
 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 17 D'OCTUBRE DE 2017. 
 
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 17 d'octubre de 2017 les 18h, sota 
la presidència de la Sra Alcaldessa, Sra Maite Pérez Furio, els membres de la junta de 
govern local, Sra Mª Dolores Lafont Avinent i D. Miguel Bonet Sancho, assistits de la 
secretària - interventora, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes 
segons es detalla a continuació: 
 

• Vist el contingut dels esborranys de les actes de la junta de govern local 
corresponents a les sessions celebrades els dies 5 i 19 de setembre de 2017; s'acorda 
per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 

 
 

• Tot seguit per la Sª Alcaldessa s'informa a la junta de govern local que, davant els 
nombrosos robatoris i actes vandàlics que es produeixen a l'auditori i altres 
immobles situats a les instal·lacions esportives, creu convenient la col·locació d'un 
sistema de vigilància, consistent en la instal·lació de càmeres exteriors i interiors 
al recinte del poliesportiu; per al que s'ha sol·licitat i realitzat un pressupost per 
l'empresa PROSEGUR ALARMES ESPAÑA SL; amb el següent detall: 

 
PISCINA 

 INSTAL·LACIONS: 
EXTERIORS: instal·lació de 3 càmeres d'exterior més gravador de 4 canals. 
INTERIORS: equip Domonial amb 3 detectors amb càmeres; vinculat amb les càmeres 
exteriors. 

Cost de la instal·lació NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS (999 €) més l'IVA, 
que ascendeix a DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETENTE-NOU CÈNTIMS 
(209,79 €). 
 
Import mensual de connexió i serveis.Trenta-cinc euros (35 €) més l'IVA. Les dues 
primeres mensualitats gratuïtes. 
 

AUDITORI 

INSTAL·LACIÓ INTERIOR. De 6 detectors amb càmeres incloent resta de l'equip 
Domonial. 
 
Cost de la instal·lació CENT NORANTA-NOU EUROS (199 €), més l'IVA que ascendeix 
a QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (41,79 €). 
 

Import mensual de connexió i serveis.Trenta-sis euros amb cinquanta cèntims (36,50 
€) més l'IVA. Les dues primeres mensualitats gratuïtes. 
 
 
 
 



 
 
Vista la proposta i els pressupostos aportats, es procedeix a la deliberació de l'assumpte i 
s'acorda per unanimitat: 
 
 

1) Contractar amb PROSEGUR ALARMES ESPAÑA SL amb CIF B87222006, el 
subministrament i instal·lació dels equips de vigilància, segons pressupostos 
aportats i les característiques bàsiques són les següents: 

 
PISCINA 

INSTAL·LACIONS 

 
EXTERIORS: instal·lació de 3 càmeres d'exterior més gravador de 4 canals. 
INTERIORS: equip Domonial amb 3 detectors amb càmeres; vinculat amb les càmeres 
exteriors. 

Cost de la instal·lació NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS (999 €) més l'IVA, 
que ascendeix a DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETENTE-NOU CÈNTIMS 
(209,79 €). 

 
 

AUDITORI 

INSTAL·LACIÓ INTERIOR: De 6 detectors amb càmeres incloent resta de l'equip 
Domonial. 
 
Cost de la instal·lació CENT NORANTA-NOU EUROS (199 €), més l'IVA que ascendeix 
a QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (41,79 €). 
 
Amb càrrec a l'aplicació pressupostària 342 62200 "AMPLIACIÓ POLIESPORTIU". 
 

2) Contractar el servei de manteniment mensual pel termini d'un any, d'acord amb el 
següent: 

 
PISCINA: Import mensual de connexió i serveis.Trenta-cinc euros (35 €) més 
l'IVA. Les dues primeres mensualitats gratuïtes. 
 
AUDITORI: Import mensual de connexió i serveis.Trenta-sis euros amb cinquanta 
cèntims (36,50 €) més l'IVA. Les dues primeres mensualitats gratuïtes. 
 
Amb càrrec a l'aplicació pressupostària 130 22701. 
 
3) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns. 

 
• Tot seguit per la Sra alcaldessa s'informa que com tots coneixen són freqüents les 

queixes que es produeixen pel mal funcionament dels escalfadors elèctrics al 
poliesportiu municipal, així com el seu ràpid deteriorament a causa de la calç de 
l'aigua i altres; a més tenint en compte que s'estan realitzant obres de 
condicionament i habilitació al local diàfan de l'edifici de la piscina, és convenient 
dotar-lo d'aigua calenta, per tot això es considera necessari per al bon funcionament 
tant de les dutxes del poliesportiu com del local que es pretén habilitar, instal·lar 
un escalfador de gas que permeti el subministrament d'aigua calenta a tot l'edifici; 
també informa que, s'ha demanat un pressupost per a la realització de les 
esmentades instal·lacions i es procedeix a informar del seu contingut. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Després deliberació de l'assumpte es considera d'interès la realització de les 
esmentades instal·lacions i s'acorda per unanimitat: 
 
1) Contractar amb la mercantil CUCART INSTAL·LACIONS SL amb CIF: 

B96891775, el subministrament i instal·lació d'una CALDERA VAILLANT 
de condensació ECOTEC PURE VMW ES 236 / 7-3 AI ACUMULADOR 
VAILLANT DE VIH R 200 / 6B; així com la instal·lació de les canonades de 
coure per a vestuaris poliesportiu i certificat de la instal·lació; pel preu de DOS 
MIL CINC-CENTS VINT-I-EUROS (2.529,00 €) més l'IVA que ascendeix a 
CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS (531,09 €); i la 
instal·lació de la canonada de coure per al local de l'edifici piscina, per 
l'escalfador, fogons i planxa, així com certificat de la instal·lació pel preu de 
DOS-CENTS NORANTA EUROS (290 €) més l'IVA que ascendeix a 
SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (60,90 €). 
Amb càrrec a l'aplicació pressupostària 342 62200 "AMPLIACIÓ 
POLIESPORTIU". 
 

2) traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns. 
 
 

 
• Seguidament s'informa a la junta de govern local sobre el contingut de l'escrit 

remès pel COFECAM, Promoció Econòmica Ajuntament de Sagunt, sobre la 
necessitat de nomenar representants d'aquest ajuntament per al citat organisme, es 
donen per assabentats i es sotmetrà al ple. 

 
• Seguidament s'informa del contingut de l'escrit presentat per un veí de la població, 

sol·licitant la inspecció pel tècnic a fi d'emetre informe, sobre la situació de 
l'immoble situat en C / RACO nº 3; la junta es dóna per assabentada i es realitzaran 
les actuacions que procedeixin. 
 

 
• Seguidament s'informa del contingut de la relació automàtica de factures nº 27, 

composta per 34 factures, l'import total ascendeix a la xifrada quantitat de DOTZE 
MIL CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
(12.156,67 €), vista la relació s'acorda per unanimitat, la seva aprovació segons es 
detalla a continuació: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Seguidament donat compte de les factures que s'han carregat al compte de 
l'ajuntament, però que no han tingut entrada en el registre d'aquest ajuntament, i 
que són: 
 
- GAS NATURAL SERVEIS SDG SA, Nº factura: FE17321245129184; per 

import total de factura 497,85 €. 
- GAS NATURAL SERVEIS SDG SA, Nº factura: FE 17321245010971; per 

import de 432,05 €. 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat el reconeixement i pagament 
corresponent. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 19,40h; 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 Furio     Amparo Ferrandis Prats 


