
 

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE FEBRER 
DE 2016. 
 
 
Reunits a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers el dia 8 de Febrer de el 2016 a les 19 h, 
l'alcaldessa Sra. Maite Pérez Furio, 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 els assumptes segons es detalla a continuació: 

• S'informa del contingut de les actes celebrades els dies 11,18 i 25 de gener de 
2016, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 

• S'informa a la Junta de Govern Local, que el regidor delegat d'Urbanisme 
Patrimoni i Jardins, Rafael Asensio Chenovart, ha estat donat de baixa de la 
dedicació al càrrec, perquè està treballant per a una altra administració pública. 

 
• Seguidament s'informa de l'estat de l'expedient que es tramita instància de D. 

Jesús Jose Cabanes i del contingut de l'informe-proposta de la secretària-
interventora que diu així: 

"En relació amb l'expedient que es tramita a instància de D. JESÚS JOSE CABANES 
VIU per a legalització de diverses actuacions realitzades a la parcel·la 320 del polígon 
11, i havent-se presentat un recurs de reposició contra el decret 179/2015, de 18 de juny 
de 2015, pel qual es resol denegar la llicència d'obres sol·licitada, en data 2014.12.30. 
 

INFORME 
 
El recurs de reposició es va presentar en temps i forma, pel que procedeix la seva 
tramitació d'acord amb el que disposa l'article 42 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment 
administratiu comú, conforme al qual transcorregut el termini d'un mes des de la 
presentació es considera desestimat per silenci administratiu; no obstant això 
l'administració està obligada a dictar resolució expressa; per la qual cosa 
 
CONSIDERANT que, en la Resolució de restauració de la Legalitat Urbanística dictada 
pel cap del Servei de Règim Jurídic i Inspecció Territorial en data 2015.03.30, expedient 
DU 89/14, s'assenyala: 
 
FETS PROVATS 
 
Es considera provat en la parcel·la 320 del polígon 11, l'execució de rampa d'accés, 
escala i construcció de tres casetes, 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I en el FONAMENT DE DRET PRIMER diu "Els fets constatats constitueixen una 
actuació que contravé la ORDENACIÓ URBANÍSTICA, pel que procedeix adoptar per 
part de la Conselleria d'Infraestructures, Transport i Medi Ambient, les mesures que 
preveu l'article 238 de la LOTUP, dirigits a la restauració de l'ordre jurídic infringit i de 
la realitat física alterada o transformada com a conseqüència d'una actuació il·legal, 
 
En l'informe de la tècnic agrícola emès el 16 d'abril de 2015, es posa de manifest que 
comprovats els usos previstos en les construccions i instal·lacions realitzades a la 
parcel·la 320 del polígon 11, no són compatibles amb el planejament. 
 
Pel que segons es preceptuada en l'article 201.1) LOTUP, si no és compatible no cal 
trametre l'expedient a l'òrgan autonòmic competent, en aquest cas la Conselleria 
d'agricultura; perquè no es pot autoritzar, atès que incompleix el que disposa l'article 
"197) construccions agrícoles estrictament indispensables per a l'explotació que se 
sol·licita", no hi ha cap explotació agrícola. 
 
Pel que fa a les actuacions a realitzar estan especificades en el fonament de dret primer, 
citat i són: demolició de la rampa d'accés, escala i tres casetes, així com aquelles 
operacions complementàries necessàries per a tornar físicament els terrenys a l'estat 
anterior a la vulneració. 
 
Pel que segons el parer de la informant sobre la base de conte antecedeix procedeix 
desestimar el recurs de reposició presentat. " 
 
Vist el que antecedeix i de conformitat amb la proposta s'acorda per unanimitat :: 
 

1) Desestimar el recurs de reposició presentat per D. Jesús Jose Canes Viu contra la 
notificació del decret 179/2015 de 18 de juny de 2015, pel qual es denega la 
llicència d'obres sol·licitada, motivat en les raons exposades anteriorment i de les 
que dedueix que l'ús que es pretén no és compatible amb la normativa urbanística 
vigent. 

 
2)  Traslladar el present acte a l'interessat. 
 
3) Contra el present acte que posa fi a la via administrativa no cap cap tipus de 

recurs administratiu. Es pot presentar el recurs contenciós-administratiu davant el 
citat jutjat. 

 
• Seguidament s'informa de la relació de pagaments nº 4 de 2016 compost 
per 30 factures que ascendeix a l'import Total d'ONZE MIL CINC-CENTS 
VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS; S'acorda per 
unanimitat la seva aprovació i ordre de pagament segons es relaciona a 
continuació 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ATM. COMUNICACIONS 30.19 
BIC ADVOCATS CB 408.91 
BAZAR LI LIN 12.00 
CABRETA FILL S, L. 642.40 
CABRETA FILL SL 1.636.80 
CANON ESPAÑA SA 225.82 
CEPSA CARD SA 80.83 
GINSA 114.95 
HOSLEVA 208.29 
IBERDROLA CLIENTS SAU 125.84 
IBERDROLA CLIENTS SAU 434.04 
IBERDROLA CLIENTS SAU 558.34 
IBERDROLA CLIENTS SAU 575.92 
IBERDROLA CLIENTS SAU 1533.31 
IBERDROLA COMERCIALITZACIÓ DE ÚLTIM RECURS 9.33 
JI Mª JOSE MARTÍNEZ PÉREZ, SCP 136.50 
MORVEDRE GRUP DE S. ofimàtics 96.65 
MOVISTAR TELEFÒNICA D'ESPANYA, SAO 13.61 
MOVISTAR TELEFÒNICA D'ESPANYA SAU 13.93 
MOVISTAR TELEFÒNICA D'ESPANYA SAU 17.40 
MOVISTAR TELEFÒNICA D'ESPANYA SAU 25.41 
MOVISTAR TELEFÒNICA D'ESPANYA SAU 77.98 

MOVISTAR TELEFÒNICA D'ESPANYA SAU 145.52 
PALACIOS COSIN VICTORIANO 312.05 
SERIGRAFIA ALEX ALEJANDRO Rabascall GAMÓN 689.70 
SERVINCO CONSULTING Coop.V 134.43 
SOS 217.80 
TRANSFORMACIONS LLORENS SL 943.80 
VALENT MARTÍNEZ JOSE ANTONIO 2.058.23 
VARIS 110.0 
  

TOTAL BASE IMPOSABLE 10.254.08 
 TOTAL IVA 1.685,02 

 TOTAL RETENCIONS 394,12 
 TOTAL RELACIÓ ....... 11.589.98 

  
 

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,15h, de la qual jo 
com a secretària done fe, i per a constància del que s'ha actuat es sotmet a la 
signatura de la presidenta. 

 
 Vist i plau 
 L'ALCALDESSA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
 
 

 
 

 
 


