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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 
DIA 4 D'OCTUBRE 2016. 

 
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, el dia 4 d'octubre de el 2016 a les 
19'20 h, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furio, els membres 
de la Junta de Govern Local, 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: 
 

• S'informa de la petició realitzada per D.ª SARA GAUNA en representació del Sr. 
MIGUEL SIMÓN LÓPEZ, per declaració d'obra antiga existent en les parcel·les 
194 i 135 del polígon 7 i del contingut de l'informe realitzat per la tècnic agrícola, 
Sra. Elvira Domínguez Garcia, que diu així: 

 
Elvira Domínguez García, enginyer tècnic agrícola de l'Ajuntament d'Albalat dels 
Tarongers ia petició d'aquest Ajuntament. 
 
 INFORMA: Que vist l'escrit presentat per la Sra. Sara Gauna, de data 8 d'agost de 
2016, consultades les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme en data 16 de Febrer de 1994, les parcel·les 135 i 194 del Polígon 7 estan 
situades a "sòl no urbanitzable COMÚ".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pel límit sud de les parcel·les 135 i 194 s'observa l'existència d'una sèquia de reg no 
tenint constància que hi hagi cap servitud. 
Les dues parcel·les estan dins de la Zona de Policia del "Barranc del Pla" 
 
 

 
.- Que la parcel·la No té caràcter demanial. 
.- El total de la parcel·la cadastral No està afectada per servituds d'ús públic general. 

 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
1) Fer seu l'informe emès per la tècnic agrícola de data 8 de setembre de 2016, 

transcrit anteriorment. 
 
2) D'acord amb la NNSS de planejament local aprovades al desembre de 1992 i 

modificades en l'any 1998, no es recullen els immobles fora d'ordenació, pel que no 
hi ha normativa urbanística local respecte dels mateixos. Pel que fa a l'esmentada 
construcció, està fora d'ordenació perquè incompleix la normativa urbanística i no 
hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de construcció. 

 
3) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de la petició realitzada per la Sra. ANA Mª 
MARTINEZ BIOSCA, per declaració d'obra antiga existent a la Carretera de 
Segart nº 77 i del contingut de l'informe realitzat per l'arquitecte que presta 
serveis en aquest ajuntament en data 29 de setembre de 2016 que diu així: 

 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: 

 
INFORME URBANÍSTIC 

 
 sol·licitant:  ANA MARÍA MARTÍNEZ BIOSCA 
 DNI: 19092949-M    
 Domicili: C / Music Ricard Melcior, nº 18.   46149. Gilet. 
 situació:  Carretera Albalat - Segart, núm 77. 
 Ref. Cadastral: 7381203YJ2977S0001BA   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Emet el següent: 

INFORME 
 

PRIMER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són Normes 
Subsidiàries (27/07/1992. CTU), Modificació de Normes Subsidiàries (16/02/1994. 
CTU), Modificació de Normes Subsidiàries nº 2 (05/03 / 1998. CTU). 
 
SEGON: Segons el que especifica les NNSS, la parcel·la està classificada com a sòl 
urbà. 
 
TERCER: D'acord amb el que estableix l'article 103 de les NNSS. Plans especials de 
sanejament: 
 
"En els sòls anomenats Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia, s'hauran de 
redactar plans especials de reforma interior i sanejament que tindran per objecte 
completar les infraestructures a fi de completar aquells serveis deficients i dotar al sòl 
de xarxa de clavegueram i estació depuradora . " 
 
La partida del Camí de Segart no té completes les seves infraestructures urbanes. No 
disposa de PRI aprovat. 
 
QUART: Segons l'establert en la cartografia de la Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, La parcel·la està situada en sòl confrontant a no 
urbanitzable protegit camí ramader i sòl no urbanitzable protegit de Domini Públic 
Hidràulic (Barranc de Segart) al sud-est, i amb sòl no urbanitzable de Domini Públic 
Carretera al nord-oest. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CINQUÈ: Que la parcel·la no es troba en sòl de caràcter demanial. 

SISÈ: Que la parcel·la, segons visor de la cartografia temàtica, no està afectada per 
servitud d'ús públic local. No obstant això, atès que la parcel·la limita amb sòl no 
urbanitzable protegit, ha de l'administració competent en la matèria verificar que la 
parcel·la en les seves condicions reals no està afectada per servituds d'ús públic 
general. 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1) Fer seu l'informe emès per l'arquitecte de data 29 de Setembre de 2016, transcrit 

anteriorment. 
 
2) D'acord amb la NNSS de planejament local aprovades al desembre de 1992 i 

modificades en l'any 1998, no es recullen els immobles fora d'ordenació, pel que no 
hi ha normativa urbanística local respecte dels mateixos. Pel que fa a l'esmentada 
construcció, està fora d'ordenació perquè incompleix la normativa urbanística i no 
hi ha normativa específica respecte a aquest tipus de construcció. 

 
3) Traslladar el present acte a la interessada als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de la sol·licitud presentada per SRA. Mª JOSEFA 
LABRADOR PIQUER; sol·licitant informació urbanística, i del contingut de 
l'informe emès per l'arquitecte en prestació de serveis en aquest Ajuntament, en 
data 3 d'octubre de 2016, que diu així: 

 
INFORME TÈCNIC 

 
ASSUMPTE: Informe de viabilitat per a l'habilitació de trasters a ús habitatge.  
  Muntanya Redona, nº 1. 
 
 Sol·licitant: SRA. MARÍA JOSEFA LABRADOR PIQUER   
 DNI: 22502036-D    
 Domicili: C / Senda de Godella, nº 4. 46016. Borbotó.   
 

José María Pérez Adelantado, arquitecte municipal d'Albalat dels Tarongers, 
col·legiat 10.554 del COACV, en relació amb l'assumpte que figura a la capçalera, emet 
el següent:  

INFORME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PRIMER: El planejament urbanístic d'Albalat del Tarongers, en vigor, són les Normes 
Subsidiàries (27/07/1992. CTU) i modificacions puntuals. L'emplaçament de l'immoble a 
què es refereix l'assumpte té les següents determinacions: 
 
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà 
2. Residencial intensiu. C-1-2 Eixample. 
 
Les normes que li són d'aplicació són: 
 

- Nombre màxim de plantes: II + A. Planta baixa + 1 planta + àtic. 
 

- Ús preferent: Habitatge individual. 
   Col·lectiva. Accés comú màxim a 4 habitatges. 
 

- Alçada màxima de cornisa: 7 m. 
 

- Per sobre de l'altura màxima de cornisa: D'acord amb el que estableix l'art. 31 
de les NNSS, s'autoritza la construcció d'àtics, que hauran de retirar-se un 
mínim de 3 m de la façana i integrats en el pla inclinat que conforma la coberta. 

 
SEGON: Els trasters estan situats a la planta de cobertes de l'immoble. Integrats en el 
pla inclinat que conforma la coberta inclinada. 
 
L'estat actual de l'immoble és de tres plantes i aprofitament sota coberta per a traster: 
planta baixa + planta primera + planta segona + aprofitament per als trasters. 
 
TERCER:D'acord al pla P-8. Altures d'edificació, el nombre màxim de plantes és de II + 
A, de manera que la planta tercera no reculada i per tant la coberta i els trasters estan 
en situació de fora d'ordenació. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
No és compatible el canvi d'ús sol·licitat, d'traster a habitatge. 
 
Vist l'informe i després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
Fer seu l'informe i donar trasllat del mateix a la interessada. 
 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient de llicència d'obres Nº 31/2016, 
promogut per Dña. INMACULADA VERDEJO MARTIN i de l'informe emès per 
l'arquitecte que presta serveis en aquest Ajuntament el dia 3 d'octubre de 2016, 
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:  INMA VERDEJO MARTÍN 
 DNI: 22593465J    
 Domicili: Pla de Pavia nº 39 (13-59)   

46.491, Albalat dels Tarongers. 
 

 En representació de:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Obra: REPARAR TANCA I COBERTA    
emplaçament: PLA DE PAVIA 39  
REF CADASTRAL: 5510811YJ2951S0001RH 

Albalat dels Tarongers 
 EXP: 31/2016    
  
Emet el següent: 
 INFORME  
 
PRIMER: Documentació presentada: 
 
• Sol·licitud de llicència d'obres. 
• Fitxa cadastral. 
• Fotografies actuals. 
• Pressupost. 
 
SEGON: Documentació que consta a l'expedient: 
 
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, són Normes 
Subsidiàries (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: 
 
1. Classificació del Sòl: Sòl Urbà. Residencial. 

 
D'acord amb el que estableix l'article 103 de les NNSS. Plans especials de sanejament: 
"En els sòls anomenats Els Tarongers, Camí de Segart i Pla de Pavia, s'hauran de 
redactar plans especials de reforma interior i sanejament que tindran per objecte 
completar les infraestructures a fi de completar aquells serveis deficients i dotar al sòl 
de xarxa de clavegueram i estació depuradora . " 
La partida del Pla de Pavia no té completes les seves infraestructures urbanes. No 
disposa de PRI aprovat. 
Únicament es podran escometre obres de manteniment necessàries per no 
pertorbar la seguretat, salubritat, l'ornament i paisatge de l'entorn. 
 
CINQUÈ: Condicions de tanca. 
 
En el sòl residencial extensiu les tanques de les parcel·les s'han de fer d'obra 
massissa fins a un màxima de 0,70 metres d'alçada, amb terminació fins a un 
màxim total de dos metres amb tanca metàl·lica o gelosia calada. 
 
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 sol·licitat i pressupostat, cONDICIONAT a: 

- El compliment del que disposa l'apartat quart i cinquè. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vist per la Junta de govern i després deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 
 



1) Autoritzar les obres de restitució de la tanca tenint en compte que, l'obra massissa 
tindrà un màxim de 0,70 metres d'alçada, amb terminació fins a un màxim total de dos 
metres amb tanca metàl·lica o gelosia calada; i reparació de la coberta amb col·locació 
de teula mixta; tenint en compte que, únicament es podran escometre obres de 
manteniment necessàries per no pertorbar la seguretat, salubritat, ornament i paisatge 
de l'entorn, en cap cas podran afectar a l'estructura o volum de l'immoble. 
 
Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals que figuren a les 
Normes Urbanístiques de planejament local i 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. 
 

• Seguidament informa la Sra. Alcaldessa que, davant la sol·licitud formulada per 
una veïna del C / Calvari, per l'arquitecte, Sr. JOSE MARIA PÉREZ AVANÇAT, 
s'ha procedit a la revisió dels números de policia, per la seva aclariment; a la 
vista del plànol cadastral del C / CALVARI, en què s'ha revisat i actualitzat els 
números de policia; s'acorda per unanimitat: 

 
Aprovar la renumeració del Carrer Calvari, segons plànol de carrers que s'acompanya, 
realitzat per l'arquitecte, Sr. José Mª Pérez Avançat. 
Fer públic el present acord i traslladar-lo al ple de l'Ajuntament per a la seva ratificació i 
l'Institut Nacional d'Estadística, als efectes oportuns. 
 

• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a la 
realització de l'obra inclosa en el Pla Provincial d'Obres i Serveis de 2016 i la 
conveniència d'acceptar la delegació de diputació i, 
 

"Donat compte de les noves directrius del pla provincial de cooperació a les obres i 
serveis municipals, aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la qual es conté LA 
DELEGACIÓ en els Municipis de la Província de la contractació de les actuacions 
incloses en el PPOS . 
 
Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'actuació AMPLIACION I 
DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, inclosa en el Pla Provincial d'Obres i 
Serveis amb el número 2016/38/1. 
 
S'acorda:  
 
Primer.- Acceptar la delegació en aquest municipi per a contractar l'actuació esmentada 
anteriorment, i continguda en les directrius dels plans provincials de cooperació a les 
obres i serveis municipals. 
 
Segon.- Comprometre a l'exacte compliment de les directrius que s'esmenten, en el 
procés d'execució de les obres. " 
 
Tercer.- Traslladar el present acte al ple de l'Ajuntament per a la seva ratificació. 
 

• Seguidament s'informa de l'expedient incoat per a la modificació del 
contracte de l'obra inclosa en el Pla d'Inversions Financerament Sostenibles 
de la Diputació de València 2015, denominada "Acondicionament Camí del 
Riu i Camí del Pou / Dipòsit de l 'Aljub". Del contingut de l'informe tècnic i de 
l'informe proposta de la secretària- interventora que diu així: 

 

 

 

"  



D'acord amb la consulta formulada pel Sr arquitecte i regidor delegat d'Urbanisme i vist 
l'informe tècnic emès per l'arquitecte director de l'obra, D. Jose Maria Pérez, sobre la 
necessitat d'emprendre la modificació, estant degudament subscrit pel director de l'obra 
i contractista i ja que la modificació no afecta el preu de l'adjudicació, en compliment del 
que estableix l'art. 3a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional, emet el següent, 

INFORME 

PRIMER.-Un cop perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà 
introduir modificacions en el mateix per raons d'interès públic, en els casos i en la forma 
previstos en el títol V del llibre I, i d'acord amb el procediment regulat en l'art. 211 
TRLCSP, justificant degudament la seva necessitat en l'expedient. Aquestes 
modificacions no podran afectar les condicions essencials del contracte. Només podran 
modificar-se els contractes quan així s'hagi previst en els plecs o en l'anunci de licitació 
o en els casos i amb els límits establerts en l'art.107 TRLCSP 

SEGON.- La Legislació aplicable en el procediment és la següent: 

- Arts. 105, 106, 107, 108, 210, 211, 219, 234 i Disposició Addicional Segona del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

- Els arts. 97 i 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

TERCER.-Seran obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d'obres 
que s'acordin de conformitat amb el que estableix l'art. 219 TRLCSP i en el títol V del 
llibre I TRLCSP (arts.105 a 108). En cas de supressió o reducció d'obres, el contractista 
no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

QUART.-Quan les modificacions suposin la introducció d'unitats d'obra no previstes en 
el projecte o les seves característiques difereixin de les fixades en aquest, els preus 
aplicables a les mateixes seran fixats per l'Administració, prèvia audiència del 
contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. Si aquest no accepta els preus 
fixats, l'òrgan de contractació podrà contractar-les amb un altre empresari en els 
mateixos preus que hagi fixat o executar-les directament. 

CINQUÈ.- El procediment per a realitzar la modificació del contracte serà el següent: 

A. Quan el director facultatiu de l'obra consideri necessària una modificació del 
projecte, demanarà l'òrgan de contractació autorització per iniciar el 
corresponent expedient, que se substanciarà amb caràcter d'urgència. 
B. S'haurà de donar audiència al contractista, donant-li trasllat de la proposta i 
de l'informe perquè, en el termini de 10 dies, formuli les al·legacions que 
consideri oportunes. 
C. Així mateix, i en el cas que la quantia de la modificació, aïllada o 
conjuntament, sigui superior a un 10% del preu primitiu del contracte, quan 
aquest sigui igual o superior a 6.000.000 euros, és preceptiu el dictamen de 
l'òrgan consultiu de la comunitat autònoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. S'haurà d'emetre informe per la Intervenció en el qual es recullin els aspectes 
financers de la modificació, en particular si cal compensar al contractista per 
mantenir l'equilibri financer del contracte. Així mateix, haurà d'incorporar a 
l'expedient Certificat d'existència de crèdit. S'emetrà informe per Secretaria en 
què es determini si la proposta de modificació s'ajusta al que estableix la 
normativa aplicable. 

A la vista de les al·legacions i dels informes emesos, l'òrgan de contractació resoldrà 
sobre l'aprovació definitiva de la modificació del contracte. Finalment, de conformitat 
amb l'art. 219.2 TRLCSP, les modificacions del contracte s'han de formalitzar conforme 
al que disposa l'art. 156 TRLCSP. 

Vist el que antecedeix cal concloure que segons es desprèn de l'informe tècnic la 
manca d'adequació del projecte o d'idoneïtat, per circumstàncies geològiques o 
similars, posades de manifest amb posterioritat a l'adjudicació del contracte i que no 
eren previsibles amb anterioritat; per la qual cosa l'actuació que es pretén dur a terme, 
segons el parer de la informant és conforme a la legislació vigent, per la qual cosa 
s'informa favorablement l'aprovació de la modificació del contracte d'obres d'OBRA IFS 
2015, CONDICIONAMENT CAMI DEL RIU I CAMÍ L'POU / DIPÒSIT ALJUB. 

I es proposa l'adopció del següent acord: 

1) Incoar expedient per a la modificació del contracte d'obres, de l'OBRA inclosa en el 
PLA D'INVERSIONS financerament SOSTENIBLES DE DIPUTACION DE VALÈNCIA 
(IFS 2015), anomenada CONDICIONAMENT CAMI DEL RIU I CAMÍ DE L'POU / 
DIPÒSIT ALJUB, que se substància amb el informe valoratiu emès per l'arquitecte 
director de l'obra i acceptat pel contractista.  

2) Aprovar l'expedient de modificació del contracte d'obres de l'OBRA inclosa en el PLA 
D'INVERSIONS financerament SOSTENIBLES DE DIPUTACION DE VALÈNCIA (IFS 
2015), anomenada CONDICIONAMENT CAMI DEL RIU I CAMÍ DE L'POU / DIPÒSIT 
ALJUB, ja que ha quedat justificat en l'expedient administratiu la presència de les 
circumstàncies requerides per a la modificació del contracte d'obres, sense que afectin 
al preu d'adjudicació.  

3) Notificar a l'empresa OBRES, CONTENIDORS I SERVEIS SET AIGÜES-OCS- 
adjudicatari del contracte, el present acord. 

És com he de dir no obstant la junta de govern local amb el seu superior criteri resoldrà 
de la manera que consideri més oportuna. 

Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat. 

1) Incoar expedient per a la modificació del contracte d'obres, de l'OBRA inclosa en el 
PLA D'INVERSIONS financerament SOSTENIBLES DE DIPUTACION DE VALÈNCIA 
(IFS 2015), anomenada CONDICIONAMENT CAMI DEL RIU I CAMÍ DE L'POU / 
DIPÒSIT ALJUB, que se substància amb el informe valoratiu emès per l'arquitecte 
director de l'obra i acceptat pel contractista.  

2) Aprovar l'expedient de modificació del contracte d'obres de l'OBRA inclosa en el PLA 
D'INVERSIONS financerament SOSTENIBLES DE DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA (IFS 
2015), anomenada CONDICIONAMENT CAMI DEL RIU I CAMÍ DE L'POU / DIPÒSIT 
ALJUB, ja que ha quedat justificat en l'expedient administratiu la presència de les 
circumstàncies requerides per a la modificació del contracte d'obres, sense que afectin 
al preu d'adjudicació.  

 

 

 

 



3) Notificar a l'empresa OBRES, CONTENIDORS I SERVEIS SET AIGÜES-OCS- 
adjudicatari del contracte, i present acord. 

• Seguidament s'informa dels següents escrits presentats: 

- Registre d'entrada núm 1502 de data 2016.09.30 de Jose Luis Chenovart Renau 
presentant queixes per gos. 

Vist l'escrit es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat: 

 Comunicar a la propietària del gos que l'Ajuntament té aprovada una ordenança 
reguladora de la Tinença d'Animals Domèstics, per tal entre d'altres de regular 
les interrelacions entre, les persones i els animals domèstics, així com evitar les 
molèsties; per la qual cosa se li requerirà perquè adopti les mesures oportunes 
perquè el seu gos no orini a la via publica, creant molèsties al veïnat. 

• Seguidament s'informa de l'expedient incoat i de les al·legacions formulades per 
l'Ajuntament de la proposta de resolució remesa per la Direcció General de Prevenció 
d'Incendis Forestals, sobre l'expedient insan / 46/16/206; pel qual es proposa una 
sanció de 100 € per tret de mascleta aèria el 15 d'Agost de 2015 a les 13 h, a menys de 
500 m2 del terreny forestal i estant declarat el nivell 3 de preemergència de prevenció 
d'incendis forestals; a la vista de la proposta la junta es dóna per assabentada. 

 

• Tot seguit per la Sra. Alcaldessa s'informa que a la vista de les queixes 
presentades pels veïns de l'Amic en l'últim ple (29 de setembre de 2016), s'ha posat en 
contacte amb els Agents Mediambientals i altres organismes públics; que l'han informat 
que els cucs no són plaga i que es produeixen per la humitat, es tracta d'un problema 
difícil de resoldre però que es pot pal·liar amb tractament fitosanitari; per la qual cosa 
proposa contractar amb CTL Sanitat Ambiental, empresa que realitza tractament a 
l'Ajuntament perquè realitzi un a l'esmentada zona; després de deliberació de 
l'assumpte s'acorda per unanimitat, la proposta de la Sr. alcaldessa. 

 
• Seguidament s'informa de la factura núm 491 sèrie 16 remesa per ISMED i del 

contingut de les fitxes corresponents al resum de mostrejos realitzats per gots, 
remeses; després de deliberació de l'assumpte s'acorda, cridar-los perquè rectifiquin 
les fitxes resum i aclarir els conceptes de la factura. 

 
• Seguidament s'informa de la relació de factures núm 20, composta per 22 

factures i per import de 23.292,87 euros, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i 
abonament segons es detalla a continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUS AL CARRER, SL 1.210,00 

CTL COMPANYIA DE T. LEVANTE SL 2.585,00 



CTL COMPANYIA DE T. LEVANTE SL 2.843,50 

GAMÓN GARRIGA GERARDO 1.936,00 

GARCIA GAMÓN TEODORO RAMÓN 1.200,00 

IBERDROLA COMERCIALITZACIÓ DE ÚLTIM RECURS 5,60 
IBERDROLA COMERCIALITZACIÓ DE ÚLTIM RECURS 27,87 
IBERDROLA COMERCIALITZACIÓ DE ÚLTIM RECURS 71,09 
IBERDROLA COMERCIALITZACIÓ DE ÚLTIM RECURS 145,70 
IBERDROLA COMERCIALITZACIÓ DE ÚLTIM RECURS 153,90 
IBERDROLA COMERCIALITZACIÓ DE ÚLTIM RECURS 162,54 
IBERDROLA COMERCIALITZACIÓ DE ÚLTIM RECURS 1.068,03 

INFINITY ESDEVENIMENTS I PRODUCCIONS SL 5.808,00 

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS DEC SUMIPORT 854,87 

TALLERS LÓPEZ BOCH 115,98 

TALLERS LÓPEZ BOCH 629,00 

TELEFÒNICA D'ESPANYA SA 43,56 

TELEFÒNICA D'ESPANYA SA  300,35 

TELEFÒNICA MÒBILS ESPANYA SA 0,36 

TELEFÒNICA MÒBILS ESPANYA, SA 25,41 

TITMA., SAU, TÈCNIQUES I TRACTAMENT S MEDI AMAG 1.773,23 

TRANSFORMACIONS LLORENS SL 2.332,88 

TOTAL 23.292,87 € 

 

I Sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,30 hores del dia de 
l'encapçalament i per a constància les actuacions es sotmet a la signatura de la 
Presidenta, de la qual jo com a secretaria dono fe. 

  

 LA SECRETÀRIA l'alcaldessa- PRESIDENTA 

 

 

Signat: Amparo Ferrandis Signat: Maite Perez Furio 

 

 

 
 


