
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 6 DE MARÇ DE 2018. 

 

SRA. ALCALDESSA 

Sra. MAITE PÉREZ FURIÓ 

SRS. REGIDORS PRESENTS 

D. RAFAEL ASENSIO Chenovart 

D. MIGUEL BONET SANCHO 

D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI 

D. EMILIO PASCUAL COTANDA 

Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT 

D. JUAN JOSE FONT PERALES 

SRS. REGIDORS ABSENTS 

D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL 

Sra. PATRICIA ANTONI BENET 

SRA. SECRETÀRIA 

Sra. AMPARO FERRANDIS PRATS 

 

Sent les 18:30 h del dia de la data indicada, 

a l'ajuntament i prèvia comunicació, es 

reuneixen sota la presidència de la Sra. 

Alcaldessa, set dels nou regidors que tant 

de fet com de dret integren la Corporació, 

a fi de celebrar sessió extraordinària i 

pública. 

 Per la Sra. Alcaldessa es declara oberta 

la sessió, passant a tractar els assumptes 

que configuren l'ordre del dia tal i com 

es relacionen a continuació.

PRIMER. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE ADJUDICACIÓ DE 
L'ARRENDAMENT DEL BÉ PATRIMONIAL PROPIETAT DE 
L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS TARONGERS, SITUAT AL C / MAJOR 
Núm 4 BAIX. 

S'informa al ple del contingut de l'acta corresponent a la 2a sessió de la Taula de 
Contractació per a l'arrendament del ben patrimonial situat en C / Major n.º 4 baix, que 
va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2018, a la vista de que s'ha exposat anteriorment en 
l'expedient i la proposta a la taula, s'acorda per unanimitat i de conformitat amb la 
mateixa: 

1) Proposar l'adjudicació del contracte d'arrendament de C / Major nº 4 destinat a clínica 
dental, pel preu mensual de DOS-CENTS EUROS (200 €), IVA exclòs i per un 
període de cinc anys prorrogable anualment per cinc més, si cap de les parts denúncia 
el contrari, a la licitadora Sra. Aglae Valent Sáez amb DNI 45803884-M, en haver 
obtingut 40 punts. L'adjudicació tindrà caràcter provisional, havent de presentar la 
licitadora en el termini de 10 dies comptats a partir del següent a la present 
notificació, la següent documentació: 



- Certificat positiu d'Hisenda i de la Seguretat Social. 
- Justificant de l'alta en l'IAE. 
- Justificant de la constitució de la fiança per import de SET-CENTS VINT 

EUROS (720 €), en qualsevol de les formes previstes en la llei de Contractes del 
Sector Públic, RDL 3/2011. 

- Incloure en l'assegurança de danys al continent i contingut de l'immoble objecte 
d'arrendament, i en el de responsabilitat civil a l'Ajuntament d'Albalat dels 
Tarongers com a beneficiari. 
 

2) L'adjudicació no serà definitiva fins que l'adjudicatari compleixi les obligacions que 
resultin necessàries perquè aquesta adquireixi la condició de definitiva i habilita a 
l'adjudicatari per formalitzar el corresponent contracte administratiu. 
 

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

SEGON. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE 
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ 
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 

S'informa al ple de la proposta d'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per l'ús de la 
Instal·lacions Esportives Municipals i Piscina d'Albalat dels Tarongers; així com del 
contingut de la proposta de l'acord adoptat per majoria dels membres de la Comissió 
especial de Comptes i Hisenda, que se sotmet a la consideració del ple i que diu així: 

PRIMER. Aprovar inicialment l'establiment de taxes i l'ordenança fiscal reguladora 
per l'ús de les Instal·lacions Esportives Municipals d'Albalat dels Tarongers i substituir 
l'ordenança reguladora de la Taxa per Prestació del Servei de Piscina Municipal, 
segons consta en l'expedient. 

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
del mateix en el tauló d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 

TERCER. Considerar definitivament adoptat l'Acord, en el supòsit que no es presenti 
reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat. 

Es procedeix a la deliberació de l'assumpte, manifesta el regidor Sr. Filiberto M. Prats 
que segons a manifestat a la junta de la Comissió especial de Comptes i Hisenda, no està 
d'acord per les raons exposades en l'esmentada reunió i que ara ratifica. 

Pel que es procedeix a la votació de l'assumpte amb el següent resultat: D. Filiberto M. 
Prats i D. Emilio Pascual en contra i D. Rafael Asensio, D. Miguel Bonet, Sra. M. Dolors 
Lafont, D. Juan Jose Font i la Sra. Alcaldessa a favor, per la qual cosa s'acorda per majoria 
el següent: 

PRIMER. Aprovar inicialment l'establiment de taxes i l'ordenança fiscal reguladora 
per l'Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals d'Albalat dels Tarongers i 



substituir l'ordenança reguladora de la Taxa per prestació del servei de Piscina 
Municipal, segons consten en l'expedient. 

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
del mateix en el tauló d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 

TERCER. Considerar definitivament adoptat l'Acord, en el supòsit que no es presenti 
reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat. 

 

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 18: 40h del dia de 
l'encapçalament de la qual 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. Alcaldessa. 

 

Vist i plau ALCALDESSA       SECRETÀRIA-
INTERVENTORA 

 

 

 

Maite Pérez Furió       Amparo Ferrandis Prats 

 


