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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 14 DE MAIG DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les tretze hores del dia 14 de maig del 2012 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada
Natividad sota la Presidència del senyor alcalde Jaime García García i amb assistència meua, 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 membres 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 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
quedar assabentats i conformes.

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primer lloc es dóna compte del Decret de l'Alcaldia 190/2012 pel que es va acordar concedir
les següents llicències d'obres:
FEDERICO JUAREZ MORTE per a la realització d'obres consistents a canviar la porta
d'entrada i llevar el xapat de la fatxada de la vivenda sítia en la c/ Vicent Monserrat, 19 B
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VICENTA PIQUER PIQUER per a la realització d'obres consistents a canviar la porta de
l'entrada de la vivenda sítia en la c/ Sant Francesc, 54
FRANCISCO PIQUER FENOLLOSA per a la realització d'obres consistents en col·locació de
paviment en la planta baixa de la vivenda sítia en la c/ 9 d'octubre, 51
FERBE SOLDADURA, SL per a la realització d'obres consistents en la divisió de la nau sítia
en la c/ Alguixos, 26 per mitjà de l'execució d'un mur de formigó i xapa metàl·lica.
Pròrroga llicència d'obres
Donat compte de la instància presentada per ARTURO VICENT CIVERA sol·licitant pròrroga
per a l'inici de les obres per a construcció de vivenda en plaça Sant Josep, 2 extp. 80/2009. Vist
que per acord de Junta de Govern de data 15 de setembre del 2010 ja se li va concedir una
pròrroga per a l'inici de les obres, els membres de la Junta de Govern Local acorden concedir-li
una nova pròrroga de 2 mesos per a l'inici de les obres.

Cèdules d'Ocupació
Donat compte de la instància presentada per ANGEL TERESA LEYKAUF, en representació
de TERESA URBANA 2000 SL presentant esmena de deficiències en relació a l'informe dels
servicis tècnics per inspecció per a cèdula de primera ocupació. Vistes les solucions proposades
per a les distintes deficiències, els membres de la Junta de Govern Local acorden acceptar-les
totes menys la solució proposada en relació al punt 3 de l'informe sobre les dimensions de les
escales dels àtics, al considerar que continua incomplint la normativa tècnica d'habitabilitat a
este respecte.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament previ
del preu públic corresponent:
ANTONIO ARAPIO ROS: 2,5 m. en el carrer Juan Bta Fenollosa 37
Es dóna compte de la instància presentada per SANTIAGO PEDRO GASPAR renunciant a la
baixa del gual presentada al desembre del 2011 per a la plaça núm. 727 sítia en carrer Juan
Bautista Fenollosa, 43 i sol·licitant un canvi de titularitat a favor de MIGUEL PEDRO
GASPAR. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de la via pública amb taules i cadires
Es dóna compte de la instància presentada per PILAR RODRIGUEZ GÓMEZ sol·licitant 6 m2
d'ocupació de via pública amb taules i cadires durant els mesos de maig, juny i juliol per al bar
MIAMI siti en carrer Calvari, 10. La terrassa s'ubica en zona d'estacionament sense invadir el
carril de circulació, enfront de la fatxada del local. Es desaconsella, per seguretat, qualsevol
element fix. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat,
amb el pagament previ de la taxa corresponent i complint amb les mesures de seguretat
establides per a la dita via.
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 6 m2 en el domicili siti en
carrer Calvari 10 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar
Miami, 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 d'abril, maig i juny del 2012. 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:
1. 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
2. En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
3. 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
4. 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:
5. 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.
6. Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà
a les 0,30 hores.
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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 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:
7. Transcurs del termini concedit sense que haja hagut autorització de
pròrroga.
8. Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
9. Incompliment de les condicions de l'autorització.
10. Impagament de la taxa.

Igualment Per part de la Regidor de Joventut i Cultura s'informa del problema existent
amb l'ocupació de la via pública del bar el Bullit que es nega a retirar els elements instal·lats per
a l'habilitació d'una zona de terrassa en la via pública durant els dies de celebració de festejos
taurins tradicionals
Considerant que l'article 92.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, establix que “Les autoritzacions podran ser revocades
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unilateralment per l'Administració concedent 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 domini públic, impedisquen la seua
utilització per a activitats de major interés públic o menyscaben l'ús general.”
Considerant que l'ocupació de la via pública realitzada pot afectar la realització d'una
activitat de major interés públic en el present supòsit, s'acorda requerir als responsables del Bar
el Bullit que deuran complir els requeriments que es realitzen pels membres del Cos de la
Policia Local de retirada dels elements instal·lats en la via pública per a l'habilitació d'una
terrassa durant els dies de celebració dels festejos taurins tradicionals, advertint-li que en el
supòsit d'incompliment dels dits requeriments, es procedirà a revocar unilateralment
l'autorització concedida sense dret a cap indemnització.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ SALES CABALLER sol·licitant anul·lació
del rebut de fem de la vivenda sítia en carrer Calvari, 42 pta. 1 corresponent a l'exercici 2001, al
trobar-se buida dita immoble. Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que
sol·licita ja que en l'ordenança reguladora de “la taxa per prestació del servici d'arreplegada
domiciliària i eliminació de residus sòlids urbans” en l'article 6 s'especifica que “La quota
tributària consistirà en una quantitat fixa anual, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i destí dels immobles”. En conseqüència, el fet que la vivenda estiga
buida, no eximix del pagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per GESERCOS SL sol·licitant l'anul·lació dels
rebuts
d'IBI
d'urbana
referències
cadastrals
9055952YJ2895N0006WM,
9055952YJ2895N0024FS,
9055952YJ2895N0027JG,
9055952YJ2895N0010EQ,
9055952YJ2895N0028KH, corresponent a diversos immobles sitis en carrer ReI a Jaume, 12, i
que es liquiden a nom dels actuals propietaris, havent sol·licitat la baixa de titular cadastral de
dites immobles en data 26 d'abril del 2012. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
denegar allò que s'ha sol·licitat, atés que en data de meritació de l'Impost (1 de gener de 2012)
no s'havien realitzat els tràmits de canvi de titularitat. En conseqüència es considera que el
present assumpte deu ser resolt a nivell privat entre l'actual titular cadastral i els propietaris
dels immobles.

Es dóna compte de la instància presentada per GESERCOS SL sol·licitant l'anul·lació dels
rebuts
d'IBI
d'urbana
referències
cadastrals
8753402YJ2885S0004MW,
8753402YJ2885S0002ZM, 8753402YJ2885S0003XQ corresponent a diversos immobles sitis
en carrer ReI a Jaume, 64, i que es liquiden a nom dels actuals propietaris, havent sol·licitat la
baixa de titular cadastral de dites immobles en data 26 d'abril del 2012. Els membres de la Junta
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de Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, atés que en data de meritació de
l'Impost (1 de gener de 2012) no s'havien realitzat els tràmits de canvi de titularitat. En
conseqüència es considera que el present assumpte deu ser resolt a nivell privat entre l'actual
titular cadastral i els propietaris dels immobles.

Es dóna compte de la instància presentada per NATIVITAT TEIXERÓ REVERT, sol·licitant
anul·lació del procediment administratiu de constrenyiment a nom de son pare Francisco
Teixeró Carbonell per un impagament del rebut de fem del carrer Sant Joan 13, i que es
notifique al nou propietari de l'immoble AMPARO DELGADO PIQUERAS, a l'haver adquirit
la vivenda l'any 2006. Comprovada la veracitat d'allò que s'ha manifestat, els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per BENJAMÍ PIQUER LÓPEZ, en representació
de PIQUER LLOPIS, SL sol·licitant paralització del procediment de cobrament de la
liquidació d'alta d'IBI d'urbana dels immobles sitis en carrer Castelló 39 i 39A, referències
cadastrals 9153930YJ2895S0003ZT i 9153930YJ2895S0002BR dels exercicis 2008 al 2011, a
l'haver presentat recurs davant de la Gerència Regional del Cadastre, ja que l'obra es va acabar
en 2010 i no és procedent la liquidació practicada. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir al que sol·licita i deixar pendent els dits rebuts fins que per part de la Gerència
del Cadastre es resolga el recurs presentat. Igualment s'acorda traslladar del present acord als
servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per LAURA SALVADOR MARTINEZ sol·licitant
paralització del cobrament rebut d'IBI urbana de l'immoble siti en carrer 9 d'octubre 54 pta. 9,
referència cadastral 8555957YJ2885N0011LZ a l'haver presentat recurs davant de la Gerència
Regional del Cadastre de València per haver-li computat per duplicat els dos elements
constructius de la planta 2a i planta àtic del dit immoble. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita i deixar pendent el dit rebut fins que per part de la
Gerència del Cadastre es resolga el recurs presentat. Igualment s'acorda traslladar del present
acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per SALVADOR GARCIA SALVADOR,
sol·licitant anul·lació del procediment administratiu de constrenyiment corresponent a l'IBI
d'urbana de l'exercici 2011 de l'immoble siti en carrer Camí Fons, 18 a l'haver sigut venuda el 3
de maig del 2011, devent requerir el dit deute al propietari actual. La Llei Reguladora de les
Hisendes locals disposa en l'article 76 que l'Impost sobre Béns Immobles es merita el primer
dia del període impositiu i que este coincidix amb l'any natural; i en l'article 64 disposa que són
subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es
referix l'article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, que ostenten la
6
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titularitat del dret que, en cada cas, siga constitutiu del fet imposable d'este impost. A la vista de
la dita regulació, i atés que en el moment de la meritació de l'impost (1 de gener de 2011) el
titular cadastral era l'actual reclamant, els membres de la Junta de Govern Local acorden
denegar el que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per LUISA CERVELLÓ FORT sol·licitant pagar el
deute que té pendent amb l'Ajuntament a partir del 15 de juny del 2012. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per ASUNCIÓN BALLESTER SALES sol·licitant
ajornament de l'Ibi d'urbana de l'exercici actual referència cadastral 8757922YJ2885N0001WF,
de l'immoble siti en carrer Verge del Pilar, 18, per a abonar-lo en el mes de juny del 2012. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i comunicar el dit acord
al Servici de Recaptació Municipal perquè en prengueu coneixement.

Fraccionament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per ANDRES TARÍN ORTIZ sol·licitant
fraccionament del deute notificat en la cèdula de constrenyiment de data 8 de febrer del 2012
per un import del principal de 558, 01 més un recàrrec que ascendix a 111,60 € i al mateix
temps sol·licitant l'anul·lació del dit recàrrec. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
denegar l'anul·lació del recàrrec havent d'abonar íntegrament el deute notificat de 669, 61 €, la
qual es prorrateja en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes
(juny, juliol i agost 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 ANA MARIA HERNANDIS ROS sol·licitant
fraccionament de la liquidació d'alta d'Ibi d'urbana de l'immoble siti en carrer Sant Teresa, 24
referència cadastral 9158811YJ2895N0001GK, corresponent als anys del 2008 al 2011 per un
import total de 807,78 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al
prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de
cada mes (juny, juliol i agost 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.
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Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE GARCÍA ERES sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer Alacant, 17-A00-01, referència cadastral 9456723YJ2895N0001SK, per un import de 104,15 €. Els membres
de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats,
havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost 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 RAFAEL CHULVI GARCIA sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer Comunitat
Valenciana, 5-2, referència cadastral 8854203YJ2885S0002LM, per un import de 307,52 €. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost 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 MARIANA ERES BORRÀS sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer del Mar, 29
referència cadastral 9855409YJ2895N0001YK, per import de 301,84 € i de l'immoble siti en
Av. Sante Pere, 17 referència cadastral 9253506YJ2895S0001ZE, per import de 653,16 €. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost 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 VICENTE IBORRA DOMENECH sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer Trencat, 29,
referència cadastral 9257735YJ2895N0001XK per import de 326,17 €. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent
d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost 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.
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Es dóna compte de la instància presentada per MARIA TERESA PEÑALVER MOYA
sol·licitant fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer
Lepant, 8 pta. 3 referència cadastral 9159505YJ2895N0005IX, per un import de 127,18 €. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost 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 RAFAEL SENENT GARRIGA sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en avinguda Sant Pere,
32, referència cadastral 9153922YJ2895S0001BE, per import 759,48 €. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent
d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost 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 ROSA MARIA SALGUERO GURREA
sol·licitant fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer
Sagunt, 44, referència cadastral 9152116YJ2895S0001WE, per import de 880,55 €. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost 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 NATALIA SALAZAR CALLE sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer Sant Antoni,
2-7, referència cadastral 9257708YJ2895N0008TW, per import de 126,38 € Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent
d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost 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.

9

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

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. 170 de 23 d'abril iniciant expedient sancionador per presumpta infracció
de l'art. 47 de la Llei 7/2002 de contaminació acústica.
Decret núm. 171 de 23 d'abril iniciant expedient sancionador per infracció de l'art. 48
de l'ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d'animals de companyia.
Decret núm. 172 de 25 d'abril concedint llicència de segona ocupació així com
liquidació de les taxes i imposats per excés d'obres de la vivenda sítia en carrer Alacant,
19-4
Decret núm. 173 de 27 d'abril concedint llicència d'obertura de l'activitat de fabricació,
muntatge i comerç d'il·luminació decorativa auxiliar a Joma Il·luminació, SL en carrer
Massamagrell, 29.
Decret núm. 174 de 27 d'abril sobre orde d'execució immediata en l'estructura de
l'edifici siti en carrer València, 4.
Decret núm. 175 de 27 d'abril concedint llicència d'obertura de l'activitat d'ampliació
d'articles de perfumeria, cosmètics i biocides a Jesús Gómez, SL carrer Germanells, 8.
Decret núm. 176 de 27 d'abril anul·lant els decrets 97 i 121/2012 per duplicitat amb els
decrets 147 i 174/2012.
Decret núm. 177 de 27 d'abril convocant sessió ordinària del Ple de l'ajuntament per al
dia 2 de maig del 2012.
Decret núm. 178 al 181 de 27 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 182 de 30 d'abril concedint diverses ajudes individuals
Decret núm. 183 de 2 de maig concedint llicència d'obertura de l'activitat d'aparcament
privat de camions en carrer Alguixos, 14 a favor de Juan Antonio Benlloch LLuc.
Decret núm. 184 de 2 de maig aprovant l'autorització d'inscripció de fitxers i de
cambres de vídeo i vigilància en l'Agència de Protecció de Dades.
Decret núm. 185 de 2 de maig autoritzant l'inici de l'activitat d'estació de base de
telefonia mòbil en carrer Senda dels Deu, 13 a favor de Vodafone Espanya SA.
Decret núm. 186 de 2 de maig anul·lant expedients sancionador iniciat per presumpta
infracció de l'art. 17 del Reglament del Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids Urbans
i Neteja Viària.
Decret núm. 187 de 2 de maig aprovant les bases de la convocatòria del programa “La
Dipu et Beca”
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Decret núm. 188 de 3 de maig concedint llicència de primera ocupació de la vivenda
unifamiliar sítia en carrer Miguel Hernandez, 58.
Decret núm. 189 de 3 de maig retirant sancions de trànsit imposades per la policia
local.
Decret núm. 190 de 7 de maig concedint diverses llicències d'obres menors
Decret núm. 191 de 7 de maig concedint llicència per a la tinença de gos de raça a Ivan
Blanco Galera.
Decret núm. 192 de 7 de maig iniciant expedient sancionador per infracció de l'article
22 del Reglament de Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària.
Decret núm. 193 de 7 de maig ratificant les denúncies de trànsit imposades per la
policia local.
Decret núm. 194 de 9 de maig autoritzant el canvi de titularitat del Pub l'Okal siti en
carrer Eixarch, 35 a favor de RaUL Martín Úbeda.
Decret núm. 195 de 10 de maig convocant sessió extraordinària i urgent del Ple de
l'Ajuntament per al dia 12 de maig a les 9:15 hores.
Decret núm. 196 d'11 de maig convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local
per al dia 14 de maig 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 i quinze minuts, de tot això com a secretari certifique.
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