
 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 23 DE GENER DE 2018. 

Reunits a l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 23 de gener de 2018 a les 17:45 h 
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa Sra. Maite Pérez Furió, els membres de la junta 
de govern local, Sra. M. Dolors Lafont Avinent , D. Miguel Bonet Sancho i Rafael 
Asensio Chenovart, assistits de la secretària - interventora de l'ajuntament, Sra. Amparo 
Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes segons es detalla a continuació: 

 S'informa del contingut de l'escrit i document que s'acompanya, presentat el 
2018.01.23 nº d'entrada 155 per D. Àngel Poveda Molinera director del CRA 
BARONIA BAIXA de Gilet, sol·licita s'emeti informe municipal, segons annex IV de 
l'Ordre 25 / 2016 de 13 de juny de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport. 
Prèvia deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, per al cas, que el Consell 
Escolar Municipal, sol·liciti la modificació de l'horari general del centre CRA 
BARONIA BAIXA amb codi 46022282, informar favorablement la proposta en els 
termes aprovats pel citat Consell i facultar la Sra. Alcaldessa per a subscriure Annex 
IV de l'Ordre 26/2016, modificada per l'Ordre 2/2018 de 16 de gener. 
 
 Seguidament s'informa de la sol·licitud formulada per D. Miguel A. Camacho 

Gavilán, per a col·locar, al seu càrrec, un mirall convex per a exterior, enfront de la 
sortida del seu immoble situat en les parcel·les 312 i 492 del polígon 11, referència 
cadastral de urbana 5820004YJ2952S0001HP. Havent-se realitzat visita per 
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament, i la Sr. Alcaldessa, no veuen 
clar que aquesta sigui l'única alternativa, per la qual s'acorda deixar l'assumpte sobre 
la taula i realitzar un informe tècnic més exhaustiu on es contemplin les mesures 
que haurà de prendre el mateix sol·licitant al respecte. 

 
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 40/2016, incoado 

a instància de Dña. Benita Norma Rondón Roque i del contingut de l'informe emès per 
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament el dia 18 de gener de 2018, que diu 
així: 
 
 

LLICÈNCIA D'OBRA  

 

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, 
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per: 

 sol·licitant:  BENITA NORMA Rondón ROC 

 DNI:   22645018-T 



 domicili:  C / Trinquet, nº14. 12300. Morella. 

 En representació de:  

 obra:   ELIMINAR gotelé I PINTAT DE FAÇANA 

emplaçament: C / CREU, Nº 8. 

REF CADASTRAL: 8189003YJ2989S 

Albalat dels Tarongers 

 EXP:   40/2016  

Emet el següent: 

INFORME  
 

PRIMER: Documentació presentada: 

 Sol·licitud de llicència d'obres. 
 Fitxa cadastral. 
 Pressupost. 

Documentació presentada en 2017: 
 

 Fotografies de l'àmbit de la intervenció. 
 

SEGON: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'atorgament de llicència les Obres:  

TERCER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes 
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència d'Obres en: 
 
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà. 
 
CONCLUSIÓ: 

Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que 
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència 
sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que 
les obres s'ajustin al que sol·licita i pressupostat. 
 
A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per 
unanimitat: 

1) Autoritzar a la Sra. Benita Norma Rondón Roc a la realització d'obres de 
manteniment en l'immoble amb referència cadastral 8189003YJ2989S, situat en 
C / CREU, Nº 8, consistents a eliminar gotelé i pintat de la façana. 
Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals de les normes 
urbanístiques de planejament local i el previ pagament de l'impost i la 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 l'interessat als efectes oportuns. 



 
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 26/2016 incoat 

a instància de D. ANTONIO RAR NAVARRO i del contingut de l'informe emès per 
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament el día18 de gener de 2018, que diu 
així: 

LLICÈNCIA D'OBRA - Legalització 

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, 
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per: 

 sol·licitant:  ANTONIO RAR NAVARRO 

 DNI:   19066535-H 

 domicili:  C / Llarg nº 14 

 46.591, Albalat dels Tarongers. 

 En representació de:  

 obra:   RETEJEAR COBERTA 

emplaçament: C / LLARG, 14 

REF CADASTRAL: 8484618YJ2988C0001EJ 

Albalat dels Tarongers 

 EXP:   26/2016 

    7/2017 Infracció urbanística 

Emet el següent: 

INFORME 

 

PRIMER: Documentació presentada: 

 Sol·licitud de llicència d'obres. 
 
SEGON: Documentació presentada l'11 de desembre de 2017: 

 Pressupost de l'obra amb el desglossament de l'IVA. 
 Fotos de l'estat actual de l'immoble. 
 Manual de muntatge del sistema de bastida utilitzat. 
 

TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'atorgament de llicència les Obres:  

QUART: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, Normes 
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) se sol·licita Llicència d'Obres en: 
 



2. Classificació del Sòl: Sòl Urbà. 
 
CINQUÈ: Incidències: 

CONCLUSIÓ: 

Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que 
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència 
sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que 
les obres s'ajustin al que sol·licita i pressupostat. 
 
A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per 
unanimitat: 

1) Autoritzar al Sr. ANTONIO RAR NAVARRO la realització d'obres de 
manteniment en l'immoble amb referència cadastral 8484618YJ2988C0001EJ 
situat en C / Llarg nº 14, consistents en reteular la coberta de l'esmentat immoble; 
tenint en compte que, tractant-se d'obres de manteniment no poden afectar 
l'estructura ni volum de l'immoble. 
Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren 
a les normes urbanístiques de planejament local i el 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 l'interessat als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres nº 3/2016 incoat a 
instància de D. CESSAR ANTONI AVINENT i del contingut de l'informe emès per 
l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament el dia 18 de gener de 2018, que diu 
així : 

 

LLICÈNCIA D'OBRA - Legalització 

 

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, 
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb la sol·licitud d'Obra presentada per: 

 sol·licitant:  CESAR ANTONI AVINENT 

 NIF:   44798431-C 

 domicili:  C / Muntanya dl Cavall, núm 13.  

    46591. Albalat dels Tarongers 

 En representació de:  

 obra:   TANCAMENT DE SOLAR 

emplaçament: C / MUNTANYA DEL CAVALL, Nº 11 

REF CADASTRAL: 8484652YJ2988S0001JO 



Albalat dels Tarongers 

 

 EXPEDIENT:  3/2016 

    8/2017 Infracció urbanística. 

Emet el següent: 

INFORME  
 

PRIMER: Documentació presentada: 

 Sol·licitud. 
 
Documentació presentada el 20 de desembre de 2017: 
 

 Pressupost de l'obra amb desglossament de l'IVA. 
 Certificat subscrit per tècnic competent (certificat col·legial), en el qual s'acrediti la 

seguretat i estabilitat del mur de tanca. 
 

 
SEGON: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'atorgament de llicència les Obres:  

TERCER: Documentació que ha d'aportar el promotor amb anterioritat a 
l'inici de les Obres:  

QUART: 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), se 
sol·licita Llicència d'Obres en: 
 
3. Classificació del Sòl: Sòl Urbà. 
Les obres compleixen amb el Planejament Urbanístic. 

CINQUÈ: incidències: 

No s'observen incidències. 

CONCLUSIÓ: 

Per tot això, segons la legislació aplicable i sense perjudici de les mesures que 
s'acordi adoptar per l'òrgan competent, SI procedeix l'atorgament de la llicència 
sol·licitada, excepte millor dret de propietat i sense perjudici de tercers, sempre que 
les obres s'ajustin al que sol·licita i pressupostat. 
 
A la vista de tot això en l'expedient i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per 
unanimitat: 

1) Autoritzar a D. Cessar Antoni Avinent la realització de les obres consistents en el 
tancament del solar amb una paret de blocs de 3m d'alt per 11m de llarg, immoble 



situat en C / Muntanya del Cavall nº 11 amb referència cadastral: 
8484652YJ2988S0001JO. 
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; 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 l'interessat als efectes oportuns. 
 

 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística núm 11/17, 
sobre immoble situat a PLA DE PAVIA, parcel·la 15A, referència cadastral: 
5311201YJ2951S0001UH, i de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en 
aquest ajuntament el dia 11 de gener 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:  REGISTRE DE LA PROPIETAT Nº 2 DE 
SAGUNT 
 DNI:    
 domicili:    
     
 En representació de:  
 situació:  PD Pla de Pavia. parcel·la 15A 
 Ref. Cadastral:  5311201YJ2951S0001UH 
 
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 l'especificat en les NNSS, la parcel·la està situada en sòl 
classificat com a sòl urbà, qualificada com Residencial Extensiu, amb les 
següents condicions urbanístiques: 
 
Condició de solar 
Superfície mínima de parcel·la:  600 m² 
Longitud mínima de façana:  15 m 
Diàmetre mínim cercle inscrit: 20 m 
 
edificabilitat 
Ocupació màxima d'edificabilitat: 40 per cent de la superfície. 



Separació a límits mínima a carrer:  5 m 
Separació a límits mínima a altres prop: 3 m 
Coeficient màxim d'edificabilitat: 0,3 m² st / m² sòl 
 
Nombre màxim de plantes:   2 
 
TERCER: L'art. 104.3), de les NNSS d'Albalat dels Tarongers, estableix: 
"En el sòl urbà on s'hagin de redactar plans especials de reforma interior i 
sanejament (Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia), no es podran concedir 
llicències mentre no s'hagin aprovat definitivament aquests plans i completades 
les infraestructures que en ells es determinin, provisionalment ia efectes de control 
i sanejament de les edificacions existents es podran atorgar llicències d'habilitació, 
sanejament i adaptació als criteris establerts en les normes urbanístiques en vigor.  
El Pla de Pavia manca d'algunes infraestructures urbanes necessàries per a dotar 
a les parcel·les de condició jurídica de solar, pel que té pendent la redacció d'un 
Pla Especial de Reforma Interior per tal de completar les infraestructures urbanes, 
per tant, és d'aplicació l'art. 104.3 de les NNSS d'Albalat dels Tarongers. 
 
QUART: Que la parcel·la no es troba en sòl de caràcter demanial. 

 
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 11 de gener de 2018, transcrit anteriorment. 

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

 Seguidament s'informa de l'estat del expedient d'informacion urbanística núm 12/17, 
sobre immoble situat en C / CAMÍ PLA DE L'ALJUB nº 18, referència cadastral: 
9391708YJ2999S0001IU i de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en 
aquest ajuntament, el dia 17 gener 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:  REGISTRE DE LA PROPIETAT Nº 2 DE 
SAGUNT 
 DNI:    
 domicili:    
     
 En representació de:  
 situació:  Cami de l'Aljub, nº 18 
 Ref. Cadastral:  9391708YJ2999S0001IU 
 exp:    12/17 
 
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 l'especificat en les NNSS, la parcel·la està situada en sòl 
classificat com a sòl urbà, qualificada com Residencial Extensiu, 
Urbanització "Residencial Els Tarongers" (5/7/2007) amb les següents 
condicions urbanístiques: 
 
Condició de solar 
Superfície mínima de parcel·la:  800 m² 
Longitud mínima de façana:  18 m 
Diàmetre mínim cercle inscrit:  18 m 
 
edificabilitat 
Ocupació màxima d'edificabilitat: 40 per cent de la superfície. 
Separació a límits mínima a carrer:  5 m 
Separació a límits mínima a altres prop: 3 m 
Coeficient màxim d'edificabilitat: 0,4 m² st / m² sòl 
 
Nombre màxim de plantes:   2 
 
TERCER: Que la parcel·la no es troba en sòl de caràcter demanial. 
 

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 17 de gener de 2018, transcrit anteriorment. 
2) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns 

 
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística núm 21/17, 

sobre l'immoble situat en PD PLA DE PAVIA, parcel·la 91ª, referència cadastral: 
58130064YJ2952S0001FP i de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en 
aquest ajuntament, el dia 17 de gener 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:  MAYRA YESTE GOMEZ 

 DNI:   45795589-J   



 domicili:  PL. Juan Ramón Jimenez 5 - 4t -16 

     

 En representació de:  

 situació:  PD Pla de Pavia. parcel·la 91A 

 Ref. Cadastral:  5813006YJ2952S0001FP 

 exp:   21/17 

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 l'especificat en les NNSS, la parcel·la està situada en sòl classificat 
com a sòl urbà, qualificada com Residencial Extensiu, amb les següents condicions 
urbanístiques: 
 

Condició de solar 

Superfície mínima de parcel·la:  600 m² 

Longitud mínima de façana:  15 m 

Diàmetre mínim cercle inscrit:  20 m 

 

edificabilitat 

Ocupació màxima d'edificabilitat: 40 per cent de la superfície. 

Separació a límits mínima a carrer:  5 m 

Separació a límits mínima a altres prop: 3 m 

Coeficient màxim d'edificabilitat: 0,3 m² st / m² sòl 

Nombre màxim de plantes:   2 

TERCER: L'art. 104.3), de les NNSS d'Albalat dels Tarongers, estableix: 

"En el sòl urbà on s'hagin de redactar plans especials de reforma interior i sanejament (Els 
Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia), no es podran concedir llicències mentre no 
s'hagin aprovat definitivament aquests plans i completades les infraestructures que en ells 
es determinin , provisionalment ia efectes de control i sanejament de les edificacions 
existents es podran atorgar llicències d'habilitació, sanejament i adaptació als criteris 
establerts en les normes urbanístiques en vigor.  



El Pla de Pavia manca d'algunes infraestructures urbanes necessàries per a dotar a les 
parcel·les de condició jurídica de solar, pel que té pendent la redacció d'un Pla Especial 
de Reforma Interior per tal de completar les infraestructures urbanes, per tant, és 
d'aplicació l'art. 104.3 de les NNSS d'Albalat dels Tarongers. 

QUART: No consta en el Cadastre l'existència de construcció en la parcel·la.  

Es pot comprovar en el vol cadastral que sobre la parcel·la hi ha una construcció. 

D'acord les dades que obren en l'Ajuntament, l'immoble està afectat per un expedient 
d'infracció urbanística iniciat el 2008 i el 2017. 

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 17 de gener de 2018, transcrit anteriorment. 
2) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns 

 
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient d'informació urbanística núm 24/2017, 

sobre l'immoble situat en PD S-12, nº 93, Camí de Segart, referència cadastral: 
7382903YJ2977S0001UA i de l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en 
aquest ajuntament el dia 18 de gener del 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:  REGISTRE DE LA PROPIETAT Nº 2 DE SAGUNT 

 DNI:    

 domicili:  

 En representació de:  

 situació:  PD S-12, Nº 93. Cami de Segart 

 Ref. Cadastral:  7382903YJ2977S0001UA 

 

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 l'especificat en les NNSS, la parcel·la està situada en sòl classificat 
com a sòl urbà, qualificada com Residencial Extensiu, amb les següents condicions 
urbanístiques: 
Condició de solar 

Superfície mínima de parcel·la:  600 m² 

Longitud mínima de façana:  15 m 

Diàmetre mínim cercle inscrit: 20 m 

 

edificabilitat 

Ocupació màxima d'edificabilitat: 40 per cent de la superfície. 

Separació a límits mínima a carrer:  5 m 

Separació a límits mínima a altres prop: 3 m 

Coeficient màxim d'edificabilitat: 0,3 m² st / m² sòl 

Nombre màxim de plantes:   2 

TERCER: L'art. 104.3), de les NNSS d'Albalat dels Tarongers, estableix: 

"En el sòl urbà on s'hagin de redactar plans especials de reforma interior i sanejament (Els 
Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia), no es podran concedir llicències mentre no 
s'hagin aprovat definitivament aquests plans i completades les infraestructures que en ells 
es determinin, provisionalment ia efectes de control i sanejament de les edificacions 
existents es podran atorgar llicències d'habilitació, sanejament i adaptació als criteris 
establerts en les normes urbanístiques en vigor.  

El Camí de Segart no té algunes infraestructures urbanes necessàries per a dotar a les 
parcel·les de condició jurídica de solar, pel que té pendent la redacció d'un Pla Especial 
de Reforma Interior per tal de completar les infraestructures urbanes, per tant, és 
d'aplicació l'art. 104.3 de les NNSS d'Albalat dels Tarongers. 

QUART: Segons el visor web de la cartografia temàtica de la Conselleria d'Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural part de la parcel·la està inclosa 
en el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Després deliberació dels assumpte s'acorda per unanimitat: 
1) Fer seu l'informe emès per l'arquitecte que presta serveis en aquest ajuntament, de 

data 18 de gener de 2018, transcrit anteriorment. 
2) Traslladar el present acte als interessats als efectes oportuns 

 
 Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient incoat per a la licitació del servei de 

recollida i transport a planta de voluminosos i restes de poda d'aquest Municipi 
d'Albalat dels Tarongers, i de tot això en el mateix. 
 
Vist el que antecedeix i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació del servei de recollida i transport a 
planta de voluminosos i resta de poda, expte: PAVC 1/2018 de serveis; així com el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques que han de regir el contracte. 
El procediment de contractació serà obert, diversos criteris, segons el qual 
l'adjudicació haurà de recaure en el licitador que, en conjunt, faci la proposició més 
avantatjosa, segons els antecedent aprovats i el preu anual no podrà excedir de 22.000 
€ IVA exclòs i amb una durada de 2 anys. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent que comporta el present contracte amb 
càrrec a l'aplicació pressupostaria 1621 22700 del vigent pressupost de 2018. 
 
TERCER. Anunciar la licitació en la Plataforma de Contractació de l'Estat i en el perfil 
del contractant de la pàgina web d'aquest ajuntament. 
 
 

 Seguidament s'informa de l'escrit presentat per l'Associació Cultural d'Arts Escèniques 
d'Albalat (ACARESALTA), sol·licitant el local de dalt de l'ajuntament per assajar els 
dilluns i dimarts a la tarda; després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat 
autoritzar temporalment els assaigs que es demanen. 
 

 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit remès per Inversions Sinople JDL, SL, 
sobre oferiment de l'enciclopèdia "els Bandes de Música de la CV Les Societats 
Musicals", manifesta la Sra. Alcaldessa que les enciclopèdies estan a l'ajuntament, 
però que en el seu opinió, el contingut pel que fa a la Banda d'Albalat dels Tarongers, 
no és correcta, de manera que en la seva opinió no interessa la seva compra; després 
de deliberació de l'assumpte s'acorda la devolució. 

 
 Seguidament s'informa del contingut de l'escrit remès per la Confederació 

Hidrogràfica del Xúquer, en contestació a la sol·licitud formulada per aquest 
ajuntament per a la neteja de la llera del Barranc del PLA DE L'ALJUB; la junta es 



dóna per assabentada del contingut de la contestació remesa en l'escrit clau: 2017-MC-
0858 nº d'entrada 152 de 22 de gener de 2018. 

 
 Seguidament s'informa del contingut dels pressupostos presentats a sol·licitud d'aquest 

ajuntament per:  
 

- D. Jose Manuel Risco Camacho, per a reparació de bancs, per import de SIS-
CENTS TRENTA-SIS EUROS (636,00 €) més l'IVA corresponent; després 
deliberació de l'assumpte i posat de manifest la necessitat de procedir a la seva 
reparació s'acorda per unanimitat: 

1) Encarregar la prestació del servei per a la reparació dels bancs segons 
pressupost aportat a D. Jose Manuel Risco Camacho amb DNI: 76229969-
B, per la quantitat de SIS-CENTS TEITA-SIS EUROS (636,00 €) més 
IVA, amb càrrec a la aplicació pressupostaria 153 21500 "Reparació 
Mobiliari Urbà". 

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

- JYJ ALBALAT CO-PROMAB SL, per a la construcció d'una caseta que albergui 
la caldera de gas instal·lada al poliesportiu, per un import de TRES MIL CENT 
EUROS (3.100 €) més l'IVA corresponent; després deliberació de l'assumpte i 
posat de manifest la necessitat de realitzar l'obra per cobrir la caldera de gas, 
s'acorda per unanimitat: 

1) Encarregar la realització de l'obra consistent en la construcció de caseta per a 
caldera en mesures 2,20m x 2,20m aproximadament, segons pressupost aportat a 
JYJ ALBALAT CO-PROMAB SL amb CIF: B96307897, pel preu de TRES MIL 
CENT EUROS (3.100 €) més l'IVA corresponent que ascendeix a SIS-CENTS 
CINQUANTA-UN EUROS (651 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 342 
62200 POLIESPORTIU MUNICIPAL. 

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



 Seguidament s'informa del contingut de la relació de factures nº 3 composta per 30 
factures que ascendeixen a l'import total de DEU MIL SIS-CENTS DEU UROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS (10.610,46 €). 
S'ordena el pagament segons relació que s'acompanya: 

 

 
 
 
 
 
 

 També s'ordena el pagament de la quantitat deguda a Diputació de València Per la 
bestreta de XARXA LLIBRES que ascendeix a la xifrada quantitat de 2.542,13 €. 
 

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



 
Vist i plau PRESIDENTA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 
 Maite Pérez Furió Amparo Ferrandis Prats 


