ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 D'ABRIL
DE 2016.
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 18 d'abril de 2016, a les 19,00 h,
sota la Presidència de la Srª Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furio es reuneixen els membres
de la Junta de Govern Local, D.ª Mª Dolores Lafont Avinent, D. Miguel Bonet Sancho,
assistits de la secretària-interventora de l'ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, a fi de
celebrar sessió ordinària; es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a
continuació:
• S'informa de l'escrit i documentació que s'acompanya remès per l'Ajuntament de
NÁQUERA (València), en el qual manifesta que vol modificar la ruta eqüestre
amb denominació IE032; la nova ruta discorreria pel camí de Sagunt situat en
part en aquest terme municipal, tal com es detalla en el plànol adjunt.
Sol·licita autoritzi a aquest Ajuntament de Náquera el pas de la ruta pel camí abans
indicat, així com, la col·locació dels senyals de direcció que siguin necessàries per a la
correcta homologació; s'informa de tot això en l'expedient i de l'informe emès per la
tècnic agrícola que diu així:
"Elvira Domínguez Garcia, Enginyer Tècnic Agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels
Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament.
INFORMA: Que, vist l'escrit presentat per l'Ajuntament de Náquera (València) respecte
a l'homologació d'una ruta eqüestre amb la denominació IE032 que pateix una
modificació de traçat afectant el camí assenyalat en el plànol adjunt que transcorre pel
terme municipal d'Albalat dels Tarongers.
Consultades les Normes Subsidiàries, el tram de camí transcorre per "sòl no urbanitzable
COMÚ" º, no s'observa inconvenient per al pas de la ruta pel camí indicat, així com per a
la col·locació dels senyals de direcció. Els sol·licitem plànol d'ubicació dels senyals i
característiques de les mateixes en el que afecta a aquest municipi. "
Vist l'informe s'acorda per unanimitat:
1) Autoritzar a l'Ajuntament de Náquera la modificació de la ruta eqüestre IE032, en
la part que discorre per aquest terme municipal d'Albalat dels Tarongers, camí de
Sagunt; així com la col·locació dels senyals d'adreces, tenint en compte que
prèviament hauran de remetre a aquest ajuntament, plànol d'ubicació dels senyals
i característiques de les mateixes, en el que a aquest terme municipal afecta.
2) Traslladar el present acord a l'ajuntament de Nàquera a losefectos oportuns.
• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a autorització
d'obres expedient nº 8/2016, a instància de SRA. JULIA GAMÓN SANT PERE;
que d'acord amb el requeriment efectuat ha esmenat la documentació requerida
per la junta de govern de data 14 de març de 2016, pel que havent-se emès en
data 14 d'abril de 2016 informe favorable de l'arquitecte, s'acorda per unanimitat:

1) Concedir llicència d'obra a SRA. JULIA GAMÓN SANT PERE, per enderrocar
l'immoble situat al c / Calvari Nº 5, conforme al projecte i annex presentats, redactats per
l'arquitecta Sra. ESTHER GARCIA LLISO; tenint en compte que la llicència es

considera atorgada sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat; i condicionada
al fet que previ a l'inici de les obres aporti el Alta del constructor en el Registre
d'Empreses acreditades (REA) al sector de la construcció, així com el compliment de les
prescripcions generals que figuren a les normes urbanístiques de planejament local i
previ pagament de l'impost i taxa corresponent.
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns.
• Seguidament s'informa que d'acord amb el que disposa la clàusula sisena del
contracte de concessió administrativa de la Llar dels Jubilats, s'han de notificar al
concessionari els rebuts abonats per aquest ajuntament, segons es detalla a
continuació:
- IBERDROLA Factura: 2016128030333720, període de facturació 21/12 / 2015-21
/ 01/2016; total 434,04 €.
- IBERDROLA. Factura: 20160226030586624, període de facturació 2016.01.21 a
2016.02.22, Total 457,26 €
- IBERDROLA Factura: 20160330030456662, període de facturació 22/02 / 201621 / 03/2016, totalment 392,44 €.
I d'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula requerir perquè en el termini de 10
dies hàbils comptats a partir del següent a la present notificació ingressi les esmentades
quantitats en el compte d'aquest Ajuntament. ES632038 6509 7364 00.000.428,
acompanyant a la notificació còpia dels rebuts d'Iberdrola.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, la seva aprovació i notificar el
present acord al concessionari als efectes oportuns.
• S'informa a la junta de govern local de tot això en l'expedient per a la contractació
del subministrament elèctric en els contractes de més de 10 Kw i que en principi
són els que s'indiquen a continuació:
ES0021 000007616744XS AVDA.GAROFERA
ES0021 000007616851SF PLA DEL MOLI, 5 BAIX (JUBILATS)
ES0021 000007616852SP PLA DEL MOLI 8-1º
ES0021 000007618095TD FONT DE LA MURTA, 18 (POLIESPORTIU)
ES0021 000012509384FA UE-1- TARONGERS, 14
ES0021 000017052487DP VENT DE PONENT
ES0021 000018638290AP C / LLARG; 3
Vist el que antecedeix en l'expedient s'acorda per unanimitat:
1) Realitzar un contracte derivat de l'acord marc realitzat per la Central de Compres de la
Diputació de València per a subministrament d'Energia elèctrica expedient 04/15
CECOM, amb l'empresa GAS NATURAL SERVEIS SDG, SA, CIF: A098431090.
2) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns.
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,45 hores; de la qual dono fe i
per a constància del que s'ha actuat s'expedeix la present acta que se sotmet a la signatura
de la Presidenta.
PRESIDENTA SECRETÀRIA- INTERVENTORA

