
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL 5 DE SETEMBRE DE 2017. 
 
Sent les 19 h del dia 5 de setembre de 2017, es reuneixen sota la Presidència del Tinent 
d'Alcalde, que presideix la sessió, Rafael Asensio Chenovart, els membres de la junta de 
govern, Mª Dolores Lafont Avinent i Miguel Bonet Sancho, la Sra . alcaldessa està de 
vacances, assistits de la secretària - interventora, Amparo Ferrandis Prats, que dóna fe de 
l'acte. 
 

• Vist el contingut de l'acta de la junta de govern local corresponent a la sessió 
ordinària celebrada el 27 de juny de 2017, s'acorda per unanimitat la seva aprovació 
i transcripció al llibre d'actes. 
 

• Seguidament s'informa de la proposta realitzada pel Tinent d'Alcalde assistit de la 
secretària - interventora, sobre les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 
2018 que diu així: 

 
D'acord amb el que disposa l'article 27.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que: "El Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques podrà demanar de les comunitats autònomes i de 
les corporacions Locals la informació necessària per garantir el compliment de les 
previsions d'aquesta Llei, així com per atendre qualsevol altre requeriment d'informació 
exigit per la normativa comunitària ". 

 El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ja ha requerit a les 
administracions locals a través de l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les 
Entitats Locals per a la remissió abans del proper 14 de setembre de la informació relativa 
a les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2018. 

 Referent a això s'han calculat les línies fonamentals del presupuesto per a l'exercici 
2018 en base a les dades previstes en el marc pressupostari aprovat per al trienni 2017-
2019 modificats segons la liquidació de l'exercici 2016 i tenint en compte la taxa de 
variació de la despesa per 2018 i el resum es detalla a continuació: 

INGRESSOS 2.017 % 2.018 
1 545.772,30 110 600.349,53 
2 2.000,00 100 2.000,00 
3 40.580,10 100 40.580,10 
4 192.200,00 100 192.200,00 
5 8.160,00 100 8.160,00 
6    
7    
8    

total 788.712,40  843.289,63 
  



 
 

    
DESPESES    

1 320.844,29 102,20 327.902,86 
2 400.135,48 102,20 408.938,46 
3 600,00 100 600 
4 38.120,60 103,00 39.264,22 
5    
6 8.998,83  15.000,00 
7    
8    

total 768.712,40  791.105,54 

    

    
resum F2    
 2.017  2.018 
INGRESSOS 788.712,40  843.289,63 

Eng. Corrents 788.712,40 6,93 843.289,63 
Eng. Capital 0  0 
Eng. Financers 0  0 
DESPESES 768.712,40  791.105,54 

despeses Corrents 759.713,83 2,16 776.105,54 
despeses Capital 8.998,83  15.000,00 
Despeses 
Financer. 0   
SALDO OP. NO 
FINANCERES 20.000,00  52.184,09 

ajustos SEC 0  10.000,00 
CAPACITAT 
FINANÇAMENT 20.000,00  42.184,09 

DEUTE VIVA 0  0 

curt Termini 0  0 
llarg termini 0  0 
RÀTIO DEUTE 
VIVA 0  0 

 

 Atès que pel que fa a l'òrgan competent per a l'aprovació de les línies fonamentals 
del presupuesto per a l'exercici 2018 s'entén que és l'alcalde ja que en no establir la 
legislació pròpia de la matèria l'òrgan competent, resulta d'aplicació l'article 21.1.s de la 
Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de règim local, que estableix que correspon 
a l'Alcalde aquelles atribucions que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes 
assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals; i aquesta, aquesta delegada 
a la junta de govern local, ES PROPOSA: 

Aprovar les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2018, la còpia a remetre al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques consta en l'expedient i el resum de la qual 
és el següent: 

 

 

 



 

 

Ingressos / Despeses any 2017 
% Taxa 
variació 

2018/2017 
any 2018 

ingressos 788.712,40  843.289,63 

corrents 788.712,40 6,93 843.289,63 

capital 0  0 

financers 0  0 

despeses 768.712,40  791.105,54 

corrents 759.713,57 2,12 776.105,54 

capital 8.998,83 68,00 15.000,00 

financers 0  0 

Saldo operacions no 
financeres 

20.000,00  52.184,09 

Ajustaments per al 
càlcul de cap. o 
necess. Financ. 
SEC95 

0  10.000,00 

Capacitat o 
necessitat de 
finançament 

20.000,00  42.184,09 

Deute viu el 31/12 0  0 

A curt termini    

A llarg termini    

Ràtio Deute viu / 
Ingressos corrents 

0  0 

 

2n.- Donar compte al Ple de la informació relativa a les línies fonamentals del pressupost 
per a l'exercici 2018 remesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per al seu 
coneixement en la propera sessió que es celebri. 

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

1) Aprovar la proposta en tots els termes exposats anteriorment. 
 

2) Traslladar el present acord als òrgans corresponents. 
 
• Seguidament s'informa de la proposta del tinent d'alcalde que diu així: 

 
Pel Tinent d'Alcalde s'informa a la junta de govern local de l'estat de l'expedient incoat per 
a modificació de crèdits nº 9-2017, que diu així: 
 
En data 30 d'agost de 2017 s'ha s'inicia expedient mitjançant provisió-memòria d'aquesta 
Tinent d'alcalde que diu així:  
Amb aquesta modificació es pretén generar crèdit en la partida de foment d'ocupació, per 
la subvenció atorgada a aquest ajuntament dins el Pla EMPUJU de 2017 segons es detalla: 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Per resolució de 20 d'abril de 2017, del director general del Servei Valencià 
d'Ocupació i Formació, publicat en el DOGV núm. 8027 de 26 d'abril de 2017, 
resol: 
Concedir a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, amb NIF P4601000E, una 
subvenció per import de 26.050,20 €, per a la contractació temporal (exceptuats els 
contractes formatius) a jornada completa de persona / es jove / es, en el marc del 
Sistema Nacional de garantia Juvenil. 

 
Segons el que disposen els arts. 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i 43 
i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com la Base 14 GENERACIÓ dE 
CREDITO de les Bases d'Execució del Pressupost, aquests compromisos d'aportació són 
susceptibles de generar crèdit. 
La competència per a aprovar els expedients de generació de crèdit és de la Sra. Alcaldessa 
o regidor delegat, no obstant aquesta s'ha delegat a la junta de govern local. 
En virtut de l'anterior, aquest Tinent d'Alcalde, PROPOSA: 
 
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació a la partida que 
s'indiquen a continuació. 
 

PARTIDA 

 

IMPORT 

 
13100 241 PROMOCIÓ 
OCUPACIÓ SALARIS 
16000 241PROMOCION 
OCUPACIÓ SEGURETAT 
SOCIAL 
 

19.870,00 € 

6.180,00 € 

 TOTAL 

26.050,20 € 

 Es finançarà amb càrrec a la següent: 

450 50 APORTACIÓ GENERALITAT -SERVEF- TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
26.050,20 €. 

  
Emesos els informes de la secretària - intervenció corresponent, no hi ha inconvenient en autoritzar 
l'expedient que se sol· licita, pel que proposa: 
  
PRIMER.- Generar crèdit a l'empara del compromís ferm d'aportació a la partida que 
s'indiquen a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARTIDA 

 

IMPORT 

 
13100 241 PROMOCIÓ 
OCUPACIÓ SALARIS 
16000 241PROMOCION 
OCUPACIÓ SEGURETAT 
SOCIAL 
 

19.870,00 € 

6.180,00 € 

 TOTAL 

26.050,20 € 

 Es finançarà amb càrrec a la següent: 
450 50 APORTACIÓ GENERALITAT -SERVEF- TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
26.050,20 € 
 
SEGON.La generació de crèdit entrarà en vigor una vegada que s'hagi adoptat l'acord 
aprovatori corresponent. 
 
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat la seva aprovació, en tots els 
extrems plantejats i transcrits anteriorment. 
 
• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per D. Enrique Segura Arceo, en data 1 de 

setembre de 2017 nº d'entrada 1399, sol·licita informe del tècnic municipal sobre l'ús 
del local situat en C / Calvari nº 8, s'accedeix per unanimitat a realitzar l' informe. 

 
• A continuació pel tinent alcalde s'informa de les converses mantingudes, amb 

professors del col·legi públic i conveniència de realitzar un decapatge i vitrificat al 
hall, menjador i banys; 
Després deliberació s'acorda per unanimitat: 

 
1) Encarregar la realització dels esmentats treballs a l'empresa NETEGES 

ARMANDO, SL amb càrrec a l'aplicació pressupostària: 323 21200. 
 

2) Traslladar el present acord a Neteges Armando SL, als efectes oportuns. 
 
• Seguidament es dóna compte dels escrits presentats per: 

 
- MARI CARMEN ROMERO; denuncia el mal estat dels accessos a la partida 

Gitano Baix; després deliberació prèvia s'acorda, anar a veure la situació real; 
inspecció "in situ". 

 
- JAVIER MOLINA SÁEZ, denuncia el mal estat en què es troba el camí de la Font 

amarga, igualment s'acorda, fer inspecció "in situ". 
 

- S'informa de l'escrit remès pel CONSORCI D'AIGUA DEL CAMP DE 
MORVEDRE, de data 2017.09.04 nº d'entrada 1416, en què reiteren la necessitat 
de pagament o subscripció acord de pagament del deute pendent, i ofereixen en el 
cas que hi hagi interès per part de l'entitat de plantejar alguna qüestió davant 
l'assemblea, es manifesti el més aviat possible; es donen per assabentats 

 
 

- S'informa del contingut del Decret 159/2017 sobre contractació de peons per al 
mes d'agost 2017. 



 
- S'informa de l'escrit presentat per CATHY RYAN, denunciant el mal estat dels 

camins i falta de decòrum i neteja en els Polígons 12 i 17, es donen per assabentats. 
 

- Seguidament s'informa del contingut de l'escrit remès per la Delegació del Govern 
a la Comunitat Valenciana, de data 25 d'agost de 2017 nº d'entrada 1355, sobre 
recomanació per extremar la seguretat dels ciutadans, davant l'últim atemptat 
terrorista de Barcelona; es donen per assabentats. 

 
 

• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per D. JUAN SOLAZ MONROS, com a 
president de l'associació de veïns de la Carretera de Segart, 78; sol·licitant la subvenció 
per a les activitats culturals i festes programades l'any 2017: 

 
Vista la documentació presentada i d'acord amb el que preveu la Base 27 de les 
d'execució del pressupost de 2017; s'acorda per unanimitat; atorgar i fer efectiu el 
pagament de la subvenció prevista per a la citada "ASSOCIACIÓ VEÏNS CAMÍ DE 
SEGART", per import de DOS-CENTS EUROS (200 €) amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 338 48000. 

 
• Seguidament s'informa de l'escrit presentat per D. EDUARDO SULBARAN 

OLIVARES, rector de la localitat, en el qual sol·licita la subvencioni corresponent a 
les festes d'agost. 

 
Vist l'escrit presentat i d'acord amb el que preveu la Base 27 de les d'execució del 
pressupost de 2017; s'acorda per unanimitat, abonar la quantitat de CINC-CENTS 
EUROS (500 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338 48000. 

 
• Seguidament s'informa del contingut de la relació de factures núm 24 composta per 46 

factures, que ascendeixen a l'import total de TRENTA-DOS MIL DOS-CENTS 
NORANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (32.291,13 €) i s'ordena el 
pagament segons la seva relació a continuació: 

 
 



 

  
 
• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita per a autorització a la 

SOCIETAT MÚSIC CULTURAL, d'aquesta localitat de l'auditori, i del contingut de 
l'informe emès per la secretària - interventora que diu així: 

 
Per la Societat Músic Cultural d'Albalat dels Tarongers, se sol·licita la cessió de part de 
l'immoble denominat "AUDITORI", per a la posada en funcionament d'una Escola de 
Música de la societat musical. 

ANTECEDENTS DE FET. 

• L'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers és propietari d'un immoble denominat 
"AUDITORI", les característiques físiques es descriuen en l'informe tècnic 
realitzat per l'arquitecte D. Jose Mª Pérez Avançat, que més endavant se cita. 

• Segons consta en el propi projecte d'execució de l'esmentat Centre aprovat pel ple 
de l'Ajuntament en sessió celebrada el 29 de març de 1999; en el seu 
Apartat 1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA, diu així: L'edifici objecte del present 
projecte consisteix en l'execució d'una sala polivalent amb possibilitats per 
realitzar un grup d'activitats lúdiques i culturals de les que manca en aquest 
moment en el municipi, aquestes activitats són: conferències , actuacions, 
representacions teatrals, petits concerts per part de la banda de música local,  
 
 
 

 



així mateix l'edifici serà utilitzat com a local d'assajos i ensenyament per part 

de l'Agrupació Musical de la localitat. 

 

• L'edifici figura en l'inventari de béns amb el núm 1.1.00008, com de servei públic. 
• En data 3 d'agost de 2017 s'ha s'emet informe per l'arquitecte D. Jose Mª Pérez 

Avançat en el qual consta la descripció de l'immoble i la possibilitat d'aprofitament 
especial o privatiu d'algunes de les seves habitacles, sense afectar el funcionament 
del servei cultural i social que pretén. 

• La Societat Músic Cultural d'Albalat dels Tarongers, figura inscrita amb el nº 6 en 
el Registre Municipal d'Associacions Veïnals i en els estatuts figura entre els seus 
fins: promoure, fomentar i difondre la música i la cultura, mitjançant la formació 
dels socis, veïns i ciutadans en general; organitzar i promoure projectes per a la 
formació de la joventut i educació integral dels joves i en especial mitjançant 
l'ensenyament de la música i la formació musical. 
Per al compliment dels seus fins es van realitzar les següents activitats: 

- Promoció i difusió de l'art musical mitjançant la banda de música i escola 
d'educands. 

- També podrà crear orquestres, rondalles, Orfeus i altres conjunts musicals 
i corals, organitzar concerts, festivals, certàmens i audicions en general.  

• L'esmentada Societat Músic Cultural no disposa d'immoble per a la realització dels 
seus fins i ve utilitzant per als mateixos el citat Auditori. 

 
 

CONSIDERACIONS DE DRET. 

• Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, en l'article 
33 "Competències dels municipis", en el seu apartat n) Activitats o instal·lacions 
culturals i esportives; ocupació del temps lliure; turisme. 

• Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de 
les Entitats Locals. Article 74.1) La utilització de béns de domini i ús públic es 
regirà per les disposicions d'aquesta secció. Article 75.2) Ús privatiu, el constituït 
per l'ocupació d'una porció de domini, de manera que limiti o exclogui la utilització 
pels altres interessats. Article 78. Estaran subjectes a concessió administrativa: a) 
L'ús privatiu de béns de domini públic. Article 79. En cap cas es pot atorgar 
concessió o llicència per temps indefinit. 

• Llei 33/2003 de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques. 
Article 5.1 Béns i drets de domini públic o demanials. Són béns i drets de domini 
públic els que, sent de titularitat pública, estiguin afectats a l'ús general o al servei 
públic, així com aquells als quals una llei atorgui expressament el caràcter de 
demanials. 
Article 86.2 Títols habilitants. L'aprofitament especial dels béns de domini públic, 
així com el seu ús privatiu, quan l'ocupació s'efectuï únicament amb instal·lacions 
desmuntables o béns mobles, estaran subjectes a autorització o, si la durada de 
l'aprofitament o ús excedeix de quatre anys, a concessió. 
Disposició final segona. "TÍTOLS COMPETENCIALS". 
Apartat 2) Les disposicions d'aquesta Llei es dicten a l'empara de l'article 149.1.8a 
de la Constitució i són d'aplicació general els següents articles entre d'altres: 97, 
98 i 99.1.  
 
 
 
 
 
Apartat 5) Tenen caràcter de legislació bàsica, entre d'altres els següents: article 
91.4; article 92 apartats 1, 2 i 4; article 93 apartats 1, 2, 3 i 4; article 94; article 97 
i article 98. 



En què es disposa: 
 
Article 91 Condicions de les autoritzacions i concessions. Apartat 4) Les 
autoritzacions i concessions que habilitin per a una ocupació de béns de domini 
públic que sigui necessària per a l'execució d'un contracte administratiu hauran de 
ser atorgades per l'Administració que sigui el seu titular, i es consideraran 
accessòries d'aquell. Aquestes autoritzacions i concessions estaran vinculades a 
aquest contracte a efectes d'atorgament, durada i vigència i transmissibilitat, sense 
perjudici de l'aprovació i informes a què es refereixen els apartats anteriors d'aquest 
article. 
Article 92 Autoritzacions. Apartat 1) Les autoritzacions s'atorgaran directament als 
peticionaris que reuneixin les condicions requerides, excepte si, per qualsevol 
circumstància, es trobés limitat el seu nombre, i en aquest cas ho seran en règim de 
concurrència i si ells no és procedent, per no haver de valorar condicions especials 
en els sol·licitants, mitjançant sorteig, si altra cosa no s'hagués establert en les 
condicions per les quals es regeixen. 
 Apartat 2) No seran transmissibles les autoritzacions per a l'atorgament s'hagin de 
tenir en compte circumstàncies personals de l'autoritzat o el nombre es trobi limitat, 
tret que les condicions per les quals es regeixen admetin si transmissió. 
Apartat 4) Les autoritzacions podran ser revocades unilateralment per 
l'Administració concedent en qualsevol moment per raons d'interès públic, sense 
generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb les condicions 
generals aprovades amb posteritat, produeixin danys en el domini públic, 
impedeixin la seva utilització per a activitats de major interès públic o menyscaben 
l'ús general. 
Article 93 Concessions demanials. Apartat 1) L'atorgament de concessions sobre 
béns de domini públic s'efectuarà en règim de concurrència. No obstant això, es 
pot acordar l'atorgament directe en els supòsits que preveu l'article 137.4 d'aquesta 
Llei, quan es donin circumstàncies excepcionals, degudament justificades, o en 
altres supòsits establerts en les lleis. 
Apartat 2) Qualsevol que hagi estat el procediment seguit per a l'adjudicació, un 
cop atorgada la concessió haurà de procedir-se a la seva formalització en document 
administratiu. Aquest document serà títol suficient per inscriure la concessió en el 
Registre de la Propietat. 
Apartat 3) Les concessions s'atorgaran per temps determinat. El seu termini màxim 
de durada, incloses les pròrrogues, no podrà excedir de 75 anys, llevat que 
s'estableixi un altre menor en les normes especials que siguin d'aplicació. 
Apartat 4) Les concessions d'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic 
podran ser gratuïtes, atorgar-se amb contraprestació o condició o estar subjectes a 
la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns del domini públic 
estatal regulada en el capítol VIII del títol I de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, De 
modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les 
prestacions patrimonials de caràcter públic, oa les taxes previstes en les seves 
normes especials.  
No estaran subjectes a la taxa quan la utilització privativa o aprofitament especial 
de béns de domini públic no comporta una utilitat econòmica per al concessionari, 
o, fins i tot existint la dita utilitat, la utilització o aprofitament comporti condicions 
o contraprestacions per al beneficiari que anul·lis o facin irrellevant aquella. 
 
 
 
En els casos que preveu el paràgraf anterior, s'ha de fer constar aquesta 
circumstància en els plecs de condicions o clàusules de la concessió. 
Article 94 Prohibicions per ser titular de concessions demanials. En cap cas podran 
ser titulars de concessions sobre béns i drets demanials les persones en qui concorri 
alguna de les prohibicions de contractar regulades en 



el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei de contractes de les administracions públiques. 
Quan, posteriorment a l'atorgament de la concessió, el titular incorri en alguna de 
les prohibicions de contractació es produirà l'extinció de la concessió. 
Article 97 Drets reals sobre obres en domini públic. Apartat 1) El titular d'una 
concessió disposa d'un dret real sobre les obres, construccions i instal·lacions fixes 
que hagi construït per a l'exercici de l'activitat autoritzada pel títol de la concessió. 
Apartat 2) Aquest títol atorga al seu titular, durant el termini de validesa de la 
concessió i dins dels límits establerts en la present secció d'aquesta llei, els drets i 
obligacions del propietari. 
Article 98 Transmissió de drets reals. Apartat 1) Els drets sobre les obres, 
construccions i instal·lacions de caràcter immobiliari a què es refereix l'article 
precedent només poden ser cedits o transmesos mitjançant negocis jurídics entre 
vius o per causa de mort o mitjançant la fusió, absorció o escissió de societats, per 
el termini de durada de la concessió, a persones que comptin amb la prèvia 
conformitat de l'autoritat competent per atorgar la concessió. 
Article 2) Els drets sobre les obres, construccions i instal·lacions només podran ser 
hipotecats com a garantia dels préstecs contrets pel titular de la concessió per a 
finançar la realització, modificació o ampliació de les obres, construccions i 
instal·lacions de caràcter fix situades sobre la dependència demanial ocupada. 
En tot cas, per constituir la hipoteca serà necessària la prèvia autorització de 
l'autoritat competent per a l'atorgament de la concessió. Si en l'escriptura de 
constitució de la hipoteca no constés aquesta autorització, el registrador de la 
propietat de denegar la inscripció. 
Les hipoteques constituïdes sobre aquests béns i drets s'extingeixen amb l'extinció 
del termini de la concessió. 

• Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de règim Local, Article 21.1 q) és 
Competència de l'alcalde l'atorgament de les llicències. 

• Llei 8/2010 de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana en el seu article 184.6 "El règim de les autoritzacions demanials es 
regirà pel que estableix la normativa bàsica aplicable." 

 Pel que segons el parer de la informant resulta: 

- Quan es va projectar l'edifici ja es contemplava que seria utilitzat, entre 
d'altres, com a local d'assajos i ensenyament per part de l'agrupació 
musical de la localitat; pel que tenint en compte el que disposa l'article 92 
de la reiterada Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, es pot considerar que el peticionari reuneix les condicions 
requerides per concedir l'autorització. 

- Pel que fa al procediment per a l'autorització demanial, d'acord el que 
disposa l'article 93.1 i la seva remissió a l'article 137, resulta que l'article 
137 en l'apartat 4c) disposa: es pot acordar l'adjudicació directa, quan 
l'immoble resulti necessari per a complir a una funció de servei públic oa 
la realització d'un fi d'interès general per una persona diferent de les 
previstes en els paràgrafs a) ib). 

 
 
 

- En l'acord d'autorització del bé s'hauran d'incloure com a mínim les 
següents condicions generals o particulars: Article 92.7) Sense perjudici 
dels altres extrems que puguin incloure les condicions generals o 
particulars, l'acord d'autorització d'ús de béns i drets demanials inclourà, 
almenys:  

 
a) El règim d'ús del bé o dret. 
b) El règim econòmic a què es queda subjecta l'autorització. 



c) La garantia a prestar, si s'escau. 
d) L'assumpció de les despeses de conservació i manteniment, 

impostos, taxes i altres tributs, així com el compromís d'utilitzar 
el bé segons la seva naturalesa i de lliurar-lo en l'estat en què es 
rep. 

e) El compromís de previ obtenció a costa de totes les llicències i 
permisos requereixi l'ús del bé o l'activitat a realitzar sobre el 
mateix. 

f) L'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació, amb 
menció, si és el cas, de l'obligatorietat de formalitzar l'oportuna 
pòlissa d'assegurança, aval bancari, o una altra garantia suficient. 

g) L'acceptació de la revocació unilateral, sense dret a 
indemnitzacions, per raons d'interès públic en els supòsits que 
preveu l'apartat 4 d'aquest article. 

h) La reserva per part del ministeri o organisme cedent de la facultat 
d'inspeccionar el bé objecte d'autorització, per garantir que el 
mateix és usat d'acord amb els termes de l'autorització. 

i) El termini i règim de pròrroga i subrogació que, en tot cas, 
requerirà la prèvia autorització. 

j) Les causes d'extinció. 
 

Basant-se que s'ha exposat anteriorment segons el parer de la informant, procedeix una 
autorització demanial, ja que es tracta d'un ús especial o privatiu; consistent en 
l'estacionament únicament de béns mobles desmuntables a l'edifici afecte al servei públic. 

Es pot autoritzar la societat Músic Cultural d'Albalat dels Tarongers la utilització dels 
habitacles de l'auditori, segons plànol que s'acompanya, amb les superfícies i 
denominacions següents: 

PLANTA SUP. CONSTRUÏDA (m²) 
PLANTA BAIXA 86,85 
Administració 18.35  

Sala de juntes 19.06  

passadís 4.39  

Bany 1 5.47 

vestíbul 1 9.42 

vestuari 1 30.18 

PLANTA PRIMERA 35.44 
escala 8.87 

Sala de projecció 17.32 

sala annexa 9.25 

TOTAL 122.29 
 

 

 

 

Perquè l'activitat que es pretén és conforme amb l'ús i finalitat del local i l'entitat pretén 
un fi d'interès general per a la població que es troba entre les competències que 
l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers pot prestar i mancant de mitjans personals i 
econòmics públics per a la prestació dels mateixos. 

Haurà de realitzar l'autorització demanial contemplant tots els aspectes a què fa referència 
l'article 92.7 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques, que són: 

a) El règim d'ús del bé o dret. 
b) El règim econòmic a què es queda subjecta l'autorització. 
c) La garantia a prestar, si s'escau. 



d) L'assumpció de les despeses de conservació i manteniment, impostos, taxes i altres 
tributs, així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seva naturalesa i de lliurar-
lo en l'estat en què es rep. 

e) El compromís de prèvia obtenció a costa de totes les llicències i permisos 
requereixi l'ús del bé o l'activitat a realitzar sobre el mateix. 

f) L'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació, amb menció, si és el cas, 
de l'obligatorietat de formalitzar l'oportuna pòlissa d'assegurança, aval bancari, o 
una altra garantia suficient. 

g) L'acceptació de la revocació unilateral, sense dret a indemnitzacions, per raons 
d'interès públic en els supòsits que preveu l'apartat 4 d'aquest article. 

h) La reserva per part del ministeri o organisme cedent de la facultat d'inspeccionar 
el bé objecte d'autorització, per garantir que el mateix és usat d'acord amb els 
termes de l'autorització. 

i) El termini i règim de pròrroga i subrogació que, en tot cas, requerirà la prèvia 
autorització. 

j) Les causes d'extinció. 
 

A la vista de l'informe i després deliberació s'acorda per unanimitat: 

Autoritzar la Societat Músic Cultural d'Albalat dels Tarongers, amb CIF G46188678, i 
inscrita en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals amb el núm 6, l'ús privatiu de les 
dependències de l'auditori municipal, segons plànol que s'acompanya, i que s'indiquen a 
continuació: 

PLANTA SUP. CONSTRUÏDA (m²) 
PLANTA BAIXA 86,85 
Administració 18.35  

Sala de juntes 19.06  

passadís 4.39  

Bany 1 5.47 

vestíbul 1 9.42 

vestuari 1 30.18 

PLANTA PRIMERA 35.44 
escala 8.87 

Sala de projecció 17.32 

sala annexa 9.25 

TOTAL 122.29 
 

 

 

 

 

I d'acord amb les següents condicions generals: 

a) El règim d'ús de les dependències de l'Auditori constitueix un ús privatiu. 
b) L'autorització no està subjecta a prestació econòmica. 
c) No s'exigeix garantia. 
d) De realitzar els treballs de neteja de les citades dependències de l'Auditori, 

consistents en escombrar, netejar la pols, rentar el terra i parets. Així com el 
compromís d'utilitzar el bé segons la seva naturalesa i de lliurar-lo en l'estat en què 
es rep. 

e) Compromís de prèvia obtenció a costa de totes les llicències i permisos requereixi 
l'ús del bé o l'activitat a realitzar sobre el mateix. 

f) Assumir la responsabilitat derivada de l'ocupació, respecte de l'obligatorietat de 
formalitzar l'oportuna pòlissa d'assegurança per a instruments i altres béns mobles 
de la seva propietat, i de responsabilitat civil davant de tercers. 



g) Acceptació de la revocació unilateral, sense dret a indemnitzacions, per raons 
d'interès públic en els supòsits que preveu l'apartat 4 de l'article 92 de la Llei 
33/2003 de Patrimoni de les Administracions Publiques. 

h) L'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, cedent, es reserva la facultat d'inspeccionar 
el bé objecte d'autorització, per garantir que el mateix és usat d'acord amb els 
termes de l'autorització. 

i) L'autorització demanial tindrà un termini de durada de 2 anys prorrogable per altres 
dos, mitjançant acte exprés de l'alcaldia o òrgan competent. 

j) Serà causa d'extinció no complir amb la finalitat previst. 
Traslladar el present acte a la Societat Músic Cultural d'Albalat dels Tarongers per al 
seu coneixement i acceptació. 

 
I sense més assumptes que tractar pel Sr President es tanca la sessió a les 20,20h 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 del Sr President. 
 

 
 

Vist i plau 
 PRESIDENT     SECRETÀRIA - INTERVENTORA 
 

 
 
Rafael Asensio Chenovart.     Amparo Ferrandis Prats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


