de la petició realitzada per la Sra. Irene Guijarro Lara en
representació de Maria del Carmen López Pardo per declaració d'obra antiga
existent en la parcel·la 561 del polígon 11 i del contingut de l'informe realitzat
per la tècnic agrícola, Sra. Elvira Domínguez Garcia , que diu així:
"Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament.
INFORMA: Que vist l'escrit presentat per la Sra. IRENE GUIJARRO LARA de data 15
de juny de 2016, consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió
Territorial d'Urbanisme al desembre de 1992 i modificades en l'any 1998, les parcel·les
amb referència cadastral 46010A011005610000EZ i 46010A011005610001RX estan
situades a:

.- "sòl no urbanitzable DE PROTECCIÓ FORESTAL"

.- PORN del Parc Natural de la Serra Calderona "àrea de predomini agrícola"

.- Que la parcel·la No té caràcter demanial.
.- El total de la parcel·la cadastral No està afectada per servituds d'ús públic general ".
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola de data 16 de juny de 2016, transcrit
anteriorment.
2) D'acord amb la NNSS de planejament local aprovades al desembre de 1992 i
modificades en l'any 1998, no es recullen els immobles fora d'ordenació, pel que
no hi ha normativa urbanística local respecte dels mateixos. Pel que fa a
l'esmentada construcció, està fora d'ordenació perquè incompleix la normativa
urbanística i no hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de construcció.
3) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.
• Seguidament s'informa de l'expedient de llicència d'obres Nº 22/2016, a instància
de Dña. Maria Valverde Valverde, per finalització de la tanca parcel·la 114 del
polígon 8 i del contingut de l'informe emès per la tècnic agrícola que diu així:
"Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament.
INFORMA: Que, vista la sol·licitud de llicència d'obres per a la realització d'un tanca
perimetral de la parcel·la 114 del polígon 8 d'aquest terme municipal,

presentada per MARIA VALVERDE VALVERDE, consultades les Normes Subsidiàries
del municipi la parcel·la està situada a "sòl no urbanitzable COMÚ" i "sòl no
urbanitzable DE PROTECCION DE LLITS I BARRANCS".

La parcel·la està afectada pel PATRICOVA

Haurà de sol·licitar informe previ a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
D'acord amb el que estableix la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana i segons el
que preveu l'ORDRE de 17 d'octubre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, per la qual es regula l'emissió dels informes de caràcter territorial i
urbanístic, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, emetrà informes de
caràcter agronòmic en funció de l'explotació agrària del sol·licitant de l'actuació en sòl
No Urbanitzable.
Segons s'estableix en ORDRE de 17 d'octubre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, per la qual es regula l'emissió dels informes de caràcter territorial i
urbanístic, haurà el sol·licitant de presentar la següent documentació:
Aquells informes referits a construccions, instal·lacions agrícoles, ramaderes i
habitatges rurals vinculades a explotacions agrícoles contingudes en els articles 20 i 22
de la Llei 10/2004, de 9 de desembre del sòl no urbanitzable.
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, emetrà informes de caràcter
agronòmic en funció de l'explotació agrària del sol·licitant de l'actuació en sòl no
urbanitzable.
1. Les sol·licituds que es formulin hauran de dirigir a les direccions territorials de la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i anar acompanyades de la
documentació que, si s'escau s'exigeixi de conformitat amb les normes reguladores
corresponents, havent de comptar en tot cas amb el contingut mínim següent:
a) Dades identificatives del titular de l'actuació prevista en sòl no urbanitzable
b) Objecte de l'actuació
c) Ubicació cadastral de la parcel·la o parcel·les afectades per l'actuació
d) En el cas de construccions, instal·lacions agrícoles, ramaderes i habitatges rurals
vinculades a explotacions agrícoles contingudes en els articles 20 i 22 de la Llei
10/2004, de 9 de desembre del sòl no urbanitzable, haurà d'acompanyar a la sol·licitud
de:
- Memòria que inclogui les dades agronòmiques necessàries per poder avaluar
l'actuació pretesa pel sol·licitant i la necessitat d'edificació, així com les seves
característiques constructives.
L'interessat haurà de presentar la documentació requerida per la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació davant aquest Ajuntament per poder continuar la
tramitació ".
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Informar-li que, per poder tramitar la llicència que se sol·licita haurà d'aportar a
l'expedient:
 Ja que la parcel·la està afectada pel PATRICOVA, autorització de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a realitzar el tancament.
 Si és el cas, d'acord amb l'Ordre 17 d'octubre de 2005, Memòria
Agronòmica amb les característiques que s'especifica en l'informe o
justificació de la necessitat de realitzar el tancament.
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.

• Seguidament s'informa de l'expedient de llicència d'obres Nº 26/2016, incoado a
instància de D. Antonio Rar Navarro per reteular teulada de l'immoble situat en C
/ Llarg, núm 14 i del contingut de l'informe emès per l'arquitecte, José M.ª Pérez
Avançat, que diu així:
LLICÈNCIA D'OBRA
José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per:
sol·licitant:
ANTONIO RAR NAVARRO
DNI: 19066535-H
Domicili: C / Llarg nº 14
46.591, Albalat dels Tarongers.
En representació de:
Obra: RETEJEAR COBERTA
emplaçament:
C / LLARG, 14
REF CADASTRAL: 8484618YJ2988C0001EJ
Albalat dels Tarongers
EXP: 26/2016
Emet el següent:
INFORME
PRIMER: Documentació presentada:
• Sol·licitud de llicència d'obres.
SEGON: Documentació que no consta en l'expedient:
TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a
l'atorgament de llicència les Obres:
• Pressupost de l'obra per partides amb el desglossament de l'IVA.
• Fotos de l'estat actual de l'immoble.
QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència d'Obres en:
2. Classificació del Sòl: Sòl Urbà.
CINQUÈ: Incidències:
Disposicions específiques relatives a la utilització de les bastides.
1.

Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera
que s'eviti que es desplomin o es desplacin accidentalment. Les plataformes de
treball, les passarel·les i les escales de les bastides s'han de construir, dimensionar,
protegir-se i utilitzar-se de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin
exposades a caigudes d'objectes. A aquest efecte, les seves mesures s'ajustaran al
nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.

2.

Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida elegit, o quan les
configuracions estructurals previstes no estiguin contemplades en ella, s'ha
d'efectuar un càlcul de resistència i estabilitat, llevat que la bastida estigui
muntada segons una configuració tipus generalment reconeguda.

3.

En funció de la complexitat de la bastida elegit, s'ha d'elaborar un pla de
muntatge, d'utilització i de desmuntatge. Aquest pla i el càlcul a què es refereix
l'apartat anterior han de ser realitzats per una persona amb una formació
universitària que l'habiliti per a la realització d'aquestes activitats. Aquest pla pot
adoptar la forma d'un pla d'aplicació generalitzada, completat amb elements
corresponents als detalls específics de la bastida de què es tracti.
A l'efecte del que disposa el paràgraf anterior, el pla de muntatge,
d'utilització i de desmuntatge serà obligatori en els següents tipus de bastides:
a.

Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o
motoritzat), instal·lades temporalment sobre un edifici o una estructura per
a tasques específiques, i plataformes elevadores sobre pal.

b.

Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats sobre terreny
natural, soleres de formigó, forjats, voladissos o altres elements l'altura,
des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la bastida, excedeixi
de sis metres o disposin d'elements horitzontals que salvin vols i distàncies
superiors entre suports de més de vuit metres. S'exceptuen les bastides de
cavallets o cavallets.

c.

Bastides instal·lats a l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o
estructures superiors la distància entre el nivell de suport i el nivell del
terreny o del sòl excedeixi els 24 metres d'altura.

d.

Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuïn a més
de sis metres d'altura des del punt d'operació fins a terra.

No obstant això, quan es tracti de bastides que, tot i estar inclosos entre els
anteriorment citats, disposin del marcatge "CE", per ser-los d'aplicació una
normativa específica en matèria de comercialització, el citat pla podrà ser
substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o
subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips,
llevat que aquestes operacions es realitzin de forma o en condicions o
circumstàncies no previstes en aquestes instruccions.
4.

Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de
lliscament, ja sigui mitjançant subjecció en la superfície de suport, ja sigui
mitjançant un dispositiu antilliscant, o bé mitjançant qualsevol altra solució
d'eficàcia equivalent, i la superfície portant haurà de tenir una capacitat suficient.
S'ha de garantir l'estabilitat de la bastida. S'ha d'impedir mitjançant dispositius
adequats el desplaçament inesperat de les bastides mòbils durant els treballs en
alçada.

5.

Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de
ser apropiades per al tipus de treball que es va a realitzar, ser adequades a les
càrregues que hagin de suportar i permetre que es treballi i circuli en elles amb
seguretat. Les plataformes de les bastides es muntaran de tal manera que els seus
components no es desplacin en una utilització normal d'ells. No hi ha d'haver cap
buit perillós entre els components de les plataformes i els dispositius verticals de
protecció col·lectiva contra caigudes.

6.

Quan algunes parts d'una bastida no estiguin llestes per a la seva utilització, en
particular durant el muntatge, el desmuntatge o les transformacions, aquestes
parts han de disposar de senyals d'advertència de perill general, conformement al
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril , sobre senyalització de seguretat i salut en el
centre de treball, i delimitades convenientment mitjançant elements físics que
impedeixin l'accés a la zona de perill.

7.

Les bastides només poden ser muntades, desmuntades o modificats
substancialment sota la direcció d'una persona amb una formació universitària o
professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una
formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti
enfrontar-se a riscos específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5,
destinada en particular a:
a.

La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la
bastida de què es tracti.

b.

La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la
bastida de què es tracti.

c.

Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes.

d.

Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions
meteorològiques que poguessin afectar negativament la seguretat de la
bastida de què es tracti.

e.

Les condicions de càrrega admissible.

f.

Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de
muntatge, desmuntatge i transformació.

Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del
pla de muntatge i desmuntatge esmentat en l'apartat 4.3.3, incloent qualsevol
instrucció que pogués contenir.
Quan, de conformitat amb l'apartat 4.3.3, no sigui necessària l'elaboració
d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest
apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència
certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la
formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic,
d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels serveis de
prevenció, aprovat pel Reial Decret 39 / 1997, de 17 de gener.
8.

Les bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació
universitària o professional que l'habiliti per a això:
a. Abans de la seva posada en servei.
b. A continuació, periòdicament.
c. Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la
intempèrie, sacsejades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que
hagués pogut afectar la seva resistència o la seva estabilitat.
Quan, de conformitat amb l'apartat 4.3.3, no sigui necessària l'elaboració
d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest
apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència
certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la
formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic,
d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels serveis de
prevenció, aprovat pel Reial Decret 39 / 1997, de 17 de gener.

CONCLUSIÓ:

Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, NO procedeix l'atorgament de la llicència
sol·licitada, quedant CONDICIONADA a:
1. La presentació del que indica l'apartat TERCER amb anterioritat a l'atorgament
de la llicència d'obres.
2. La presentació de la documentació necessària segons sigui el cas, d'acord amb el
que disposa l'apartat CINQUÈ, amb anterioritat a l'inici de les obres.
Vist l'informe emès pel tècnic es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per
unanimitat:
 Requerir a D. Antonio Rar Navarro perquè en el termini de 10 dies comptats a
partir del següent a la present notificació, aporti la següent documentació:
- Pressupost de l'obra per partides amb el desglossament de l'IVA.
- Fotos de l'estat actual de l'immoble.
- Així com de la documentació necessària segons sigui el cas, d'acord amb el
que disposa l'apartat cinquè, amb anterioritat a l'inici de l'obra.
Li que, en el cas de no aportar la documentació requerida en el termini establert, excepte
pròrroga del termini o justificació, es procedirà a la resolució motivada de l'expedient,
d'acord amb el que preceptuen els articles 42 i 71 de la Llei 4/1992 , modificada per la
Llei 4/1999 de règim jurídic i procediment administratiu comú.
• Seguidament s'informa de l'expedient de llicència d'obres Nº 27/2016 incoat a
instància de Dña. Isabel Asensi Ferrandis per reparar goteres de l'immoble situat
en polígon 5 parcel·la 361, amb referència cadastral 001002500YJ29H0001MZ i
de l'informe emès per l'arquitecte D. José Mª Pérez avançat que diu així:
LLICÈNCIA D'OBRA
José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers,
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per:
sol·licitant:
ISABEL ASENSI FERRANDIS
DNI: 73501246-P
Domicili: C / Riu Millars nº 1
46.591 Albalat dels Tarongers.
En representació de:
Obra: REPARAR GOTERES
emplaçament:
POL 5 PAR 361
REF CADASTRAL: 46010A005003610000EF
Albalat dels Tarongers
EXP: 27/2016
Emet el següent:

INFORME
PRIMER:
•
•
•
•

Documentació presentada:

Sol·licitud de llicència d'obres.
Fitxa cadastral.
Fotografia de la coberta.
Pressupost.

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:
3. Classificació del Sòl: sòl no urbanitzable comú i protegit.
Únicament es podran escometre obres de manteniment, necessàries per garantir la
seguretat, salubritat i l'ornament de l'immoble i que no pertorbi el paisatge de l'entorn.
CONCLUSIÓ:
Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència
sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que les
obres s'ajustin al sol·licitat i pressupostat, cONDICIONAT a:
- El compliment del que disposa l'apartat quart.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Concedir llicència d'obres a la Sra. Isabel Asensi Ferrandis per realitzar obres
consistents en la reparació de goteres en l'immoble situat en polígon 5 parcel·la
361, amb referència cadastral 001002500YJ29H0001MZ, tenint en compte que,
es tracta d'obres de manteniment necessàries per garantir la seguretat , salubritat i
ornament de l'immoble, que no pertorbi el paisatge de l'entorn i que no poden
afectar l'estructura ni volum de l'immoble.
Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren
a les normes urbanístiques de planejament local i al pagament de l'impost i taxa
corresponent, tenint en compte que la llicència es considera atorgada sense
perjudici de tercers excepte el dret de propietat.
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.

• En relació amb l'expedient incoat a instància de Julián Talavera Pelegrina per
devolució de rebuts corresponents a l'impost de vehicles de tracció mecànica,
CONSIDERANT que, havent-se-requerit perquè aportés els rebuts i justificants de
pagament de l'impost de circulació de vehicles, corresponent al vehicle 0345-DKV, dels
exercicis 2012-2015, en data 15 de juny de 2016, en data 16 de juny de 2016 aporta
justificant de pagament dels rebuts corresponent als exercicis 2014, 2015 i 2016; per la
qual cosa després de la deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1. Procedir a la devolució dels rebuts corresponents als exercicis de 2014 a 2016, de
l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle turisme
Volswagen TOURAN 1.9, matrícula 0345-DKV, l'import total ascendeix a la
xifrada quantitat de DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA I DOS
CÈNTIMS (215,82 €).
2. Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
• Seguidament s'informa del contingut de la relació manual Nº 10 de
PAGAMENTS; s'acorda per unanimitat l'ordre de pagament i abonament segons
es relaciona a continuació:
RELACI
Ó
MANUA
L N º 10
VARIS
JULIOL
ANA
SOLER
GARCIA
(devolució
"Escola
d'Estiu")
LUIS
AVINENT
IGUALA
DA
(devolució
duplic.
Escola
d'Estiu)
Mª
CARMEN
JIMENEZ
PARDO
(devolució
IVTM)
JULIAN
TALAVE
RA
PELEGRI
NA
(devolució
IVTM)
TOTAL

40,00

40,00

53,95

215,82

349,77

Amb un total que ascendeix a la xifrada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS.

Seguidament s'informa del contingut de la relació de factures Nº 14, composta per 30
factures, l'import total ascendeix a la xifrada quantitat de DOTZE MIL DOS-CENTS
VINT-I-EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (12.229,71 €), s'acorda per unanimitat
l'ordre de pagament i abonament segons es relaciona a continuació:

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió, a les 20 h. del dia de
l'encapçalament i per a constància del que s'ha actuat es sotmet a la signatura de la
Presidenta.

PRESIDENTASECRETARIA-INTERVENTORA

