ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 21 DE MARÇ 2016.
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 21 de Març de el 2016 a les 17,25
hores, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furio, i la resta dels
membres de la Junta de Govern Local, Rafael Asensio Chenovart, Sra. M. Dolors Lafont
Avinent, i D. Miguel Bonet Sancho, assistits de la Secretària -Interventora de
l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es
detalla a continuació:
• Vistos els esborranys de les actes corresponents, a les sessions celebrades els dies
29 de febrer i 7 de març de 2016, s'aproven per unanimitat.
• Seguidament s'informa del ACTE DE 2016.03.14 remès pel jutjat del Social Nº 1
Assumpte Nº 000196/2014, Demandant: Remeis Nieto Casanova contra INSS,
UNIÓ DE MÚTUES, TGSS, Adis DE PUÇOL, ONG 10788, ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIAT SOCIAL CAMP dE MORVEDRE, MÚTUA MONTAÑESA
MATEPSS, EDUCACIÓ i OCI IDEF SL i AJUNTAMENT dE ALBALAT DELS
TARONGERS, sobre admissió de proves i possibilitat de presentar recurs de
reposició; es donen per assabentats.
• Seguidament s'informa de l'Acta / Denúncia Inspecció i petició d'inici de
procediment nº 2016-100764-00000020 per, Infracció a la normativa sobre
residus i abocaments.
Remesa per la Direcció General de la Guàrdia Civil, companyia de Sagunt,
Patrulla Seprona codi 1000764; l'Camió IVECO 6781-BGM, propietat de
l'empresa construccions i promocions Gilet 3.000; la junta es dóna per
assabentada.
• Seguidament s'informa de l'escrit remès per la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana, sobre contrasenya per veure l'informe fiscalització del
compte general de 2014 d'aquest Ajuntament.
• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per AVACU (associació valenciana de
Consumidors i Usuaris) en representació de D. JESÚS FRANCISCO SÁNCHEZ
CAÑIZARES reclamant devolució de rebuts, per no tenir la condició d'urbana el
lloc que ocupa el seu habitatge, situat en Carretera de Segart, 46; la junta es dóna
per assabentada.

URBANISME
• Es dóna compte a la Junta de Govern Local de l'informe tècnic emès per
l'arquitecte D. Jose Maria Pérez Avançat, sobre visita d'inspecció per façana en
mal estat, al C / Cova Santa Nº 2, de data 17 de Març de 2016, s'acorda per
unanimitat incoar i tramitar l'expedient d'acord amb les indicacions del arquitecte.
• Seguidament s'informa de l'expedient de llicència d'obres Nº 11/2016 que es
tramita a instància de Dña. Ester Angeles Linares Valero per reformar banys i
dormitoris en l'immoble situat al c / Mig nº 14 i de l'informe emès per l'arquitecte
en prestació serveis en aquest Ajuntament en data 17 de Març de 2016, de
conformitat amb el mateix, s'acorda per unanimitat:
1) Autoritzar Sra. Ester Angeles Linares Valero, la realització d'obres en
l'immoble situat al c / Mig nº 14, consistents en: reforma de banys i dormitoris,
conformement al pressupost presentat, realitzat per GESIGN Projects SEGAH.
SL
Condicionada 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; tenint en compte que la llicència es considera atorgada sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.
2) Traslladar el present acte a la interessada.
• Seguidament s'informa de l'expedient de llicència d'obres nº 12/2016 incoat a
instància de D. Juan Esteban Serrano Gonzalez per tancament parcial de la
parcel·la 106 del polígon 6 i de l'informe emès per la tècnic agrícola i de
conformitat amb el mateix s'acorda per unanimitat:
1) Requerir a D. JUAN ESTEBAN SERRANO GONZALEZ, perquè en el
termini de 10 dies comptats a partir del següent a la present notificació, aporti la
següent documentació:
 Memòria agronòmica, que haurà de contenir com a mínim, l'objecte de
l'actuació i les dades agronòmiques necessàries per poder avaluar
l'actuació pretesa, necessitat de la tanca i característiques constructives.
Comunica que, en el cas, de no presentar la documentació requerida en el
termini establert, es considerarà que desisteix de la petició i es procedirà a
la resolució motivada de l'expedient de conformitat amb el que disposen
els articles 42 i 71 de la llei de procediment administratiu 30/1992,
modificada per la Llei 4/1999.
2) Traslladar el present acte a l'interessat als efectes oportuns.
• Seguidament s'informa de la relació de la factura nº 6/2016 que comprèn 11
factures per un import total 4.529,27 € s'acorda per unanimitat la seva aprovació i
ordre de pagament, segons es detalla a continuació:

RELACIÓ DE PAGAMENTS Nº 6/2016

TALLERS JUAN SANCHEZ, SL
PISCINES HURTADO
ATM COMUNICACIONS
CEPSA CARD SA
PROSEGUR ESPANYA, SL
GRENKE LLOGUER
CASA I CAFÈ SC SERVIC.INTEG. VENDING.PI BUE
CASA I CAFÈ SC SERVIC.INTEG. VENDING.PI BUE
TETMA.SAU TECNICAS I TRACTAMENTS medioa
NETEGES ARMANDO, SL
REFILL, 24
TOTAL BASE IMPOSABLE
TOTAL IVA ...................
TOTAL RELACIÓ ..................................

20.58
30.60
74.00
74.62
35.57
115.24
70.32
111.34
1.612.03
1.750.00
13.97
3.908.27
621.00
4.529.27

.

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 18 h, de la qual com a
secretària done fe, i per contracte del que és adequat es lliura la present que se
sotmet a la signatura de la Sra. Alcaldessa - Presidenta.

Vist i plau
L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

