
 
 
 

 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE GENER 

DE 2016. 

 
 
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 18 de gener de el 2016 a les 18,30 
h, l'alcaldessa Sra. Maite Pérez Furio i la resta dels membres de la junta de govern local, 
Rafael Asensio Chenovart, Sra. Mª Dolores Lafont Avinent i D. Miguel Bonet Sancho, 
assistits de la secretària-interventora de l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es 
procedeix a informar els assumptes segons es detalla a continuació: 

• Es procedeix a la lectura i aprovació per unanimitat dels esborranys de les actes 
corresponents a les sessions celebrades els dies 14, 21 i 30 de desembre del 2015. 

• Seguidament s'informa dels pressupostos remesos per POLOSAL, SL per a 
reparació del rentaplats de la Llar dels Jubilats; i de l'import d'un de nou; es deixa 
el tema sobre la taula per consultar a altres empreses. 

• Seguidament s'informa de l'expedient incoat per a donar de baixa el quadre 
d'enllumenat públic situat en Avda / Pintor Michavila, s'acorda per unanimitat 
sol·licitar la baixa del CUPS. ÉS 0021000007616652YS, perquè ja no s'utilitza. 

 

URBANISME. 
 
 

• S'informa de l'expedient incoat a instància de MG2 CONSTRUCCIONS I 
REFORMES SLO, per a manteniment i conservació de tanca; i del contingut de 
l'informe emès per l'arquitecte en prestació de serveis en aquest Ajuntament, en el 
qual posa de manifest que es tracta de sòl urbà i no hi ha inconvenient per 
autoritzar el que es demana, per la qual cosa s'acorda per unanimitat: 

1) Autoritzar la rehabilitació de la tanca de la parcel·la cadastral 5813018YJ2952, 
situada a Urb. Pla de Pavia 104-A, segons es detalla a continuació. 
- Disposant d'un arrebossat nou pintat i sanejat en la part opaca del tancament, 

a més de substitució de trams puntuals a la part metàl·lica de la tanca. 
Tenint en compte que es tracta d'obres de manteniment i conservació aquestes 
no podran afectar l'estructura ni volum d'aquest. 
 
Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que 
figuren a les normes urbanístiques de planejament local i al previ pagament 
de l'impost i taxa corresponent. 
 

2)  Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Seguidament s'informa de l'expedient incoat a instància de GAS NATURAL 
CEGAS SA per al subministrament de gas canalitzat al C / Dels Arcs, 1. 
 

Vist el que antecedeix en l'expedient i de conformitat amb l'informe emès per l'arquitecte 
en prestació de serveis en aquest Ajuntament en data 14 de gener de 2016, s'acorda per 
unanimitat. 
 

1) Autoritzar a la mercantil GAS NATURAL CEGAS, SA amb CIF: A08009722, 
per a construcció d'una escomesa de gas directa amb canonada de polietilè de 32 
mm de diàmetre nominal i una longitud total d'1, 40 m, segons es reflecteix en el 
plànol que es adjunta, al C / Dels Arques, 1. 
Condicionada a què previ a l'inici de les obres haurà d'aportar la documentació 
següent: 
- Estudi de Gestió de Residus, segons Decret 105/23008 de 1 de Febrer. 
- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
- Declaració responsable del tècnic projectista. 
- IAE de l'empresa constructora. 

Així com el compliment de les prescripcions generals que figuren a les normes 
urbanístiques de planejament local i al previ pagament de l'impost i taxa corresponent. 

2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 
• Seguidament s'informa de l'expedient de liquidació de despeses de 2015 de la 

Llar dels Jubilats; s'acorda per unanimitat: 
  

- Abonar amb càrrec al pressupost municipal de 2015 els rebuts corresponents 
al telèfon 962.629.088 i donar de baixa la línia i servei telefònic. 

- Pel que fa a la factura 2015 1127030606017, corresponent al període de 
factura 2015.10.23 a 2015.11.20, liquidar la part proporcional corresponent 
de l'1 al 20 de novembre de 2015, segons es detalla:  

  
339,40 29  
x 20 234,07 

 
Pel que l'import del subministrament de llum de l'esmentat període ascendirà a 234,07 x 
21%, total 283, 22 €. 
 

- Haurà d'abonar la factura 20151229030422073, corresponent al període de 
20/11 // 2015 a 2015.12.21 que ascendeix a 473,41 €. 

- Pel que la liquidació de les despeses de 2015, present el següent detall: 
 
CANON (NOVBRE- DCBRE) 1.000  el 21% 1.210,00 
SUBMINISTRAMENT LLUM 
................ 

  756,63 

 TOTAL ..................   1.966,63 
A COMPTE   2.105,40 
 A favor seu .......... 

 

  138,77 

 
Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns. 
 
 
 
 
 
 
 



I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 19,10 h del dia de 
l'encapçalament, de la qual jo com a secretària, done fe i per a constància del que s'ha 
actuat s'estén la present acta i se sotmet a la signatura de la Presidenta. 
 

En Albalat dels Tarongers a 2 de febrer del 2016. 
 
 

 Vist i plau 
 L'ALCALDESSA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
 
 

 
 
 
 


