
 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2017. 

Reunits en ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 12 de desembre de 2017 les 17,30h, 
sota la presidència de la Sra Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la junta 
de govern local, Sra. M. Dolors Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho i Rafael Asensio 
Chenovart, assistits de la secretària - interventora de l'ajuntament, Sra. Amparo Ferrandis 
Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació: 

• Vist l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 13 de novembre 
de 2017, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 

 

• S'informa a la junta de govern local de l'estat de l'expedient que es tramita per a 
realització dels treballs inclosos en el programa d'iniciativa social, expedients 
EMCORD / 2017/250/46 i EMCORP / 2017/405/46, i del contingut dels Decrets de 
l'alcaldia nº 244 i 245 de 2017, en els quals es resol d'acord amb el contingut de 
l'Acta del procés de selecció, contractar als treballadors; la junta està d'acord i es 
dóna per assabentada. 

 

• Seguidament s'informa dels escrits presentats pel president de la UDP d'Albalat dels 
Tarongers, D. RAFAEL ASENSIO, de data 11 de desembre de 2017 i nº d'entrada 
1988 i 1989, en els quals manifesten diverses queixes sobre la llar del jubilat i 
plantegen algunes preguntes; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat, contestar a les qüestions plantejades; respecte a: 

1) Si poden utilitzar el tauler d'anuncis de la llar, compartir-ho o no? Si poden 
fer servir el tauler d'anuncis de la llar, si cal compartir-ho, el comparteixen. 

2) Respecte al concessionari o regent del local, i la seva obligació d'agafar 
encàrrecs dels jubilats? Informar-los que obligació no té, és un assumpte 
que Vostès. Hauran solucionar. 

3) Pel que fa a la neteja de la consulta del podòleg? Es netegés. 
4) Respecte a l'horari, que diuen és arbitrari? Se li recordarà al concessionari 

l'horari d'obertura i tancament, segons el que disposa el plec de condicions 
de la licitació. 

5) Pel que fa a l'ocupació del local amb estris que impedeixin les activitats i 
sense previ avís? Se li comuniqués al concessionari la queixa. 

 

• Seguidament s'informa del contingut de l'escrit remès per la Mancomunitat de la 
Baronia, sol·licitant informació d'aquest ajuntament sobre l'immoble amb 
referència cadastral: 8483615YJ2988C0001JJ, situat en C / Sant Vicent nº 8, en el 
qual consti si es tracta o no d'una única habitatge o existeixen dos habitatges 



independents; la junta es dóna per assabentada i sol·licitarà un informe a 
l'arquitecte, perquè es pronunciï sobre la qüestió plantejada. 

 

• Seguidament s'informa de la situació urbanística de la parcel·la 128 del polígon 3 i 
altres del voltant. Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, executar 
les accions necessàries d'acord amb la legalitat vigent, respecte a la disciplina 
urbanística. 

 
• Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures nº 32 

composta per 39 factures que ascendeixen a l'import total de QUINZE MIL SIS-
CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (15.668,23 €); 
s'acorda per unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament, tal com es relacionen 
a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així mateix s'acorda l'abonament per despeses de 
desplaçament a la treballadora d'aquest Ajuntament, Sra. 
Maria Dolors Ginés Campos, corresponents al dia 29 de novembre de 2017, per 
import total de 19,46 € 
 



I sense més assumptes que tractar per la Sra Alcaldessa es tanca la sessió, a les 19 h; i per 
a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta que se sotmet a la signatura de la 
Presidenta. 
 
 
Vist i plau PRESIDENTA     SECRETÀRIA - 
INTERVENTORA 
 
 
 
 
Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 


