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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 14 DE GENER DEL 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores i trenta minuts del dia 14 de gener del 2011 en el
Saló de Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Eduardo Ovejero Adelantado, Mari
Carmen Piquer Bernet, Miguel Saborit Arribas, i Fernando Bohigas Tomás, sota la Presidència
del senyor alcalde 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 Marta Fenollosa Ribera, Rosa Mª Fuentes Dueñas i Carlos Primo
Giménez membres dels Servicis Tècnics per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.
Obert l'acte d'orde 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'Orde 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:
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GAS NATURAL CEGAS SA, per a realització d'obres de connexió per a subministrament de
gas natural amb canonada de polietilé en carrer infanta Elena, 5
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran
barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de TRES-CENTS EUROS (300 €)
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.
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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 €). Quantitat
que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal
vigent.

GAS NATURAL CEGAS SA, per a realització d'obres de connexió per a subministrament de
gas natural amb canonada de polietilé en carrer Reial Séquia de Moncada, 42, realitzant-se la
connexió de gas pel carrer Antonio Roig Civera, entre els números 7 i 9.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran
barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
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Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de TRES-CENTS EUROS (300 €)
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
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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 €). Quantitat
que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal
vigent.

GAS NATURAL CEGAS SA, per a realització d'obres de connexió per a subministrament de
gas natural amb canonada de polietilé en carrer Castelló, 70
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran
barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de TRES-CENTS EUROS (300 €)
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.
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− 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. 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:
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*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 €). Quantitat
que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal
vigent.

ASUNCIÓN GARCÍA RUIZ per a realització d'obres de derrocament de la vivenda
unifamiliar entre mitgeres del carrer Vicente Soriano, 29
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran
barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de cent quaranta-un euros amb seixanta-nou cèntims (141,69 €) 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: vint-i-tres euros amb seixantaun cèntims (23,61 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMS (165,30 €).

MANUEL FERRER CARRASCO, en nom de representació de FRANCISCO ESTEVE
LACOMBA per a realització d'obres de vivenda unifamiliar entre mitgeres en carrer Antonio
Roig Civera, 14.
Abans de l'inici de les obres haurà d'aportar la documentació següent:
− Projecte d'execució.
− Estudi de Seguretat i salut.
− Nomenament director execució.
− Nomenament de coordinació i salut.
− Declaració jurada del constructor.
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Així mateix:

− Haurà de subscriure el contracte d'abastiment d'aigua abans de l'inici de l'obra.
− Haurà d'instal·lar el comptador d'aigües en l'exterior de l'edifici per a facilitar la seua
lectura.
Les aigües pluvials hauran d'abocar a l'exterior.
La porta del garatge no podrà invadir la via pública
Deurà aportar fiança d'1.536 € (equivalent a 200 € /ml fatxada) per a respondre dels
possibles danys que es puguen produir en la via pública, que serà objecte de devolució
una vegada es realitze la inspecció final d'obra per part dels servicis tècnics municipals
en ocasió de la tramitació de les llicències de primera ocupació.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran
barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de huit mil quatre-cents quaranta-huit euros amb setanta-sis cèntims (8.448,76 €)
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: mil quatre-cents huit euros
amb tretze cèntims (1.408,13 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: NOU MIL HUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB
HUITANTA-NOU CÈNTIMS.

Anul·lació llicències d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per GAS NATURAL CEGAS, SA sol·licitant
anul·lació de la llicència d'obres, expedient 91/2010 per a realització de connexió en carrer Sant
Joan, 59.
Vist l'informe favorable del Servici Tècnic Municipal, els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè s'anul·len els
pagaments corresponents a l'ICIO i a la fiança, però no així el corresponent a la Taxa
urbanística que ascendix a 3,01 €, pendent d'ingressar en este Ajuntament, ja que, d'acord
amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa, esta meritarà “quan s'inicie l'activitat municipal
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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 ALFREDO ABAT ALVARO, en nom i
representació de PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, sol·licitant devolució
d'aval de 740 € depositat a l'octubre del 2007 com a garantia per a la correcta execució de les
obres de “pavimentació del Camí de Santi Esperit 2a fase”.
Vist l'informe favorable emés pels Servicis Tècnics municipals, els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es procedisca
a la seua devolució.

Es dóna compte de la instància presentada per ALFREDO ABAT ALVARO, en nom i
representació de PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, sol·licitant devolució
d'aval de 9.207 € depositat a l'abril del 2007 com a garantia per a la correcta execució de les
obres de “Reparació i consolidació de la xarxa viària”.
Vist l'informe favorable emés pels Servicis Tècnics municipals, els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es procedisca
a la seua devolució.

Pròrroga llicència d'Obres
Es dóna compte de la instància presentada per JUAN RAMÓN LLUCH GARCÉS, sol·licitant
pròrroga de la llicència d'obres, expt. 149/2007 sítia en carrer Calvari, 7, a causa de la falta de
finançament bancari, estant tramitant actualment el dit finançament per a la finalització de
l'obra. No havent mediat resolució de caducitat de la llicència, d'acord amb el que establix
l'article 14 de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament, i considerant-se vigent la
llicència, s'acorda concedir la pròrroga sol·licitada pel termini d'un any, advertint el sol·licitant
que de conformitat amb el que establix l'article 14 de les vigents normes subsidiàries de
planejament, “Per causa justificada podrà sol·licitar-se una sola pròrroga de la llicència el
termini de la qual fixarà l'Ajuntament sense que puga excedir un any. L'incompliment dels
terminis de pròrroga portarà implícita la caducitat automàtica de la llicència, excepte en els
casos de força major degudament justificats”. No obstant això, la pròrroga de la llicència
queda condicionada a la retirada dels pals de la via pública i col·locar els cables a línia de
façana.
Certificats d'Inspeccions Periòdiques d'Edificis
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Per part dels Servicis Tècnics es dóna compte dels certificats d'Inspeccions Periòdiques de
Construccions presentats en contestació a les notificacions realitzades basant-se en l'article 207
de la Llei 16/2005 de 30 de desembre de la Generalitat Valenciana, Llei Urbanística
Valenciana.

•
•
•

MARIA JOSEFA BORRÁS CASTELLAR, immoble siti en carrer Magdalena, 69
amb una antiguitat aproximada de 75 anys.
BENJAMÍN PIQUER LÓPEZ, en nom de FRANCISCO BARRERA
CALOMARDE, immoble siti en carrer Ramón i Cajal, 21 amb una antiguitat
aproximada de 60 anys.
AMPARO Y JOSÉ CARBONELL BARRACHINA, immoble siti en carrer
Magdalena 16 amb una antiguitat aproximada de 75 anys, necessitant una intervenció
immediata en l'edifici segons es desprén l'estudi. Els propietaris demanen permís per a
apuntalar el sostre de l'immoble a l'espera de la resolució del PROP sobre subvenció per
a construcció de vivenda. Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA LORENTE BO sol·licitant ajornament
de l'orde d'execució de les obres de reparació i reconstrucció de la volada de la seua vivenda siti
en carrer Major, 43, ja que ha cedit de manera important a causa de les obres d'excavació i
construcció de la finca limítrof a la mateixa, havent-se apuntalat ja el mateix i havent procedit a
donar compte dels fets a la companyia d'assegurances.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per RAMONA PÉREZ BARRACHINA
manifestant que al febrer del 2010 presente instància per les molèsties que es produïen en la
seua vivenda sítia en la C/Calvari núm.3-4. Que es van realitzar els oportuns mesuraments, i
que donat el temps transcorregut sense que se li haja notificat l'obertura del següent tràmit,
sol·licita entrega formal d'una còpia dels mesuraments realitzats, la identificació de la font
sonora causant de les molèsties i la realització d'un nou mesurament acústic. Els membres de la
Junta de Govern Local, acorden donar les ordes oportunes als servicis policials i tècnics per a
la realització de les actuacions necessàries per a procedir a identificar la font sonora de les
molèsties, i una vegada identificat requerir al causant de les mateixes la presentació d'una
auditoria acústica en els termes que preveu el decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell
de la Generalitat pel qual s'establixen normes de prevenció i correcció de la contaminació
acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i servicis.
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Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCA CARRERA DÍAZ sol·licitant la
retirada de l'antena per a arreplegar senyal de Wi-Fi col·locada en la part externa de la paret de
la Casa del Jove, quedant la mateixa dins de la seua propietat. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita i delegar en el regidor de Noves Tecnologies
perquè adopte les mesures oportunes per al canvi d'emplaçament de la mateixa.

Per part dels servicis tècnics s'informa que ha quedat paralitzat l'expedient relatiu a la connexió
de gas sol·licitada per l'empresa SADA P.A. ESTE davant les al·legacions presentades per
l'Ajuntament a fi d'evitar que el trajecte traçat afectara el viari del Municipi, estant-se a l'espera
que es rectifique dita traçada.

Per part dels servicis tècnics s'informa de l'escrit presentat per la comunitat de propietaris del
carrer Vallant, 26 en relació a l'obertura de dos buits de llum en l'edifici del carrer Sant de la
Pedra, 25. Es dóna compte de l'informe emés en data 30 de desembre de 2010 per part dels
servicis tècnics informant en essència dels punts següents:
* Que en data 03 d'agost del 2010, Carolina Perez Chulvi va sol·licitar llicència per a la
construcció de “claraboia de dimensions lliures 30*30 cm per mitjà de perforació de
tancament exterior, acabat d'obra i instal·lació de tancament envidrat amb marc d'alumini
(finestra abatible)” , que va ser concedida en data 5 d'agost del 2010.
* Que realitzada inspecció personada en la vivenda en qüestió s'observa que la finestra
executada és de major dimensió que la sol·licitada, açò és 1,20 m de llarg per 0,60 d'alt.
*Que amb data 23 de setembre del 2010 es presenta en este Ajuntament denúncia de la
Comunitat de Propietaris Vallant, 26, amb número de registre d'entrada 3.435, sobre l'execució
de la mencionada finestra, al·legant la seua il·legalitat.
*Que els servicis tècnics municipals contesten per informe de data 27 de setembre el
següent:“Que vistes la present Homologació de Normes Subsidiàries de Rafelbunyol, i sent que
l'estada en què s'han executat les obres, la ventilació es produïx per un celobert, les obres són
conformes a la normativa municipal vigent.
Que, d'acord amb l'art. 12.1 del reglament de Servicis de les corporacions locals, les
llicències d'obra s'entenen atorgades “excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercer”.
Per tant, la legalitat de la finestra, ha de plantejar-se davant del Jutjat de 1a Instància de
Massamagrell i no davant d'este Ajuntament.”
*Que atés que les dimensions de la finestra no s'adequaven a la llicència d'obres
sol·licitada, en data 27 de setembre s'emet un informe per part dels servicis tècnics en què se
sol·licita la legalització de les obres.
11

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

*Que en data 28 de setembre de 2010 se sol·licita per part de Salvador Mollá Fenollosa
execució de claraboia de dimensions lliures 30x30 cm i s'emet informe favorable la llicència
d'obres, concedint-se-li la corresponent llicència d'Obres per Decret d'Alcaldia en data 25
d'octubre de 2.010.
*Que en data 7 de desembre del 2010, es presenta per registre d'entrada per part de la
Comunitat de Propietaris contestació a l'informe emés pels tècnics municipals adjuntant acta de
la reunió mantinguda pels propietaris en data 30 de novembre del 2010, manifestant la seua
disconformitat a l'informe emés pels servicis tècnics de data 27 de setembre de 2.010.
*Que en data 23 de desembre del 2010 s'aporta per part de Carolina Pérez Chulvi
pressupost de les obres executades en la seua vivenda tal com es va requerir al setembre.
*Que es va sol·licitar assessorament per part del departament jurídic municipal.
Que estant present en la Junta de Govern el lletrat D. Carlos Primo Giménez, assessor
jurídic de la corporació, el mateix informa en el sentit següent:
1.-Que les llicències són reglades i en conseqüència, si la sol·licitud de les mateixes
s'acomoden al planejament vigent, com pareix desprendre's dels informes emesos pels servicis
tècnics, les mateixes es deuen concedir.
2.- Que d'acord amb l'article 10 del Reglament de Servicis de les corporacions locals,
aprovat per decret de 17 de juny de 1955, “Els actes de les corporacions locals pels que
s'intervinga l'acció dels administrats produiran efectes entre la corporació i el subjecte a
l'activitat del qual es referisquen, però no alteraran les situacions jurídiques privades entre
este i les altres persones.”
3.- Que d'acord amb l'article 12.1 del dit reglament “Les autoritzacions i llicències
s'entendran atorgades excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercer”, per la qual cosa
l'Ajuntament no pot , a l'atorgar una llicència, definir, directament o indirectament, qüestions
que excedixen de l'àmbit de les seues atribucions, perquè les qüestions civils estan reservades a
la jurisdicció ordinària civil. En conseqüència, la Comunitat de propietaris no pot invocar
davant de l'Ajuntament infracció de normes del Codi Civil, sinó que deuran realitzar-ho davant
de la Jurisdicció Civil ordinària.
A la vista d'allò que s'ha informat, els membres de la Junta de Govern Local acorda:

1. Ratificar el contingut de les resolucions dictades per l'Alcaldia concedint les
llicències d'obres sol·licitades.
2. Procedir a la legalització de les obres executades per la Sra. Carolina Pérez Chulvi,
ordenant-se als servicis tècnics municipals que procedisquen a la liquidació dels
Impostos i taxes en funció de les obres realment executades.
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3. Comunicar el present acord a la Comunitat de Propietaris del carrer Vallant núm.26,
en aclariment a què qualsevol dret que s'invoque de naturalesa civil deu realitzar-se
davant de la jurisdicció civil ordinària.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament previ
del preu públic corresponent:
JOSÉ RODRIGO FERRER, 2,5 ml. amb caràcter comercial en Plaça Sant Josep
cantó carrer Calvari.
MAXIMÍ BARREIRO ALBIOL, 2,5 ml. en carrer José María Llopis, 15, per a 1
plaça d'aparcament.
ALEXIS BARREIRO ALBIOL, 2,5 ml. en carrer Castelló, 39 A, per a 1 plaça
d'aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA TERESA RODRIGO ESTEVE
sol·licitant reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Major, 20. Vist l'informe favorable
de la Policia Local, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha
sol·licitat, si bé acorden comunicar a la sol·licitant que la reserva no és d'ús exclusiu de la
mateixa, sinó que podran fer ús de la dita plaça totes aquelles persones que siguen titulars de la
targeta d'utilització de les places d'aparcament reservades per a aquells vehicles que transporten
persones amb mobilitat reduïda amb dificultats de desplaçament autònom, d'acord amb el
reglament regulador de l'expedició de les dites targetes.

Es dóna compte de la instància presentada per ISABEL VÁZQUEZ CHULVI sol·licitant
reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Sant Vicent, 34. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, si bé acorden comunicar a la sol·licitant
que la reserva no és d'ús exclusiu de la mateixa, sinó que podran fer ús de la dita plaça totes
aquelles persones que siguen titulars de la targeta d'utilització de les places d'aparcament
reservades per a aquells vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda amb
dificultats de desplaçament autònom, d'acord amb el reglament regulador de l'expedició de les
dites targetes.

Es va acordar donar de baixa les següents llicències de reserva d'aparcament, prèvia presentació
de la placa de gual corresponent:

− Pedro Ruiz Minaya, placa núm.553 ubicada en carrer Vallant núm. 28.
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− Asunción Ballester Sales, placa núm. 112 ubicada en el carrer Verge del Pilar, 18.
− Maria Teresa Rodrigo Esteve, placa número 609 ubicada en el carrer Major, 20.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Reclamació Tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per GABRIEL SERRANO SANMIGUEL en nom
i representació de MEDIDERMA, SLU sol·licitant devolució de la part proporcional del
rebut de IAE abonat al setembre del 2010 per un import anual de 713,40 € a l'haver causat
baixa el 21 de juliol del 2010. Comprovada la veracitat dels fets, els membres de la Junta de
Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la devolució de la part
proporcional corresponent a l'últim trimestre per un import de 178,35 €. .

Es dóna compte de la instància presentada per TALLER DE REPARCIONES ALCARCON,
SL indicant que han sol·licitat baixa del IAE en l'Agència Tributària amb efectes de 31 de
desembre del 2009, per la qual cosa demanen anul·lació del rebut corresponent a l'exercici
2010. Vista l'Oficina Virtual de l'Agència Tributària es comprova que encara no s'ha efectuat
dita baixa, per la qual cosa els membres de la Junta de govern Local acorden no atendre a la
sol·licitud en tant i quant no hi haja resolució de l'Agència Tributària de l'estadi sobre la baixa
del IAE.

Es dóna compte de la instància presentada per MARI CARMEN SORNI CASTELLAR
sol·licitant anul·lació del rebut de fem per a l'exercici 2011 de la vivenda sítia en carrer Plaça
Sant Josep, 9 a l'haver derrocat la mateixa. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes als servicis que gestionen el padró de la
Taxa per arreplegada domiciliària de residus sòlids urbans perquè tinguen en compte la
sol·licitud.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA DOLORES IBARRA CÒMITRE
sol·licitant reducció de l'IBI d'urbana de la seua vivenda sítia en carrer Generalitat, 12, per ser
família nombrosa. Els membres de la Junta de Govern Local deneguen allò que s'ha sol·licitat
atés que la bonificació mencionada té el caràcter de potestativa per part de les corporacions
locals, i la mateixa no està prevista en l'ordenança fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles
aprovada per este Ajuntament.

Ocupació de Via Pública
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Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ VICENTE BELTRÁN POYUELO
sol·licitant ocupació anual de la via pública amb taules i cadires i la instal·lació d'un tendal
ocupant l'eixample d'un cotxe i 6 metres de llarg, un total de 24m2, ubicant-se la terrassa
únicament en la zona d'estacionament sense invadir el carril de circulació i enfront de la fatxada
del seu local “Bar Guardaulla” siti en el carrer Calvari, 64. Els membres de la Junta de Govern
Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.

Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE PIQUER SANCHIS sol·licitant
ocupació anual de la via pública amb taules i cadires ocupant un total de 3 m2, ubicant-se la
terrassa únicament en la zona d'estacionament enfront de la fatxada del seu local “Bar PA i
Glop” siti en carrer Ausiàs March, 11 havent de respectar el carril de circulació i l'accés als
guals pròxims. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat,
amb el pagament previ de la taxa corresponent.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA GRÀCIA ROJAS AGUSTI sol·licitant
ocupació anual de la via pública amb taules i cadires ocupant un total de 4 m2, ubicant-se la
terrassa únicament en la zona d'estacionament, no havent de sobrepassar la línia del mateix,
enfront de la façana del seu local “Bar Toni”, siti en carrer La Pau, 28 havent de respectar el
carril de circulació. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha
sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.

Es dóna compte de la instància presentada per GERMANS RODRIGO ROJAS, SL sol·licitant
ocupació anual de la via pública amb taules i cadires ocupant un total de 4 m2, ubicant-se la
terrassa únicament en la zona d'estacionament, no havent de sobrepassar la línia del mateix,
enfront de la façana del seu local “La Bona Taula”, siti en carrer Alguixós, 13 havent de
respectar el carril de circulació. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que
s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància d'AJUNTAMENT DE
RAFELBUNYOL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “BAR
RESTAURANT” en el parc del Sector IV.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics
competents, apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus
que la caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons
el parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de
la Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància d'ANTONIO MANUEL ROMERO
BARCA sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “BAR RESTAURANT”
en el carrer La Pau, 34 baix.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics
competents, apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus
que la caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons
el parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de
la Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de CARROSSERIES FRIMAVAL,
SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “TALLER DE MUNTATGE I
REPARACIÓ DE CARROSSERIES” en l'avinguda carretera de Barcelona, 7.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics
competents, apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus
que la caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons
el parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de
la Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

SÈPTIM.- COMPROMISOS A ADOPTAR PER A SOL·LICITAR A LA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ LA SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL
PROGRAMA D'EDUCACIÓ PERMANENT D'ADULTS.
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Es dóna compte de l'Orde de 24 de novembre del 2010 de la Conselleria d'Educació per la qual
es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals que desenrotllen l'educació de
persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2011.
Examinada l'orde i considerant que és convenient la realització de la mencionada activitat, així
com el sol·licitar l'ajuda destinada a finançar els gastos que suposa el desenrotllament de
l'Educació Permanent d'Adults,
Per unanimitat es va acordar:
Sol·licitar de la Conselleria d'Educació una subvenció de noranta-sis mil huit-cents quarantacinc euros amb díhuit cèntims (96.845,18 €) per al funcionament del Programa Municipal
d'Educació Permanent d'Adults, fent-se constar que els gastos derivats del mateix es faran front
amb càrrec a les següents partides del pressupost vigent:
*Partida 130.422 Personal laboral fix. Educació (Netejadores i professorat)
*Partida 131.422 Personal eventual. Educació (Professorat)
*Partida 1600.314 Seguretat Social a càrrec de l'Ajuntament.
*Partida 226.451 Gastos diversos. Cultura (cursets ioga, balls de saló, dibuix,
tecnologia i informàtica)
*Partida 22001.422: Adquisició llibres de text.
*Partida 212.422. Conservació i reparació d'edificis. Educació.
*Partida 220.121. Material d'Oficina.
*Partida 625.121 Adquisició mobiliari i efectes
Igualment s'adquirixen els següents compromisos d'acord amb la Base 9 de l'orde:

a) Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal docent que haja sigut
considerat per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament de les activitats
de Formació de Persones Adultes, durant els períodes lectius del curs actual.
b) Justificar, davant de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, l'ajuda en els
termes i terminis previstos en la base onze de la present orde.
c) El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria
d'Educació de la Generalitat així com qualssevol altres de comprovació i control
financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com
comunitaris, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici de les actuacions
anteriors.
d) Comunicar a la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria
d'Educació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les
activitats subvencionades. Esta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es
conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons
percebuts.
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e) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió d'estar al
corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
g) Incloure, en la publicitat del centre de Formació de Persones Adultes, el fet d'estar
subvencionat parcialment en este nivell educatiu per la Conselleria d'Educació de la
Generalitat.
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la base 12
d'esta orde de convocatòria.
i) Col·laborar en coordinació amb la Conselleria d'Educació en la planificació que la dita
Conselleria puga elaborar en el camp de la Formació de Persones Adultes.

OCTAU.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE CULTURA I
EDUCACIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL GABINET PSICOPEDAGÒGIC
ESCOLAR, ANY 2010
Es dóna compte de l'orde de 21 de desembre del 2010, de la Conselleria d'Educació, per la que
es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics
escolars sostinguts per entitats locals per a l'exercici de 2011.
En compliment del que establix la Base Quarta de l'Orde s'acorda:
PRIMER.- Sol·licitar de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la concessió d'una ajuda
econòmica de 28.350 EUROS per al manteniment del gabinet psicopedagògic escolar
municipal per al curs escolar 2010/2011.
SEGON.- Facultar en el Sr. alcalde perquè formalitze la sol·licitud de subvenció.
TERCER.- Comprometre's a incloure una partida pressupostària per al manteniment del gabinet
Psicopedagògic escolar municipal en el pressupost de l'any 2009.
QUART.- Comprometre's al compliment de totes les obligacions es que deriven de la recepció
de la subvenció, en cas de resultar beneficiaris, i en concret les previstes en la base Novena de
l'Orde, que són les següents.

a) Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal que haja sigut considerat
per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament del gabinet
psicopedagògic escolar, durant els períodes lectius d'este exercici.
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b) Justificar davant de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i
de la Formació Professional l'ajuda en els termes i terminis previstos en la base onze de
la present orde.
c) El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria
d'Educació de la Generalitat Valenciana així com qualssevol altres de comprovació i
control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals
com comunitaris, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici de les
actuacions anteriors.
d) Comunicar a la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la
Formació Professional de la Conselleria d'Educació l'obtenció d'altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Esta
comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb
anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
f) Incloure en la publicitat del gabinet psicopedagògic escolar municipal el fet d'estar
subvencionat parcialment per la Conselleria d'Educació de la Generalitat.
g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la base 12
d'esta orde de convocatòria.
h) Col·laborar en coordinació amb la Conselleria d'Educació pel que fa a la planificació
que la dita Conselleria puga elaborar en el camp dels servicis especialitzats d'orientació
educativa, psicopedagògica i professional i, en concret, assegurar la participació del
gabinet psicopedagògic municipal o mancomunat en les reunions de coordinació
organitzades pel servici psicopedagògic escolar del corresponent sector i per la
Inspecció Educativa.

NOVÉ. INFORMES RESOLUCIONS ALCALDIA
Es dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de l'última sessió
de la Junta de Govern Local:
−

−
−
−

Decret núm. 517 de 13 de desembre del 2010 acordant la modificació de les condicions
financeres de l'operació de crèdit a quatre anys a concertar amb l'entitat financera
BBVA.
Decret núm. 518 al 520 de 13 de desembre del 2010 acordant la inscripció de diverses
parelles en el Registre de Parelles de Fet.
Decret núm. 521 de 13 de desembre del 2010 contractant amb l'entitat financera BBVA
Rènting EL SEU l'arrendament de dos fotocopiadores.
Decret núm. 522 de 15 de desembre del 2010 concedint llicència municipal de segona
ocupació de vivenda sítia en carrer Mare de Deu del Miracle, 9-1-1.
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−

−

−

−
−
−
−
−
−

−

−

−
−

−
−
−

Decret núm. 523 de 15 de desembre del 2010 autoritzant l'inici d'activitat de venda
menor de fruites i verdures en carrer ReIl·ltre Séquia de Moncada, 9 baix a Miguel
Ángel Sepúlveda Lamuela..
Decret núm. 524 de 21 de desembre del 2010 autoritzant l'inici de l'activitat de centre
de formatiu en carrer Roll del Colomer, 7 a favor de la Fundació Aro de la Comunitat
Valenciana.
Decret núm. 525 de 22 de desembre del 2010 aprovant la certificació núm. 3
corresponent a les obres de renovació de lluminàries de la instal·lació d'enllumenat
públic del polígon industrial l'Horteta i carrer Magdalena, per mitjà de tecnologia
d'il·luminació LEDS executades en el mes de novembre del 2010.
Decret núm. 526 de 22 de desembre del 2010 concedint ampliació d'horari de
tancament del pub l'Okal per a la nit del 24 de novembre del 2010 i 5 de gener del 2011.
Decret núm. 527 i 528 de 23 de desembre del 2010 concedint ampliació d'horari de
tancament de local amb motiu de les festes nadal.
Decret núm. 529 de 29 de desembre del 2010 aprovant la certificació núm. 13 de les
ores de construcció d'auditori de música executades en el mes de novembre.
Decret núm. 530 de 29 de desembre del 2010 desestimant les al·legacions a les sancions
de trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 531 de 29 de desembre estimant les al·legacions a les sancions de trànsit
imposades per la policia local.
Decret núm. 532 de 29 de desembre del 2010 iniciant expedient d'orde d'execució per a
restablir les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic de l'edifici situat en el
carrer Ramón i Cajal, 4.
Decret núm. 533 de 30 de desembre del 2010 sol·licitant a la Diputació Provincial de
València la inclusió dins del Pla Provincial d'Obres i Servicis de l'any 2011 les
inversions d'adquisició de maquinària per a destinar-la a obres i servicis municipals i
l'adquisició d'elements de seguretat per a la seua instal·lació en els festejos taurins
tradicionals.
Decret núm. 534 de 30 de desembre del 2010 sol·licitant a la Diputació Provincial de
València la inclusió dins del Pla Provincial de Camins Rurals de l'any 2011 l'obra
d'ampliació del camí de la Rambleta.
Decret núm. 535 de 30 de desembre del 2010 incoant el procediment de protecció i
restauració de la legalitat urbanística de l'immoble siti en carrer Ramón i Cajal, 19.
Decret núm. 536 de 30 de desembre del 2010 elevant a definitiu l'acord d'aprovació
inicial de l'expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost
de l'exercici 2010.
Decret núm. 537 de 30 de desembre del 2010 ordenant la suspensió de les obres
realitzades en carrer La Font, 9 i declarar il·legals les mateixes.
Decret núm. 538 de 30 de desembre del 2010 concedint llicència de primera ocupació
de la vivenda sítia en carrer ReI a Jaume, 2.
Decret núm. 1 de 10 de gener del 2011 inadmetent el recurs extraordinari de revisió
interposat per la mercantil INTERSA contra el decret de l'alcaldia 398/2010 de 17 de
setembre.
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−
−
−
−
−

Decret núm. 2 de 10 de gener del 2011 desestimant el recurs de reposició interposat per
la mercantil CONSTRUCCIONS LUJAN, SL
Decret núm. 3 de 10 de gener del 2011 aprovant el plec de condicions que ha de regir la
contractació de l'explotació del bar-restaurant siti en el parc del Sector IV.
Decret núm. 4 d'11 de gener del 2011 avalant la pòlissa de crèdit a subscriure per
REMARASA amb l'entitat financera Ruralcaja.
Decret núm. 5 d'11 de gener del 2011 convocant sessió extraordinària del Ple de
l'Ajuntament per al dia 14 de gener del 2011 a les 10:30 hores.
Decret núm. 6 d'11 de gener del 2011 convocant sessió ordinària de la Junta de Govern
Local per al dia 14 de gener a les 12:30 hores.

I no havent-hi més assumptes que tractar, i no havent-se formulat precs i preguntes, el Sr.
Alcalde va donar per finalitzada la sessió a les catorze hores i trenta minuts, de tot això com a
secretària accidental certifique.
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