
 

 

 

 

 

 

 
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística núm 4/18 

sobre l'immoble situat en PD La Baronessa, 63, amb referència cadastral 
5020102YJ2952S0001BP i de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en 
aquest ajuntament el dia 7 de juny de 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:  MARIA JESUS SAIZ BELTRAN 

 DNI: 29195029W    

 Domicili: C / Mistral, nº 1, Bloc 1, pta 9.   

Massamagrell. 46130 

 En representació de:  

 parcel·la:   POLIGON 16, PARCEL·LA 279 

    PD BARONESSA, 63 

 Referència Cadastral: 5020102YJ295S0001BP 

Emet el següent: 

INFORME 

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 el que especifica les NNSS, la parcel·la està classificada com a sòl no 
urbanitzable amb qualificació protecció paisatgística. 

TERCER: Segons NNSS, en el sòl no urbanitzable de protecció paisatgística, consisteix 
en una àrea, situada a proximitat al sòl de protecció forestal, que si bé és de menor riquesa 
forestal, però d'indubtable interès paisatgístic. 



En aquest sòl es prohibeix qualsevol activitat que pugui alterar el medi físic, com 
extraccions, moviments de terres o edificacions d'habitatges privats, autoritzant-tan sols 
aquelles construccions d'iniciativa pública destinades a l'ús i gaudi de la comunitat. 

QUART: Hi ha una edificació en la parcel·la construïda el 1980 segons Cadastre. 

CINQUÈ: D'acord amb el que disposen les NNSS d'Albalat dels Tarongers, l'edificació 
ús habitatge per a la parcel·la consultada és incompatible amb les normes urbanístiques 
vigents, així doncs, sense perjudici del que es pogués derivar d'un expedient d'infracció 
urbanística, es podria assimilar a una situació de fora d'ordenació pel que solament es 
podrien autoritzar obres de mera conservació. 
 
SISÈ: Segons s'estableix en l'article 237 (Règim de les edificacions una vegada 
transcorregut el termini per dictar l'ordre de restauració de la legalitat urbanística), de la 
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge, de la Comunitat Valenciana, el mer transcurs del termini de quinze anys a què 
es refereix l'article anterior (termini de caducitat de l'acció per a ordenar la restauració de 
la legalitat urbanística) no comportarà la legalització de les obres i construccions 
executades sense complir amb la legalitat urbanística i, en conseqüència, mentre 
persisteixi la vulneració de l'ordenació urbanística, no podran dur-se a terme obres de 
reforma, ampliació o consolidació de l'il·legalment construït.  

 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Fer seu l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament, 
de data 7 de juny de 2018, transcrit anteriorment. 
 

2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística núm 27/18 

sobre vials de la urbanització "Els Tarongers"; i del contingut de l'informe emès per 
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament en data 17 de maig del 2018, 
que diu així: 

 

ASSUMPTE:  Amplada del vial situat al Carrer Llimera, Urb Els Tarongers. 
SOL·LICITA: Juan Garriga Garriga.  
 

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: 

INFORMA  

Que revisat el projecte d'urbanització "Residencial a els Tarongers", vist el plànol 
O-2-2, Pavimentació - Perfils, es tracta d'un viari tipus 3 d'amplada total 8 m, dels quals 
1m + 1m correspon a l'amplada de voreres i 6m a la calçada. 



S'adjunta còpia de part del plànol del projecte d'urbanització. 

Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 

1) Fer seu l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament, 
de data 7 de juny de 2018, transcrit anteriorment. 
 

2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informa de l'escrit remès per D. Juli Estellés i Arnal en contestació 
a l'escrit remès per aquest ajuntament en data 4 de maig de 2018 nº de sortida 251, 
en el qual li informàvem que després investigacions realitzades no s'havia trobat 
cap titular dels que feia referència; pel que no es podien localitzar i identificar cap 
de les parcel·les; en l'actual escrit de data 5 de juny de 2018, diu: 

"Que ja que la creació de 3 noves parcel·les podria crear mochos entrebancs a 
aquest ajuntament. 

Estan oberts a escoltar tot tipus de solucions, fins i tot una compensació 
econòmica que donés solució satisfactòria a ambdues parts; sol·liciten contestació. 
" 
 
Informada la junta de govern de tot això en l'expedient, s'acorda per unanimitat: 

Informar-los que aquest ajuntament no és competent per a la resolució del que es 
demana, ja que la creació de parcel·les i assignació de titularitat és competència 
exclusiva del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària situat en C / Roger 
de Laurea, 24- València. 

Pel que fa a la localització de les parcel·les potser podria ajudar-los un topògraf. 

 Seguidament s'informa que, com a continuació de l'acordat per la junta de govern 
local el dia 27 de juny de 2017, sobre el recurs de reposició presentat per D. Vicente 
Ros Pere, contra l'acord adoptat per la junta de govern local en data 31 de maig de 
2017, per la desestimació de la seva sol·licitud de pagament en metàl·lic efectuat 
en data 7 de març de 2016, sobre l'expedient relatiu al conveni per a l'obertura del 
vial que uneix el camí de Baix Sèquia a C / Calvari, en la qual es va acordar donar-
se per assabentada i procedir a la seva informe i tramitació corresponent, i: 
 
- Tenint en compte que obra en l'expedient informe de la Sra. Mercedes Almenar 

Muñoz, sobre proposta de resolució del recurs. 
- Tenint en compte que, el dia 21 de febrer de 2018, es va mantenir reunió pels 

membres de la junta de govern, arquitecte D. José M.ª Pérez Adelantado; Sra. 
Mercedes Almenar, la secretària - interventora de l'ajuntament amb D. Vicente 
Ros, en la reunió es va acordar que la seva advocada i l'advocada que porta el tema 
a l'ajuntament, contactarien i per part de l'ajuntament s'emetria una proposta de 
valoració dels terrenys perquè per la part demandant es manifestés la seva 
conformitat o presenta una de nova. Realitzada pels tècnics que presten serveis en 
aquest ajuntament, D. José M.ª Pérez Adelantado com a arquitecte i Sra. Elvira 
Domínguez García com a tècnic agrícola, i informada la junta de govern del 



contingut de la valoració, després de deliberació de l'assumpte s'acorda per 
unanimitat: 

 
1) La seva aprovació, a efectes de la seva tramitació, i de la qual resulta el següent: 

RESUM DE LA VALORACIÓ  

 

VALOR TOTAL DEL SÒL: 29.643,75 € 

SUPERFÍCIE TOTAL2.226,64 m²  

REPERCUSSIÓ PER M²13.31 € / m²  

POL PAR PROPIETARI SUPERFÍCIE 
TOTAL 

SUPERFÍCIE A 
VALORAR 

4 3 PRATS AVINENT, MARIA 2.175,01 m² 376,08 m² 

4 120 PROMOCIONS OSORIO 
SANCHEZ, SL 

873,46 m² 873,46 m² 

4 123 PROMOCIONS OSORIO 
SANCHEZ, SL 

927,36 m² 144,94 m² 

4 149 PROMOCIONS OSORIO 
SANCHEZ, SL 

832,16 m² 832,16 m² 

 

PROPIETARI SUPERFÍCIE VALOR 
PRATS AVINENT, 
MARIA 

376,08 m² 5.005,62 € 

PROMOCIONS 
OSORIO SANCHEZ, SL 

1.850,56 m² 24.630,95 € 

 
 

2) Traslladar el present acte juntament amb la valoració a l'advocada per al seu 
tràmit. 
 

 Seguidament s'informa a la junta de govern local de tot això en l'expedient SP 
3/2018, sobre la selecció de zelador i mantenidor de piscina 2018 i constitució de 
borsa de treball de peons; ia la vista de l'acta definitiva del tribunal de valoració, 
realitzada el dia 8 de juny de 2018, s'acorda per unanimitat: 
 

1) Aprovar la classificació dels candidats per ordre decreixent amb el següent 
resultat: 
 

Núm NOM I COGNOMS DNI NOTA DESEMPAT 



1 AIDA PÉREZ NAVARRO 44879047K 18,44  

2 ROBERTO BELTRÁN ASENSI 44802143Y 18,25  

3 M.ª PILAR RIPOLL MORA 44790026X 17,45  

4 M.ª ÁGELES CARNISSER GONZÁLEZ 44793857T 16,50 1 

5 M.ª JOSE CARRIÓN SEBASTIÀ 22527363J 16,50 2 

6 FRANCISCA NÚÑEZ BAOS 19096763R 16,25  

7 DIANA SÁNCHEZ ESPINOSA 33413134E 15,50  

8 M.ª DEL MAR RAMÓN CASES 45801079Y 15  

9 SONIA BURALLA BONET 45796791L 14,50  

10 ALICIA ESTEVE SANCHÍS 25423845J 14,23  

11 JERONIMO SÁNCHEZ PÉREZ 33412228J 14 1 

12 JESUS VICENTE any 33413290V 14 2 

13 M.ª ISABEL GALDÓN BECERRA 45801613B 14 3 

14 ANGEL PÉREZ NÚÑEZ 46077691C 10,50  

15 DAVID PASTOR DIUMENGE 45795773J 9,82  

16 ADRIÁN CALERO MARTÍNEZ 07261456B 8,50  
 

2) Declarar constituïda la borsa de treball, que d'acord amb el que preveuen les 
bases tindrà una durada d'un any. 
 

3) Encarregar a la Sra. Alcaldessa gestionar la contractació del zelador / ai 
substituta; realitzada la seva contractació es procedeixi a contractar tres 
peons per al període comprès del 18 de juny al 14 de setembre de 2018, per 
a realitzar treballs de competència local, durant el període estival. 
 

 Seguidament s'informa de la Proposta de la Sra. Alcaldessa sobre l'expedient de 
Responsabilitat Patrimonial nº 2/18, que diu així: 

PROPOSTA - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

 En vistes de l'escrit presentat per Don Juan Calderón Céspedes el passat 24 de 
maig de 2018, amb número d'entrada 913, i on interposa reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'administració pública, i amb base en els següents, 

ANTECEDENTS 

 Primer.- Segons consta en la reclamació del Sr. Calderón, va ser el 21 d'agost quan 
assegura que "Quan el reclamant es trobava de camí al seu passar entre els barrots d'una 
de les barreres col·locades per l'Ajuntament amb motiu de les festes taurines que s'anaven 
a celebrar a la localitat, la mateixa va bolcar caient directament sobre aquell. I això com 
a conseqüència de la completa falta d'ancoratge d'aquesta barrera. Ocasionant al 
reclamant lesions de gravetat al peu esquerre ". 



Segon.- Segons registre d'entrada d'aquest Ajuntament, es té coneixement que 
amb data 24 de maig de 2018, de la reclamació per responsabilitat patrimonial de Don 
Juan Calderón Céspedes, aportant a la reclamació la documentació següent: 

- Informe d'urgències (Doc. 1) 
- Denúncia Guàrdia Civil (Doc. 2) 
- Informe pericial (Doc. 3) 
- Informe mèdic pericial (Doc. 4) 
- Calculo indemnitzacions (Doc. 5) 
- Comunicat mèdic d'incapacitat temporal (Doc. 6)  

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 

 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 

 

FONAMENTS DE DRET 

El dret a ser indemnitzats per l'administració ve recollit en l'article 32.1 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic: 

"Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les administracions públiques 
corresponents, de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que 
la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics llevat 
dels casos de força major o de danys que el particular tinga el deure jurídic de suportar 
d'acord amb la Llei. " 

Com a requisit per a això, en el seu punt dos diu: 

"En tot cas, el dany al·legat haurà de ser efectiu, avaluable econòmicament i 
individualitzat amb relació a una persona o grup de persones." 

En conseqüència, per apreciar un supòsit de responsabilitat patrimonial de 
l'Administració han de concórrer els requisits determinats tant en la via legal com en la 
jurisprudencial, en pronunciaments com ara les sentències del Tribunal Suprem de març 
24 1.992 o de 5 d'octubre 1.993. Són els següents: 

"A) Que s'hagi generat un dany real i efectiu, avaluable econòmicament i 
individualitzat. 

b) Que es tracti de relació directa, immediata i exclusiva de causa-efecte, sense 
la concurrència de circumstàncies que puguin enervar el nexe causal, com ara la força 
major o la conducta pròpia del perjudicat. 

c) L'antijuridicitat de la lesió, entesa com l'absència de l'obligació de suportar el 
referit dany per part del ciutadà. 



d) Que la reclamació s'efectuï en el termini d'un any des que es va ocasionar 
l'esmentat dany. " 

L'article 66.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, la sol·licitud que es formuli ha de contenir: 

"A) Nom i cognoms de l'interessat i, si escau, de la persona que el representi. 

b) Identificació del mitjà electrònic, o si no, lloc físic en què desitja que es 
practiqui la notificació. Addicionalment, les persones interessades podran aportar la 
seva adreça de correu electrònic i / o dispositiu electrònic per tal que les administracions 
públiques els avisin de l'enviament o posada a disposició de la notificació. 

c) Fets, raons i petició en què es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud.  

d) Lloc i data. 

e) Signatura del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat 
expressada per qualsevol mitjà.  

f) Òrgan, centre o unitat administrativa a què es dirigeix i el seu corresponent 
codi d'identificació. Les oficines d'assistència en matèria de registres estaran obligades 
a facilitar als interessats el codi d'identificació si l'interessat ho desconeix. Així mateix, 
les administracions públiques han de mantenir i actualitzar en la seu electrònica 
corresponent una llista amb els codis d'identificació vigents. " 

A més abundar, en el punt 2 de l'article 67 de la mateixa llei diu: 
«2. A més del que preveu l'article 66, en la sol·licitud que facin els interessats 

s'han d'especificar les lesions produïdes, la presumpta relació de causalitat entre 
aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació econòmica de la responsabilitat 
patrimonial, si fos possible, i el moment en què la lesió efectivament es va produir, i anirà 
acompanyada de totes les al·legacions, documents i informacions s'estimin oportuns i de 
la proposició de prova, concretant els mitjans de què pretengui valer-se el reclamant. " 
  
 L'article 68 respecte a l'esmena d'errors en la sol·licitud refereix el següent: 

«1. Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits que assenyala l'article 66, 
i, si escau, els que assenyala l'article 67 o altres exigits per la legislació específica 
aplicable, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o 
acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que 
desisteix de la petició, prèvia resolució que s'ha de dictar en els termes que preveu 
l'article 21. 

 
2. Sempre que no es tracti de procediments selectius o de concurrència 

competitiva, aquest termini podrà ser ampliat prudencialment, fins a cinc dies, a petició 
de l'interessat oa iniciativa de l'òrgan, quan l'aportació dels documents requerits presenti 
dificultats especials.  

 



3. En els procediments iniciats a sol·licitud dels interessats, l'òrgan competent pot 
demanar al sol·licitant la modificació o millora voluntàries dels termes d'aquella. Se n'ha 
d'estendre acta succinta, que s'incorporarà al procediment. " 
 
 Recolzant-se en aquest article 68, l'article 73 recalca: 

«1. Els tràmits que hagin de ser emplenats pels interessats hauran de realitzar-se 
en el termini de deu dies a partir del següent al de la notificació del corresponent acte, 
excepte en el cas que en la norma corresponent es fixi termini diferent. 

 
2. En qualsevol moment del procediment, quan l'Administració consideri que 

algun dels actes dels interessats no reuneix els requisits necessaris, ho ha de posar en 
coneixement del seu autor, concedint-li un termini de deu dies per a emplenar-lo.  

 
3. Als interessats que no compleixin el que disposen els apartats anteriors, se'ls 

podrà declarar decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent. No obstant això, s'admetrà 
l'actuació de l'interessat i produirà els seus efectes legals, si es produís abans o dins del 
dia que es notifiqui la resolució en la qual es tingui per transcorregut el termini. " 

 

Per tot l'anterior, i davant la falta d'informació en la sol·licitud que es presenta i la 
divergència d'aquesta amb la documentació que posseeix aquest Ajuntament sobre la 
situació en què es trobava el pou en el moment del suposat accident, 
 
 

PROPOSO 

Primer.- Admetre a tràmit la reclamació presentada per D. Juan Calderón 
Céspedes, abans referenciada, i iniciar expedient per determinar la responsabilitat o no de 
l'Ajuntament i si aquest té l'obligació d'indemnitzar al sol·licitant. 

 
Segon.- Nomenar òrgan instructor del procediment per a determinar si existeix 

responsabilitat per part aquest Ajuntament, tenint en compte l'establert sobre abstenció i 
recusació en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic i secretària de l'expedient a la de la corporació municipal, Amparo Ferrandis 
Prats. 

 
Tercer.- Comunicar a l'Instructor el nomenament i donar-li trasllat de totes les 

actuacions existeixin al respecte, i habilitar-perquè realitzi totes les actuacions necessàries 
per a comprovar l'existència o no de responsabilitat per part de l'Ajuntament. 

Quart.- Que es doni trasllat del present a la junta de govern local perquè realitzi 
les actuacions oportunes i així pugui continuar el procediment en els termes establerts. 

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



Primer.- Admetre a tràmit la reclamació presentada per D. Juan Calderón 
Céspedes, abans referenciada, i iniciar expedient per determinar la responsabilitat o no de 
l'Ajuntament i si aquest té l'obligació d'indemnitzar al sol·licitant. 

 
Segon.- Nomenar òrgan instructor del procediment el Sr. Rafael Asensio 

Chenovart per determinar si existeix responsabilitat per part aquest Ajuntament, tenint en 
compte l'establert sobre abstenció i recusació en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre , de règim jurídic del sector públic i secretària de l'expedient a la de la 
corporació municipal, Amparo Ferrandis Prats. 

 
Tercer.- Comunicar a l'Instructor el nomenament i donar-li trasllat de totes les 

actuacions existeixin al respecte, i habilitar-perquè realitzi totes les actuacions necessàries 
per a comprovar l'existència o no de responsabilitat per part de l'Ajuntament. 

 
 Seguidament s'informa que, segons l'acordat per la junta de govern local en sessió 

celebrada el 20 de març de 2018, havent-li requerit a D. Juan José Torres Ferrer, 
fotos i localització de l'estat del camí de Comediana a l'altura de la Urbanització 
Sant Lorenzo de la Muntanya, aquestes han estat remeses per correu electrònic i 
efectivament el camí discorre per terme municipal d'Albalat dels Tarongers; per la 
qual cosa es tindrà en compte, per als treballs de manteniment. 
 

 Seguidament s'informa a la junta de govern local de la sol·licitud formulada per la 
Sra. Alcaldessa, Decret 115/18, per a la instal·lació d'un ascensor a l'ajuntament; 
després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

 
- Ratificar el Decret de l'alcaldia núm 115/18. 
 
 

 Seguidament s'informa de l'expedient que es tramita en el marc de la convocatòria 
del Pla d'Ocupació 2018, de la Diputació de València, i de la necessitat d'aprovar 
unes bases per a la selecció dels treballadors; després de deliberació de l'assumpte 
s'acorda per unanimitat: 
 

1) D'acord amb el que disposa la base cinquena de la Convocatòria del Pla 
d'Ocupació de la Diputació de València, la convocatòria dels treballadors es 
realitzarà mitjançant oferta genèrica al SERVEF.  
Es constituirà una Comissió de baremació que estarà formada: 

- Per l'alcaldessa o regidor en qui delegui 
- Dos empleats de l'Ajuntament. 

Per a la baremació dels treballadors s'aplicarà l'ANNEX 1. CRITERIS PER 
A LA SELECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES, de la 
INSTRUCCIÓ 3/2017 DEL DIRECTOR GENERAL DE L'SERVEF 
RELATIVA AL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONES 
PARTICIPANTS AL PROGRAMA D'INICIATIVA SOCIAL EN 
COL·LABORACIÓ AMB CORPORACIONS LOCALS DE lA 



COMUNITAT VALENCIANA (CONVOCATÒRIES EMCORD I 
EMCORP 2017), la còpia degudament diligenciada obra en l'expedient. 

S'aixecarà acta del procés de baremació, els interessats tindran un termini 
de 24 hores, a l'efecte de reclamacions. 

2) Fer públic el present acord per al seu coneixement i als efectes oportuns; i 
per al no previst en les presents bases, s'estarà al que disposen les bases del 
Pla d'Ocupació de Diputació 2018, o, si s'escau a la interpretació que realitzi 
la junta de govern o la Sra. Alcaldessa. Tots els actes de contractació que 
derivin de la present seran resolts per l'alcaldia. 
 

 Seguidament s'informa de l'expiració del contracte subscrit amb SERVINCO 
CONSULTING, COOP. V, per a la realització de còpies en el núvol; després de 
deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat realitzar un nou contracte amb 
SERVINCO CONSULTING COOP. V per la reserva d'espai per a la còpia de 
seguretat, MBO LIGHT 90GB 1 ANY, pel període comprès del 2018.07.13 al 
2019.07.13, per l'import de TRES-CENTS SETZE EUROS (316,00 €) més el IVA 
corresponent de SEIXANTA-SIS EUROS aMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (66,36 
€), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 21600. 
 

 Seguidament s'informa sobre els desajustos temporals amb què s'estan rebent les 
factures de PROSEGUR, que estant domiciliades, les carreguen en el compte del 
banc sense que s'hagin rebut prèviament les factures per al reconeixement i 
comptabilització de les obligacions, el que està generant durant tot l'any problemes 
de desajustos i desordre comptables; per la qual cosa després de la deliberació de 
l'assumpte, s'acorda per unanimitat, dirigir de nou escrit a PROSEGUR perquè en 
el termini mínim de 10 dies abans de carregar-les en compte l'ajuntament remetin 
les factures per FACE o en cas contrari treure de nou la domiciliació . Traslladar el 
present acte al departament de comptabilitat de Prosegur, als efectes oportuns. 
 
S'aprova la relació de factures núm 18 corresponent a Prosegur la quantia 
ascendeix a la xifrada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS 
AMB QUARANTA CÈNTIMS, (263,40 €). 

 
 Seguidament s'informa del contingut del Decret 119/18 pel qual s'aprova la relació 

manual de pagaments nº 7 per import de 197,73 € i la relació automàtica de factures 
nº 15 per l'import total de 17.917,12 €, també s'informa de la relació manual nº 6 
Nòmines, SS i altres; la junta es dóna per assabentada i manifesta la seva 
conformitat amb el mateix. 

 
 Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures Núm 16 

composta de 6 factures que ascendeixen a l'import total de MIL CINC-CENTS 
SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (1.565,53 €), 
s'acorda la seva aprovació i ordre de pagament segons es relacionen a continuació: 



 

 
 Seguidament s'informa del contingut de les bases per a la valoració del IV Certamen 

de pintura ràpida Ximo Michavila; vistes per la junta s'acorda per unanimitat: 
 

1) Aprovar les bases per a la valoració del IV Certamen de pintura ràpida Ximo 
Michavila. 

2) Fer-les públiques mitjançant la seva publicació en la pàgina web i T. edictes 
de l'Ajuntament pota públic coneixement. 
 

 Seguidament s'informa de l'expedient que es tramita per a la selecció dels becaris 
de la Dipu et Beca 2018, s'acorda per unanimitat designar com a membres de la 
Comissió avaluadora a: 
 

- Presidenta: Alcaldessa Maite Pérez Furió 
 

- Vocals: Rafael Asensio Chenovart 
Mª Dolores Gines Camps 
Jorge Moreno Ojeda 
 

- Secretària: Amparo Ferrandis Prats 
 

Convocar-los per el divendres 15 de juny a les 13h. 
 

I sense més assumptes que tractar per la Sra. Presidenta es tanca la sessió a les 20:15 h 
del dia de l'encapçalament i 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. 
 
Vist i plau PRESIDENTA SECRETÀRIA - INTERVENTORA     
 
 
 
 
Maite Pérez Furió Amparo Ferrandis Prats       


