
 
 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 25 DE JULIOL DE 2017. 
 
 
Sent les 19,45h del dia 25 de Juliol de 2017, es reuneixen sota la presidència de la Sra 
Alcaldessa, Maite Pérez Furio, els membres de la junta de govern, Mª Dolores Lafont 
Avinent, Miguel Bonet Sancho i Rafa Asensio Chenovart, assistits de la Secretària 
Interventora de l'Ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, que dóna fe de l'acte. 
 

• S'informa del contingut de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el 13 de 
Juny, vist per la junta de govern, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i 
transcripció al llibre d'actes. 

 
• S'informa del contingut de l'escrit presentat per NOELIA MIÑANA 

SALAMANCA en data 18 de Juliol de 2017 nº d'entrada 1143, sol·licita que es 
revisin els fanals del carrer de vianants, paral·lela a la C / Llidoner, a la 
Urbanització Els Tarongers i es col·loquin pilones perquè no accedeixin els 
cotxes. Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Encarregar que es revisin els fanals i, si escau, substituir les lluminàries. 
2) Col·locar 2 pilons, un a cadascuna de les dues entrades del carrer de vianants. 
 
• S'informa de la sol·licitud presentada per SILVIA CASES GUILLEM per tallar 

el carrer el dia 8 d'Agost, per fer un sopar amb espectacle i després discomòbil; 
després de deliberació de l'assumpte s'acorda, autoritzar tallar el carrer per al 
sopar i espectacle, però no s'autoritza la discomòbil, que, si s'escau ha de 
sol·licitar realitzar-la fora del nucli urbà. 

 
• S'informa a la junta de govern sobre la modificació sol·licitada per a 

l'enllumenat públic, situat en Plaça General Vives, 4-1Bajo, CUPS 
ES0021000016206560YJ, consistent en un augment de la potència de manera 
que permeti escometre els enganxalls per al desenvolupament de les festes o 
actes que es realitzin; la junta està d'acord. 

 
 
• Seguidament s'informa de la proposta formulada, OFERTA Nº OF170712, per 

Processos Hidràulics per al manteniment de la planta d'osmosi. 
 
Vista la proposta i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 
 
1) Realitzar un contracte menor amb la mercantil, PROCESSOS HIDRÀULICS 

SL amb CIF: B97205272 i domicili fiscal al c / ALBERT EINSTEIN Nº 22 
complem. NAU 22 Sagunt, per a la realització dels següents serveis: 

 
 
 



 
 
 
 
Manteniment, en la instal·lació, per un període de 12 mesos. 
 

• PLANTA D'OSMOSI A FONT D'AIGUA PUBLICA 
 
Els serveis de manteniment seran prestats per la firma processos Hidràulics, SL de Port 
de Sagunt i es realitzaran amb pautes mensuals, per a plantes d'osmosi, seguint els criteris 
higiènics sanitaris que ordena el RD 140/2003 de qualitat d'aigües de consum humà. 
 
L'import total dels serveis, anuals, ascendeix a la quantitat de mil quatre noranta-cinc 
euros (1.495 € + IVA), impostos no inclosos els quals es facturaran mensualment a raó 
de 124,50 € + IVA. Durant un període de 12 mensualitats. 
 

Per dur a terme cadascuna de les pautes, Processos Hidràulics, SL, destinés tots els 
elements necessaris propis dels treballs a realitzar a què es refereix aquest contracte i que 
es contemplen a continuació: 
 

• Visita mensual del tècnic per al control de tots els elements de la instal·lació. 
• Seguiment continu de la quantitat d'aigua produïda. 
• Informe periòdic del funcionament i estat de la instal·lació. 
• Reposició de productes si fos necessari. 
• La nostra companyia, destinés a la planta el personal de manteniment i control 

necessari, sense càrrec addicional. El client només hauria de vigilar diàriament 
el nivell de clor, les dades de funcionament i efectuar una trucada al nostre 
servei de seguiment si observa alguna anomalia. 

S'autoritza la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 161 21300. 
 

2) Traslladar el present acte a Processos Hidràulics SL als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa dels següents escrits remesos: 
 

Escrit de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals, nº d'entrada 1184 
de data 2017.07.24. 

 
Posen en coneixement de la corporació municipal que s'ha iniciat la Revisió del 
Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del Parc Natural de la Serra Calderona, 
per al que sol·liciten informació de les actuacions municipals dutes a terme en 
matèria de prevenció d'incendis forestals, en els últims 10 anys; la junta es dóna 
per assabentada. 
 

• Seguidament i en relació amb l'expedient incoat a instància de D. Vicente Ros 
Pere, en representació de Promocions Osorio Sánchez SL; com a continuació 
de l'acordat en la junta de govern local en sessió celebrada el dia 27 de juny de 
2017, sobre tramitació del recurs de reposició presentat; es dóna compte de la 
proposta d'honoraris formulada per la lletrada Sra Mercedes Almenar Muñoz 
amb DNI 24356441Q. 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
1)  Encarregar a Dña Mercedes Almenar Muñoz amb DNI: 24356441Q, el 

servei d'assessorament jurídic, consistent a realitzar la proposta de resolució 
del recurs de reposició presentat, per l'import de CINC-CENTS VINT 
EUROS (520 €) més l'IVA corresponent que  

 
 
 
 



 
 
 
 
Puja a la xifrada quantitat de CENT NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
(109,20 €). 
Autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 22604. 
 
2) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 

 
• Seguidament s'informa de l'escrit remés per la Direcció General del Medi 

Natural i Avaluació Ambiental, en el qual s'informa que arran de la creació del 
Registre Públic de Senders de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el Decret 
179/2004 de 24 de Setembre del Consell de la Generalitat, de regulació del 
senderisme i esports de muntanya de forma compatible amb la conservació del 
medi natural, el servei d'Ordenació i 
Gestió Forestal de la Direcció General del Medi Natural i d'Avaluació 
Ambiental està actualitzant el mateix. 
Segons les dades de l'esmentat registre, Albalat és promotora del següent 
sender, PR-CV318 per la qual cosa s'acorda remetre l'Track de la senda a 
l'esmentada Direcció General per a la seva publicitat. 
 

• Seguidament s'informa de l'escrit remès per la Direcció General d'Obres 
Públiques, Transport i Mobilitat Urbana, sol·licitant informació, sobre la 
disponibilitat de terrenys per a les obres contingudes en el projecte de 
construcció de Via Verda d'Ulls Negres, Tram de Algimia d'Alfara - Albalat 
dels Tarongers. 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda, remetre'ls la informació, certificant 
si és el cas, la disponibilitat dels camins públics que es veuen afectats per la 
implantació de l'itinerari cicle de vianants de la Via Verda d'Ulls Negres. 

 
• Seguidament manifesta la Sra Alcaldessa que, segons s'ha plantejat 

anteriorment, respecte a la no realització de sessions de la junta de govern local 
durant el mes d'agost, ja que, sent els membres de la junta els encarregats del 
desenvolupament de les activitats culturals i festejos durant aquest mes, 
l'atenció d'aquestes dificulta la celebració de les sessions; pel que serà necessari 
advocar les competències de la junta de govern local, per al bon funcionament 
dels serveis administratius, especialment els assumptes urbanístics i econòmics; 
després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, no celebrar 
sessions de la junta de govern local, al mes d'agost de 2017, pels motius 
exposats. 
La junta de govern es dóna per assabentada de la pretensió de la Sra Alcaldessa 
de avocar la delegació efectuada a la junta de govern local per al bon 
funcionament administratiu dels serveis, i en les sessions de Setembre es donarà 
compte a la Junta de govern de tots els decrets de l'Alcaldia corresponent al mes 
d'agost. 
 

• Seguidament s'informa de la relació de factures núm 15 composta per 17 
factures l'import total ascendeix a CINC MIL VUIT-CENTS QUARANTA 
EUROS I VUIT CÈNTIMS (5.840,08 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
S'aprova el pagament segons s'indica a continuació: 

 
Seguidament s'informa del contingut de la Relació Manual Nº 7 Nòmines i SS i altres de 
juliol; s'acorda la seva aprovació, tal com s'indica a continuació: 

 
 



 
 
En la qual s'inclouen els següents, productivitat i gratificacions: 
 

- Amparo Ferrandis Prats 120 € 
- Lola Gines Camps 400 € 

 
Així com l'abonament a la Sra. Amparo Mateu Maña en concepte d'indemnització per 
atenció al jutjat de Pau del mes de juliol de 2017, de la quantitat que resulta de la següent 
liquidació 158,16 € menys el 2% en concepte d'IRPF, resultant un import líquid de 155 
€. 
 
I sense més assumptes que tractar per la Sra Presidenta es tanca la sessió a les 20,45h i 
per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta de la qual jo com a secretària, 
done fe i que se sotmet a la signatura de la Sra Presidenta. 
 
Vist i plau PRESIDENTA     SECRETÀRIA-
INTERVENTORA 
 
 
 
 

 


