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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 27 DE JUNY DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les tretze hores del dia 27 de juny del 2012 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada
Natividad, Fernando Bohigas Tomás i Mari Carmen Piquer Bernet sota La Presidència del senyor
alcalde Jaime García García i amb assistència d'Amparo Vta. Bellver Morte, que actua en
substitució del el secretari, a fi de celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per a
la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del dia.

Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts en
l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACUERDOS

PRIMER.- APROVACIÓ DE L'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
En primer lloc es dóna compte del decret de l'Alcaldia núm.244/2012 de data 21 de juny pel
qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
ROBERTO CERCOS GRAN per a la realització d'obres consistents a realitzar connexió d'aigua
potable a la xarxa general de sanejament per a la nau sítia en la c/ Germanells, 25.
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ALFONSO ROS CASTELLAR per a la realització d'obres consistents en realització d'una paret
divisòria en la nau sítia en la c/ Massamagrell, 31
MANUEL GARCIA BARRERA per a la realització d'obres consistents a substituir la porta
d'entrada a la vivenda sítia en la c/ Calvari, 72.

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:
JESÚS LUCAS GALINDO, en nom i representació de TECNOLOGIES ESPORTIVES 2016,
SL per a habilitació de nau en el carrer Camí Ceba, 7.
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 tres mil set-cents huitanta-dos euros amb trenta-dos cèntims (3.782,32 €) 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-cents trenta euros amb trentanou cèntims (630,39 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUATRE MIL QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS (4.412,70 €).

ANTONIO CHULVI ALCAÑIZ per a legalització d'habilitació de local en segona planta per a
vivenda en carrer carretera de Barcelona, 6.
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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Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de dos mil cinc-cents huitanta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims (2.589,45 €) 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: dos-cents setanta-dos euros amb
dènou cèntims (431,57 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES MIL VINT-I-UN ERUOS AMB DOS
(3.021,02 €).

CÈNTIMS

Es dóna compte de l'escrit presentat per MERCEDES IBORRA BROSETA, en
representació de PROMOCIONES MAJOR RAFELBUNYOL, SL sol·licitant canvi de titularitat de
la llicència d'obres, expt. 14/2012 per a realitzar obertura de rasa en carrer Major, 41 per a
alimentació d'edifici, ja que per error es va sol·licitar a nom d'IBERDROLA DISTRIBUCIÓ SAU.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i concedir la
llicència d'obres, EXPTE. 14/2012M en els mateixos termes que es va concedir en la Junta de
Govern Local de sessió de 12 de març del 2012 a PROMOCIONES MAJOR RAFELBUNYOL,
SL

Es dóna compte de la instància presentada per SALVADOR VILLACORTA ALVÁREZ de
data 25 de juny del 2012, sol·licitant informació de viabilitat d'il·luminació de vivenda en relació a
l'expedient de legalització de la vivenda unifamiliar sítia en C/ La Font, 9.
Els Servicis Tècnic han emés un informe del qual es desprén que “la solució aportada no
s'adequa a l'articulat de les presents Normes de Qualitat i Disseny, DC-09, en el fet que l'estança
que es pretén il·luminar i ventilar no pot fer-ho a través d'altres peces habitables, per la qual cosa
hauria d'augmentar-se les dimensions de la finestra a façana"
En conseqüència els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar la solució
proposada i requerir als propietaris l'adequació al compliment de dita normativa.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA ESCRIG CARBONELL de 26 de
juny sol·licitant que se li marquen els límits de la seua parcel·la del Sector IV, així com informació
sobre connexions de llum, aigua i desaigüe, entre altres coses. Els membres de la Junta de Govern
Local queden assabentats i acorden delegar la solució del sol·licitant en els Servicis Tècnics i el
regidor d'Obres.
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Així mateix i respecte de la resta de sol·licituds plantejades en la instància s'aclarix el
següent:
En l'Ajuntament pot obtindre les dades de la inscripció registral de la parcel·la. Amb els
mateixos pot acudir al registre de la propietat de Massamagrell i obtindre certificació de
la inscripció registral, que té els mateixos efectes que l'escriptura pública.
En l'Ajuntament pot obtindre les dades del compte de liquidació provisional de la
reparcel·lació. No així dels de la liquidació definitiva al no estar en el moment present
practicada.
S'ordena als servicis de tresoreria que comproven si hi ha algun saldo resultant a favor
de la sol·licitant i d'esta manera procedir a la devolució corresponent.

Es dóna compte de l'informe emés pels Servicis Tècnics municipals sobre els abocaments
d'aigües brutes des de les baixants d'aigües pluvials al vial públic de l'edifici siti en carrer 25 d'abril
núm. 29, contravenint l'art. 7 del Reglament del Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids Urbans i
Neteja Viària, en el que es prohibix, entre altres, l'abocament de les dites aigües al vial així com
aigües procedents del desaigüe de qualsevol tipus de maquinària.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden que es remeta circular el propietari de la
vivenda en la qual s'aboca aigües brutes en les baixants detectades pels Servicis Tècnics municipals,
advertint-los de la prohibició arreplegada en l'ordenança i indicant-los que la dita acció pot estar
sancionada per un import de 300 €, requerint-los que s'abstinguen a realitzar els dits abocaments en
la via pública.

Es dóna compte de l'informe emés pels Servicis Tècnics municipals sobre els abocaments
d'aigües brutes al vial públic, procedents dels aparells d'aire condicionat de la nau sítia en carrer
Quadrat, 13-14-15. Que segons l'article 71 de les presentes NNSS “els equips de condicionament o
extracció d'aire no podran tindre eixida a fatxada a menys de tres metres sobre el nivell de la
vorera, ni produiran goteig sobre la mateixa”
Els membres de la Junta de Govern Local acorden que es remeta circular el propietari de la
nau en la qual s'aboca aigües procedents dels aparells d'aire condicionat detectades pels Servicis
Tècnics municipals, advertint-los de la prohibició arreplegada en l'ordenança del Reglament del
Servici d'Arreplegada de Residus sòlids urbans i Neteja Viària, en el seu art. 7.2 a) i indicant-los
que la dita acció pot estar sancionada per un import de 300 €, requerint-los que s'abstinguen a
realitzar els dits abocaments en la via pública.

Es dóna compte de la instància presentada per BENJAMÍN GARCÍA GUILLÉN, en
representació de la PARRÒQUIA SANT ANTONI ABAD DE RAFELBUNYOL, sol·licitant
autorització per a eliminar el parallamps existent en el campanar i que l'ajuntament assumisca les
despeses de renovació del mateix. Per part dels servicis tècnics s'informa que s'han sol·licitat
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diversos pressupostos sent el més econòmic l'aportat per l'empresa JOSE M. ALBALAT CRON.
INDUS, SL de data 26 de juny del 2012 i per import de 5.822,49 €, IVA inclòs.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden a la vista de la informació resultant
tindre en consideració la sol·licitud i els pressupostos presentats per a poder sol·licitar alguna
subvenció convocada a este efecte per alguna administració pública, i en conseqüència deixar
supeditada l'assumpció del gasto a l'obtenció de la subvenció.

Devolució de fiances
Donat compte de la instància presentada per EDUARDO HERRERO BONELLO, en
representació de PROMOCIONES PINTO BONELLO SL sol·licitant devolució de la fiança
depositada el 19 de de juny del 2007 en La Caixa per import d'1.306 € per a respondre dels
possibles danys ocasionats en la via pública en relació a l'expedient d'obres 46/2007.
Vist l'informe emés pels servicis tècnics, del qual es desprén l'existència de desperfectes en
la via pública quant a la rasa de connexió de sanejament amb la xarxa general, que han hagut de ser
reparats per l'Ajuntament amb un gasto total de 448,40 €.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a la devolució de la fiança
descomptant prèviament l'import de la reparació dels danys per un valor de 448,40 €, tornant els
854,60 € restant a l'interessat.

CUARTO. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament previ del
preu públic corresponent:
DOLORES PIQUER SANCHO, 2,5 ml. En carrer Diputació Provincial, 10, per a un
màxim de tres vehicles.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per CRISTINA ESCRIBANO VALERO
sol·licitant que s'anul·le el deute que existix en este Ajuntament a nom de Vicente García Bolea per
IBI urbana de l'immoble siti en carrer Sant Francesc, 35 referència cadastral
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8959502YJ2885N0001GF, al ja no ser de la seua propietat. Els membres de la Junta de Govern
Local, a la vista de la documentació aportada que s'acredita el canvi de titularitat i que s'ha cursat a
la Direcció General del Cadastre la sol·licitud de canvi de titular, acorden accedir al que sol·licita i
donar les ordes oportunes al Servici de Recaptació perquè gire nous rebuts a l'actual propietari.

Es dóna compte de la instància presentada per MIGUEL ESTELLES ARAGÓ sol·licitant
anul·lació dels rebuts de fem que se li reclamen de la vivenda sítia en carrer Camí Fondo, 5 pta. 1 al
no ser de la seua propietat des del 24 de gener del 2008. Els membres de la Junta de Govern Local
consideren que és obligació dels interessats comunicar a l'Ajuntament les variacions relatives als
canvis de titularitat dels rebuts com a conseqüència de compra venda d'immobles, extrem que no
s'ha realitzat fins al moment. Per consegüent es desestima la sol·licitud, havent de reclamar la
quantia directament al titular actual de l'immoble, sense perjuí de donar compte als servicis
administratius de l'Ajuntament per a procedir al canvi de nom del rebut.

Es dóna compte de la instància presentada per FCO. MIGUEL CASAS ALFONSO en
representació de PAPERERIA ABAC CASAS I MENA SL sol·licitant el canvi de titularitat del
rebut del fem de 2011 de l'empresa PAPERERIA CASAS I MENA CB al de PAPERERIA ABAC
CASAS I MENA CB, a l'haver canviat la titularitat el 31 de desembre del 2010.
Examinada la documentació existent en esta secretària, el dit canvi de titularitat no es
reflectix en l'expedient de llicència d'obertura, per la qual cosa els membres de la Junta de Govern
Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, en tant i quant no s'inste per part de l'interessat el
canvi de titularitat de la llicència d'obertura de l'activitat. Per a això podrà l'interessat dirigir-se a
l'Ajuntament al departament que tramita les llicències d'activitats on li informaran de la tramitació
que s'ha de seguir.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ MARIA GIMENO CIURANA
sol·licitant devolució dels ingressos indeguts des del 2007 al 2012 a causa de l'estimació de la
sol·licitud de correcció d'errors materials davant de la Gerència Regional del Cadastre relatius a
l'immoble de la seua propietat referència cadastral 9254907YJ2895S0006PI. Els membres de la
Junta de Govern Local en aplicació del que establixen els arts. 14 a 16 del Reial Decret 520/2005,
de 13 de maig, pel que s'aprova el reglament General de Desplegament de La Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària, en matèria de revisió en via administrativa, acorden donar les ordes
oportunes al Servici de Recaptació perquè es procedisca a la liquidació de nous rebuts d'acord amb
la nova liquidació practicada pel cadastre, i es procedisca a la devolució de la quantitat resultant de
la liquidació.
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Fraccionament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per AMPARO CASTELLAR APARISI
sol·licitant fraccionament de l'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Camí Ceba, 32 referència
cadastral 9856409YJ2895N0001AK, corresponent al 2011 i al 2012 per un import total de 4.877,31
€. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al 20 de cada mes (agost, setembre i octubre
del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, passant a
arreplegar el rebut pel Servici de Recaptació una vegada abonat l'últim termini. Així mateix s'acorda
traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal perquè en prengueu
coneixement.
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ LUIS BASCUÑAN PERIS, sol·licitant
fraccionament dels impostos municipals d'IBI d'urbana de l'immoble siti en l'Av Rambleta, 12,
corresponent als anys 2010, 2011 i 212, el fem del 2010 del mateix immoble, així com l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica corresponent a l'any 2011, dels vehicles amb matrícula 9303 CSL i
7558 BYR per un import total de 917,99. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir
al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al 20 de
cada mes (agost, setembre i octubre del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València,
0093 0377 67 0000001605, passant a arreplegar el rebut pel Servici de Recaptació una vegada
abonat l'últim termini. Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació
Municipal perquè en prengueu coneixement.

Es dóna compte de la instància presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS ELS
FURS, 6, sol·licitant fraccionament del deute del pagament de la taxa de reserva d'aparcament,
placa núm 736, corresponent als anys 2008, 2009, 2010 i 2011 per un import total de 405 €. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al 20 de cada mes (agost, setembre i octubre
del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, passant a
arreplegar el rebut pel Servici de Recaptació una vegada abonat l'últim termini. Així mateix s'acorda
traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal perquè en prengueu
coneixement.

Ocupació de la via pública amb taules i cadires
Es dóna compte de la instància presentada per CARLA MARTÍNEZ IRANZO sol·licitant
per als mesos de juny a octubre, ambdós inclosos, de l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires enfront del local de la seua propietat, El celler de Carla, siti en carrer Eixarch, 27. La
terrassa se situa enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de
vehicles, ocupant una superfície total de 10 m2. Els membres de la Junta de Govern Local
accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.
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Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 10 m2 en el domicili siti en carrer
Eixarch, 27 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del Celler de Carla,
no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos de juny a octubre del 2012, ambdós inclosos. La possibilitat de
pròrroga està sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
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domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que haja mediat autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

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

SÈPTIM. 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. 233 de 8 de juny incoant expedient sancionador per infracció a l'article 51de
l'Ordenança Municipal reguladora de la Tinença i Protecció d'animals de companyia.
Decret núm. 234 de 8 de juny concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia en
carrer Alacant, 19-4
Decret núm. 235 de 8 de juny estimant la reclamació formulada per José María Civera
Carbonell per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.
Decret núm. 236 d'11 de juny concedint una ajuda de 3.000 € a Cáritas Parroquials per a
atendre necessitats bàsiques de famílies necessitades la localitat.
Decret núm. 237 d'11 de juny imposant una sanció a Raúl Higueras Calpe per haver comés
infraccions a l'article 17 del Reglament de Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids Urbans i
Neteja Viària.
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Decret núm. 238 d'11 de juny imposant una sanció a Carlos García Pardo per haver comés
infraccions a l'article 48 de l'Ordenança municipal reguladora de la Tinença i Protecció
d'animals de companyia.
Decret núm. 239 d'11 de juny concedint ajudes individuals propostes pel departament de
servicis socials.
Decret núm. 240 de 14 de juny autoritzant a l'Associació Cultural Taurina Sant Joan la
celebració d'actes festius en la via pública per al dia 16 de juny.
Decret núm. 241 de 15 de juny aprovant la selecció dels estudiants per a proveir les 13
beques ofertades per la Diputació.
Decret núm. 242 de 15 de juny imposant una sanció a Javier Molla Quílez per haver comés
infraccions a l'article 6.3 B) de l'Ordenança municipal reguladora de la Tinença i Protecció
d'Animals Potencialment Perillosos.
Decret núm. 243 de 21 de juny convocant sessió ordinària del ple de l'Ajuntament per al dia
25 de juny del 2012 a les 18:30 en el saló de sessions de l'Ajuntament.
Decret núm. 244 de 21 de juny concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 245 de 21 de juny nomenant JORGE HERNANDEZ BATLLEVELL com a
policia local per a substitució de vacacions d'estiu del cos de la policia local de
l'Ajuntament.
Decret núm. 246 de 21 de juny concedint ajuda individual a ALBA GONZALVO PÉREZ
Decret núm. 247 de 25 de juny aprovant la memòria de l'adquisició d'una carretó elevadora,
així com compromís econòmic i acceptar les delegacions de contractació, en relació a
l'expedient del PPOS2012 NÚM. 44.
Decret núm. 248 de 25 de juny estimant les al·legacions presentades a les sancions de
trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 249 de 26 de juny concedint llicència de primera ocupació de la vivenda sítia
en carrer Clar Campoamor, 3
Decret núm. 250 de 26 de juny convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local per
al dia 27 de juny a les 13 hores.

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