ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 4 DE MAIG DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 4 de maig del 2010 en el Saló
de Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els Senyors D. Eduardo Ovejero Adelantado,
Sra. Mari Carmen Piquer Bernet, D. Miguel Saborit Arribas, D. Fernando Bohigas Tomás,
sota la Presidència del Senyor alcalde D. Jaime García García i amb assistència de mi el
secretari, a fi de celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per a la que
prèviament havia sigut distribuït l'Ordre del dia.
Participa en la present sessió Sra. Rosa Mª Fuentes Dueñas, membre dels Servicis
Tècnics per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.
Obert l'acte d'ordre de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ D'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor secretari, d'Ordre de la Presidència, de l'Esborrany de
l'Acta de la Sessió Anterior, la que trobada totalment conforme pels senyors assistents és
aprovada per unanimitat, ordenant la seua immediata transcripció en el Llibre d'Actes
corresponent.

SEGON.- CORRESPONDÈNCIA
Es dóna lectura pel Senyor secretari de la Correspondència Oficial rebuda i
despatxada, dels assumptes de tràmit i la resta de disposicions legals d'interés, manifestant
els senyors assistents queden assabentats i conformes.

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES

A continuació van ser examinats els expedients que més avant s'expressen, i de
conformitat amb els informes emesos pels tècnics i organismes competents, per unanimitat
es va acordar concedir la llicència interessada, que es formalitzarà pel senyor secretari en el
pertinent document talonari, amb les prevencions reglamentàries a:
OBRES GERMANS CÉNTIMS, SL, en representació de ROSA ROS LLUCH per a
realització d'obres de substitució de coberta en la vivenda sítia en carrer Vicente Soriano, 5

Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de cinc-cents quaranta-sis euros amb noranta-tres cèntims (546,93 €) quantitat
que té el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les
obres realment realitzades (art.104.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: noranta-un euros amb
setze cèntims (91,16€)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: SIS-CENTS TRENTA-HUIT EUROS AMB NOU
CÈNTIMS (638,09 €).

JUAN MANUEL BELDA MARTÍNEZ en representació de GAS NATURAL CEGAS,
SA, per a realització d'obres de rasa de connexió per a subministrament de gas natural amb
canonada de polietilé en carrer Dels Màrtirs, 11, complint els requisits que se li exigixen tal
com indiquen en l'escrit presentat en este Ajuntament en data 9 d'abril del 2010, registre
d'entrada 1209.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de mil cinc-cents cinquantaquatre euros (1.554 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
− En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en
capes de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts
procedents de la pròpia excavació.
− La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb
asfalt en calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en
gelat o semblants.
− El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà
de tall amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment
vertical. Al seu torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per
costat respecte a l'ample de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

ZANJA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els
resultats de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova
aportació col·locades en l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits
assajos es realitzaran per una empresa homologada. La realització dels assajos, haurà
d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la rasa.

En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament,
com a garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels
assajos mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova
aportació en les rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia
de les obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de
comprovar, per part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on es vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i
el responsable de les obres, per a procedir a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas
contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de
l'Ajuntament de Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El
Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el
responsable de les mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR
AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas
contrari la Policia Local de Rafelbunyol paralitzara les obres que no disposen de la
mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de díhuit euros (18 €) quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades (art.104.2
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb un cèntim
(3,01 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01€).

JOSÉ SANCHIS ÀVILA, en representació de PLATJAÇOL, SL per a realització
d'obres de de 20 metres lineals de rasa elèctrica en carrer Lepant, 32
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
− En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en
capes de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts
procedents de la pròpia excavació.

− La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb
asfalt en calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en
gelat o semblants.
− El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà
de tall amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment
vertical. Al seu torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per
costat respecte a l'ample de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.
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Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els
resultats de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova
aportació col·locades en l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits
assajos es realitzaran per una empresa homologada. La realització dels assajos, haurà
d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament,
com a garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels
assajos mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova
aportació en les rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia
de les obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de
comprovar, per part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on es vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i
el responsable de les obres, per a procedir a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas
contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de
l'Ajuntament de Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El
Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el
responsable de les mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR
AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas
contrari la Policia Local de Rafelbunyol paralitzara les obres que no disposen de la
mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:

*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de trenta-sis euros (36 €) quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades (art.104.2
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: sis euros (6 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUARANTA-DOS EUROS (42€).

Anul·lació de llicències d'Obres
Es dóna compte de la instància presentada per Manuel Travesi Fonfria, en
representació de CABLEUROPA, SAU sol·licitant anul·lació de llicència d'obres de
canalització, expt. 25/2008, ja que no van a realitzar-se les obres. Vist l'informe dels
Servicis Tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita
i donar les ordes oportunes perquè s'anul·le l'expedient d'obres i la corresponent fiança i
s'ordena la devolució de l'ICIO abonat al juny del 2008, per import de 21,60 €, però no així
l'import corresponent a la Taxa urbanística que ascendix a 3,60 €, ja que, d'acord amb
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa, esta meritarà “quan s'inicie l'activitat municipal
que constituïx el seu fet imposable. A estos efectes, s'entendrà iniciada esta activitat en la
data de presentació de l'oportuna sol·licitud”.

Es dóna compte de la instància presentada per Manuel Travesi Fonfria, en
representació de CABLEUROPA, SAU sol·licitant anul·lació de llicència d'obres de
canalització, expt. 47/2008, ja que no van a realitzar-se les obres. Vist l'informe dels
Servicis Tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita
i donar les ordes oportunes perquè s'anul·le l'expedient d'obres i la corresponent fiança i
s'ordena la devolució de l'ICIO abonat al juny del 2008, per import de 16,20 €, però no així
l'import corresponent a la Taxa urbanística que ascendix a 3,01€, ja que, d'acord amb
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa, esta meritarà “quan s'inicie l'activitat municipal
que constituïx el seu fet imposable. A estos efectes, s'entendrà iniciada esta activitat en la
data de presentació de l'oportuna sol·licitud”.

Es dóna compte de la instància presentada per Ernesto Sendra Garrido, en
representació de GAS NATURAL CEGAS, SA sol·licitant anul·lació de llicència d'obres
de canalització de 835,83 metres de longitud de canonada soterrada de polietilé P-100 de 20
mm. De diàmetre SDR 11 ramal de gas per a la connexió a SADA PA València SA, expt.
86/2009, ja que no van a realitzar-se les obres tal com empara la llicència concedida. Vist
l'informe dels Servicis Tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir
al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè s'anul·le l'expedient d'obres, la fiança i
l'ICIO, però no així l'import corresponent a la Taxa urbanística que ascendix a 250,80 €,
ja que, d'acord amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa, esta meritarà “quan s'inicie
l'activitat municipal que constituïx el seu fet imposable. A estos efectes, s'entendrà iniciada
esta activitat en la data de presentació de l'oportuna sol·licitud”.
.

Devolució de Fiances
Es dóna compte de la instància presentada per NUEVA PONLAR
PROMOCIONES IMMOBILIARIAS, SL sol·licitant la devolució de 5.660 € abonats en
concepte de fiança en relació a l'expedient d'obres 31/2007. Vist l'informe favorable dels
Servicis Tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes
oportunes perquè es procedisca a la dita devolució.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per SARA RIVERA LÓPEZ en la qual
exposa que considera excessiu l'acord de la Junta de Govern Local en referència a la
liquidació de les taxes corresponents a l'exp. d'obres 228/2006 perquè el pressupost
d'habilitació de local ha ascendit aproximadament a 10.000 €. Els membres de la Junta de
Govern acorden ordenar als Servicis Tècnics municipals que per a una millor verificació
dels fets es comprove l'obra realment executada, a l'efecte de liquidar l'ICIO i la taxa
d'acord amb el que comprova.
Es dóna compte de la instància presenta per RICARDO RUBIO MARTINEZ I
TERESA REAL HERRAIZ, en representació de PROMHOGAR PUÇOL, SL
sol·licitant la concessió de la cèdula de primera ocupació de la promoció sítia en Av.
Rambleta, 4. Vist l'informe dels Servicis Tècnics, en els que consta que hi ha quatre
vivendes les habitacions dels quals no complixen les dimensions mínimes a l'haver
col·locat una porta corredissa en les mateixes, “amb la bona voluntat d'evitar que les visites
a l'accedir al bany no veren l'habitació.” Notificat este extrem a la promotora s'indica que
“… durant l'execució de les obres, es va decidir col·locar una porta corredissa per a
separar el dormitori de la zona de vestidor; es va fer amb la intenció de millorar la qualitat
d'esta vivenda perquè quan un dels usuaris estiga agafant la roba de l'armari, no moleste a
què puga estar dormint en l'habitació i també perquè quan les visites vagen al bany s'evite
la vista de l'habitació.” A la vista de les explicacions atorgades, i considerant les mateixes
justificades, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha
sol·licitat informant favorablement l'Alcaldia la concessió de la cèdula de primera ocupació.
Es dóna compte de l'escrit remés per unes quantes empreses constructores de
Rafelbunyol sol·licitant l'exempció de la taxa d'ocupació del vial per a les obres que s'estan
realitzant en el Sector IV, a causa de la situació econòmica en què es troben en l'actualitat i
que al tractar-se d'una zona que encara no està habitada, no perjudica cap veí. Els membres
de la Junta de Govern Local, acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, perquè consideren
que no es donen motius suficients per a atorgar un tractament especial a les obres d'este
Sector en relació a les obres que es realitzen en altres punts de la població.

Plantejat per l'Alcaldia que s'ha observat la presència de runes procedents d'obres
en els marges d'algun camí rural, els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar

que en totes les llicències d'obres que es concedisquen s'especifique la necessitat col·locació
de contenidors d'obres en la via pública per a la correcta arreplegada i retirada de les runes
produïdes per empreses autoritzades i així evitar la proliferació d'abocadors incontrolats
d'este tipus de material. Per a fomentar l'ús dels mateixos s'acorda donar les ordes
oportunes perquè no es liquide la taxa de l'ocupació de la via pública per este concepte.

QUART.- RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el
pagament previ del preu publique corresponent:
COMUNITAT DE PROPIETARI VIAL NÚM. 5, 2,5 ml. En carrer vial
NÚM. 5, s/n del Sector IV, per a set places de garatge.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Es dóna compte de la instància presenta per FELICIDAD PLAZA SAMPEDRO
sol·licitant la reducció del rebut d'arreplegada, tractament i eliminació de fem de l'exercici
2010, del carrer Trencat, 30 Baix, que apareix tipificat com a negoci, ja que en data 1
d'agost del 2008 va causar baixa en el negoci. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden donar les ordes oportunes perquè es done de baixa en el padró amb caràcter
comercial i aparega com a vivenda a partir de l'exercici 2011. No obstant això, s'acorda no
procedir a la devolució de la part abonada en excés per entendre que és obligació del
contribuent donar compte de les variacions originades en els elements necessaris per a
procedir a la liquidació del tribut; havent hagut almenys un exercici econòmic des que es
produïsc la dita variació, el contribuent tenia coneixement d'esta circumstància amb la
suficient antelació sense que ho haguera reclamat amb anterioritat.

Es dóna compte de la instància presenta per MODESTO FENOLLOSA MUÑOZ
en la que exposa que en 2007 va donar de baixa el negoci, per la qual cosa el rebut de la
reserva d'aparcament que apareix amb caràcter comercial, sol·licitant es rectifique el rebut
per a exercicis posteriors i es torne la part abonada en excés des que va causar baixa en el
taller. Els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè
es done de baixa en el padró amb caràcter comercial i aparega com a particular a partir de
l'exercici 2011. No obstant això, s'acorda no procedir a la devolució de la part abonada en
excés per entendre que és obligació del contribuent donar compte de les variacions
originades en els elements necessaris per a procedir a la liquidació del tribut; havent hagut
almenys un exercici econòmic des que es produïsc la dita variació, el contribuent tenia
coneixement d'esta circumstància amb la suficient antelació sense que ho haguera reclamat
amb anterioritat.

Es dóna compte de la instància presentada per ANTONIO ROIG CIVERA
sol·licitant alçament de l'embargament sobre el compte de D. José Javier Roig Civera per
l'impagament dels rebuts d'IBI d'urbana del 2007, 2008, i 2009 de l'immoble siti en carrer
Carmen Tagle, 21 pta. 1 amb referència cadastral 8852905YJ2885S0011GY, a l'haver sigut
venut l'immoble en 2007, tal com acredita amb la còpia de l'escriptura.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden indicar-los que el rebut de 2007 li
correspon abonar-ho a què és titular cadastral a 1 de gener del dit any. Quant a la resta
d'anys, s'acorda no procedir a la devolució per entendre que és obligació del contribuent
donar compte de les variacions originades en els elements necessaris per a procedir a la
liquidació del tribut; havent hagut almenys un exercici econòmic des que es produïsc la dita
variació, el contribuent tenia coneixement d'esta circumstància amb la suficient antelació
sense que ho haguera reclamat amb anterioritat, extrem que queda acreditat per l'informe
dels servicis de recaptació de data 3 de maig del 2010, que consten les notificacions i
publicacions realitzades amb caràcter previ a l'embargament, així com l'import pendent
d'abonar corresponent a l'exercici 2007 per un total de 159,37 €, apuntant-se també que està
pendent el de l'exercici 2009 i que l'embargament correspon a l'exercici 2008. Tot això
sense perjuí que puga reclamar per la via privada l'abonament de l'import dels tributs a
l'actual propietari.

Es dóna compte de l'escrit presentat per LUIS ENRIQUE CORREDOR
CÁMARA sol·licitant anul·lació dels rebuts de l'Impost Municipal de Circulació sobre
Vehicles de Tracció Mecànica dels vehicles matrícula 313CDI, V-9140FB, 7679 CYM, per
un import de 1048 € dels exercicis 2.008, 2.009 i 2.010, que li han sigut adjudicats en
concurs de creditors de l'empresa Alcomar Enquadernacions, ja que els vehicles, dos són
per desballestar i el tercer està en lísing. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
denegar allò que s'ha sol·licitat, perquè, encara que les raons expressades són
comprensibles, no són causa suficient perquè l'Ajuntament deixe de recaptar el
corresponent als tributs que graven els dits vehicles.

Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE FERRANDO
CUCARELLA sol·licitant devolució del rebut d'Arreplegada, Tractament i eliminació de
fem de l'exercici 2010 corresponent a l'immoble de la seua propietat siti en carrer Bautista
Fenollosa, 1 pta. 2, a l'haver eixit duplicat a nom de l'actual inquilí. Comprovats els fets, els
membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es
procedisca a la seua devolució i es done de baixa del Padró de Fem per a anys posteriors.

Es dóna compte de la instància presentada per PIEDAD PÉREZ NAVARRO
sol·licitant devolució dels rebuts de fems corresponents a la vivenda sítia en carrer Reial
Séquia de Moncada, 34-1-G des de 2007 fins a l'actualitat ja que ho va vendre al març del
2007. Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat,
per entendre que és obligació del contribuent donar compte de les variacions originades en
els elements necessaris per a procedir a la liquidació del tribut; havent hagut almenys un
exercici econòmic des que es produïsc la dita variació, el contribuent tenia coneixement

d'esta circumstància amb la suficient antelació sense que ho haguera reclamat amb
anterioritat; Tot això sense perjuí que puga reclamar per la via privada l'abonament de
l'import dels tributs a l'actual propietari.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir.

SÈPTIM.-.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Es dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de
l'última sessió de la Comissió de Govern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decret núm.141 a 145 de 15 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 146 de 15 d'abril aprovant la Memòria valorada relativa a l'obra
“NETEJA DE BARRANC RAMBLETA I CAMINS VEÏNALS” i formular
sol·licitud de subvenció a l'INEM.
Decret núm. 147 de 16 d'abril aprovant la certificació núm. 4 de les obres
realitzades en la construcció de l'Auditori de Música en el mes de febrer.
Decret núm. 148 de 19 d'abril procedint a la paralització immediata de les obres
que s'estan realitzant en el carrer Mare de Deu del Miracle, 15 baix, sense la
preceptiva llicència.
Decret núm. 149 de 19 d'abril aprovant la Memòria valorada relativa a l'obra
“ADECENTAMENT I NETEJA DE PARCS-JARDINS I ALTRES ZONES
VERDS” i formular sol·licitud de subvenció a l'INEM, per al mes de juliol.
Decret núm. 150 de 19 d'abril aprovant la Memòria valorada relativa a l'obra
“ADECENTAMENT I NETEJA DE PARCS-JARDINS I ALTRES ZONES
VERDS” i formular sol·licitud de subvenció a l'INEM, per al mes d'agost. .
Decret núm. 151 a 153 de 20 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 154 de 21 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 155 de 21 d'abril atorgant llicència de segregació de la parcel·la E10
que dóna a la C/ Sants de la Pedra cantó C/ Generalitat del Sector IV, de
Rafelbunyol, amb una superfície de 2919,00 m2
Decret núm. 156 de 22 d'abril concedint tràmit d'audiència a l'anterior i a l'actual
titular de l'activitat sítia en carrer Mare de Déu del Miracle, 15 Baix.
Decret núm. 157 de 22 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 158 i 159 de 23 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 160 de 26 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 161 de 27 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
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Decret núm. 162 de 27 d'abril Incoar el procediment de protecció i restauració de
la legalitat urbanística, requerint als propietaris de l'immoble siti en carrer C/ Vial
5, s/n 1r porta E perquè en el termini de dos mesos procedisquen a la sol·licitud de
llicència i legalització de les obres realitzades.
Decret núm. 163 de 28 d'abril elevant a definitiu l'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament en sessió de data 23 de març del 2010 pel que s'aprovava inicialment
el Pressupost General per a 2.010, les seues Bases d'Execució, la plantilla de
personal i l'operació de crèdit prevista en el mateix.
Decret núm. 164 de 28 d'abril ordenant el tancament de l'activitat sítia en carrer
Germanlles, 29, amb audiència prèvia al titular pel termini de quinze dies.
Decret núm. 165 de 29 d'abril convocant sessió ordinària de la Junta de Govern
Local per al dia 4 de maig del 2010 a les 12 hores en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la
sessió a les tretze hores i quinze minuts, de tot això com a secretari certifique.

