AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DEL 2012 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 19 de desembre 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 meua, 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.
Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera i Rosa Mª Fonts Ames 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'Orde 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 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
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es va acordar concedir la llicència interessada, que es formalitzarà pel senyor secretari en el
pertinent document talonari, amb les prevencions reglamentàries a:

MARIA JOSÉ ROMERO VIZCAÍNO, en representació de ROVIMA HOSTALERS,
SL per a reforma de local per a habilitació de restaurant siti en carrer ReI a Jaume, 18
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 mil cent cinquanta-nou euros amb vint-i-sis cèntims (1.159,26 €) 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: cent noranta-tres euros
amb vint-i-un cèntims (193,21 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS (1.352,47 €)

VICENTE FENOLLOSA FENOLLOSA per a reforma de local per a habilitació de bar
siti en carrer Magdalena, 20.
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 set-cents vint-i-huit euros amb setanta-sis cèntims (728,76 €) 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: cent vint-i-un euros amb
quaranta-sis cèntims (121,46 €)
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*LIQUIDACIÓ TOTAL: HUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS (850,22 €)

Es dóna compte de les següents inspeccions obres menors corresponent als anys 2010 i
2011 realitzades pels Servicis Tècnics municipals a requeriment de la Junta de Govern
Local ja que al seu dia se'ls va demanar que completaren la documentació presentada ja
data de hui no ho han fet. Que amb data 19 de desembre del 2012 s'emet un informe dels
servicis tècnics en el qual s'indica que les obres s'han executat i que les taxes són les
següents:
*PILAR BORRAS ROS, en representació d'ELVIRA ROS AGUSTÍ, registre d'entrada
núm. 684 de 5 de març del 2010, expedient d'obres 14/2010, per a realització d'obres
d'arreglar xapats de cuina i lavabos en la vivenda sítia en carrer Calvari, 47-B-1.
Sense perjuí d'instar de nou a la legalització de les obres i de les possible imposició de
sancions per executar les obres sense comptar amb la preceptiva llicència, i considerant que
les obres s'han executat i que per tant s'ha produït el fet imposable de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, els membres de la Junta de Govern Local acorden
aprovar les liquidacions practicades pels Servicis Tècnics:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de dotze euros amb seixanta cèntims (12,60 €) 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: QUINZE EUROS AMB SEIXANTA I UN
CÈNTIMS (15,61 €).

*JUAN JOSÉ MANZANEQUE, registre d'entrada núm. de 2130 de 7 de juny del 2010,
expedient d'obres 50/2010 per a realització d'obres de canvi de finestrals de la vivenda sítia
en carrer 9 d'octubre, 16
Sense perjuí d'instar de a la legalització de les obres i de les possible imposició de sancions
per executar les obres sense comptar amb la preceptiva llicència, i considerant que les obres
s'han executat i que per tant s'ha produït el fet imposable de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, els membres de la Junta de Govern Local acorden aprovar les
liquidacions practicades pels Servicis Tècnics:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de cent trenta-quatre euros amb cinquanta-nou cèntims (134,59 €) quantitat que
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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-dos euros amb
quaranta-tres cèntims (22,43 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT CINQUANTA I SENT EUROS AMB DOS
CÈNTIMS (157,02 €).

*MILAGRO NATIVIDAD FENOLLOSA, registre d'entrada núm. 569 de 22 de febrer del
2011, expedient d'obres 21/2011 per a realització d'obres de doble paret i sostre amb pladur
i aïllant en habitació existent en la vivenda sítia en carrer 9 d'octubre, 24.
Sense perjuí d'instar de a la legalització de les obres i de les possible imposició de sancions
per executar les obres sense comptar amb la preceptiva llicència, i considerant que les obres
s'han executat i que per tant s'ha produït el fet imposable de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, els membres de la Junta de Govern Local acorden aprovar les
liquidacions practicades pels Servicis Tècnics:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de quaranta-dos euros amb onze cèntims (42,11 €) 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: set euros amb dos cèntims
(7,02 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS (49,13 €).

*JOSÉ PIQUER IZQUIERDO, registre d'entrada núm. 646 de 28 de febrer del 2011,
expedient d'obres 28/2011 per a realització d'obres de canvi de Banyera amb plat de dutxa
amb gresite en la vivenda sítia en carrer La Font, 10-2
Sense perjuí d'instar de a la legalització de les obres i de les possible imposició de sancions
per executar les obres sense comptar amb la preceptiva llicència, i considerant que les obres
s'han executat i que per tant s'ha produït el fet imposable de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, els membres de la Junta de Govern Local acorden aprovar les
liquidacions practicades pels Servicis Tècnics:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de vint-i-un euros amb noranta cèntims (21,90 €) 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).
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*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb seixantacinc cèntims (3,65 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS (25,55 €).

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el
pagament previ del preu públic corresponent:
ENRIQUE BUENO ADELANTADO, 3 ml. En carrer Pobla Farnals, 13

Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE BERTOLÍN VICENTE
sol·licitant reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Vicente Monserrat, 9. 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 JOSÉ GUSTAVO ARARPIO
LÓPEZ sol·licitant la baixa de reserva d'aparcament del carrer Trencat, 18, placa núm. 767.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes
oportunes perquè es de de baixa del Padró corresponent per a pròxims exercicis. Igualment
s'acorda comunicar este acord als servicis municipals perquè procedisquen a eliminar el
pintat de la zona de reserva d'aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per ANTONIO EXPÒSIT LOPERA
sol·licitant la baixa de reserves d'aparcament del carrer Mare de Déu del Pilar, 16, placa
núm. 483. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i
donar les ordes oportunes perquè es de de baixa del Padró corresponent per a pròxims
exercicis. Igualment s'acorda comunicar este acord als servicis municipals perquè
procedisquen a eliminar el pintat de la zona de reserva d'aparcament.
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Es dóna compte de la instància presentada per SANTIAGO MERINO DEL REAL,
en representació de la comunitat de Vecinoas Filomena Bernet, 5 sol·licitant la baixa de
reserva d'aparcament del carrer Comunitat Valenciana, 4 placa núm. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè
es de de baixa del Padró corresponent per a pròxims exercicis. Igualment s'acorda
comunicar este acord als servicis municipals perquè procedisquen a eliminar el pintat de la
zona de reserva d'aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN PRADO CUESTA en
representació de COMERCIAL STEEL LEVANTE, SL sol·licitant la baixa de reserva
d'aparcament del carrer l'Horteta, 27 placa núm. 1043. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es de de baixa del
Padró corresponent per a pròxims exercicis. Igualment s'acorda comunicar este acord als
servicis municipals perquè procedisquen a eliminar el pintat de la zona de reserva
d'aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per Raúl Gomariz Bayo, en representació
de SONIA BAYO sol·licitant la baixa de reserva d'aparcament del carrer Filomena Bernet,
9 placa núm. 725. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que
sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es de de baixa del Padró corresponent per a
pròxims exercicis. Igualment s'acorda comunicar este acord als servicis municipals perquè
procedisquen a eliminar el pintat de la zona de reserva d'aparcament.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de la via pública
Es dóna compte de la instància presentada per ELIAS GUIJARRO GUIJARRO
en representació de RESTAURANT NOU BENDICHO sol·licitant instal·lar una pèrgola
terrassa de fusta desmuntable de 7 metres per 3 metres per a cobrir l'ocupació de la via
pública amb taules i cadires en el carrer ReI a Jaume16 baix enfront de l'establiment que
regenta. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a la instal·lació de la
dita carpa, previ el pagament corresponent de les següents liquidacions, d'acord amb el
detall següent:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres:= 3.823,60 € x 3% = 114,71 €,
quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació
final de les obres realment realitzades (art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes locals).
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*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: 3.823,60 € x 0,5% = 19,12
€
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT TRENTA I TRES EUROS AMB HUITANTATRES CÈNTIMS (133,88 €).

Fraccionament tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per SUSANA FORTE ALEIXANDRE
sol·licitant el fraccionament de la taxa de l'ocupació de via pública corresponent a l'exercici
de 2011 per import de 919,80 euros. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
fraccionar el deute en tres terminis ( març, abril i maig del 2013), havent d'ingressar les
quantitats a compte en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67
0000001605, passant a arreplegar els rebuts corresponents 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 Mª JOSÉ BOADA BERTOLÍN
sol·licitant el fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer
Doctor Miquel Romeu, 4 1 03 18 corresponent als exercicis del 2010, 2011 i 2012 per un
import total de 753,98 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden fraccionar el
deute en tres terminis ( març, abril i maig del 2013), havent d'ingressar les quantitats a
compte en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605,
passant a arreplegar els rebuts corresponents 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 ESTELA MUÑOZ SERRANO
sol·licitant fraccionament del deute comunicat en la cèdula de notificació de
constrenyiment de data 23 de novembre del 2012 per import total de 506,64 €. Els membres
de la Junta de Govern Local acorden concedir un fraccionament de tres mesos (febrer, març
i abril del 2013) havent d'ingressar les quantitats a compte en el compte de l'Ajuntament del
Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, passant a arreplegar els rebuts corresponents
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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Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ MANUEL FENOLLOSA
MARTÍNEZ indicant que durant anys ha pagat l'impost de circulació de vehicles de tracció
mecànica d'un tractor agrícola marca Gyrmet Plum, sol·licitant la devolució dels IMCV
dels últims quatre anys, a l'estar exempt del dit impost. D'acord amb l'article 93.1.G del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, estaran exempts de l'impost “els
tractors, remolques, semiremolques i maquinària proveïts de Cartilla d'Inspecció
Agrícola”. Així mateix en el punt 2 del mateix article s'indica que “per a poder aplicar les
exempcions a què es referixen els paràgrafs e i g de l'apartat 1 d'este article, els interessats
hauran d'instar la seua concessió indicant les característiques del vehicle, la seua
matrícula i la causa del benefici. Declarada l'exempció per l'Administració municipal,
s'expedirà un document que acredite la seua concessió.”
Vist que l'interessat no va sol·licitar l'exempció en el moment de la seua adquisició,
els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita.

Reclamació rebut Fem
Es dóna compte de la instància presentada per PATRICIA ESPARZA
AHUFINGER indicant que ha abonat dos rebuts de fem de la vivenda sítia en carrer Camí
Fons, 18 quedant pendent d'abonar el corresponent al comerç. Al tractar-se d'un error
involuntari, sol·licita la compensació del pagament i abonar la diferència com a comerç
sense el corresponent recàrrec. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al
que sol·licita. Així mateix acorden donar les ordes oportunes perquè donen de baixa a partir
de l'exercici de 2013 un dels rebuts de vivenda, i traslladar còpia d'esta resolució al Servici
de Recaptació Municipal perquè en prengueu coneixement.

Es dóna compte de la instància presentada per MARCOS MATEU VIVÓ,
sol·licitant l'alçament de l'embargament del seu compte per l'impagament dels rebuts
d'arreplegada de fem corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012 de la vivenda, en règim
de lloguer, sítia en carrer ReI a Jaume, 12 pta. 3 ja que des de febrer del 2010 no viu en
ella. Els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes al servici
de recaptació perquè es procedisca a alçar l'embargament corresponent als exercicis 2011 i
2012, però no així el corresponent al 2010, ja que l'impost es merita a 1 de gener, i a eixa
data encara era inquilí de l'immoble. Al mateix temps també se li ordena que liquide els dos
exercicis a nom del propietari de l'immoble. Així mateix, s'acorda donar les ordes
oportunes perquè es modifique en el Padró de Fem per a exercicis posteriors.
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Reclamació IBI urbana
Es dóna compte del recurs de reposició presentat per la mercantil PROMOCIONS RAYA
CAMPOS SL sobre la notificació de constrenyiment, fitxa núm. 19.777 de rebuts d'IBI
urbana de les vivendes síties en José María LLopis, 23 corresponent a l'exercici de 2012 per
un import total d'1.526,48 €, ja que l'empresa no és el subjecte passiu obligat a pagar els
impostos perquè els referits immobles es van vendre en 2007.
Realitzada la comprovació sobre si s'ha tramitat per part del sol·licitant el canvi de
titularitat de l'immoble davant de la Direcció General del Cadastre, s'observa que no s'ha
instat el dit canvi, a pesar que sí que consta la informació facilitada a l'interessat dels
tràmits que devien realitzar-se.
En conseqüència els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar-li que per a
procedir a atendre a la seua sol·licitud deuran presentar davant d'este Ajuntament justificant
d'haver-se presentat davant de la Direcció General del Cadastre la documentació oportuna
per a procedir al canvi de titularitat, ja que en cas contrari el problema es reproduirà any
rere any.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de SNACKS GRELUNA, SL,
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “FABRICACIÓ I
DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES SECS” en el carrer Miguel Ángel Blanco, 30.
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 FERROS RAFELBUNYOL,
SLL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “MAGATZEM FERRO
I ACER” en el carrer del Trenet, 16.
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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 d'ANDRES MONTORO ROCA
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “FABRICACIÓ D'ARTICLES
ACABATS EN MATÈRIA PLÀSTICA” en el carrer Roll del Colomer, 11.
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.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'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. 467 de 29 de novembre del 2012 reconeixent la bonificació de l'IMCV
a qualsevol de les dos matrícules, l'ordinària i la històrica.
Decret núm. 468 de 30 de novembre delegant en el regidor Miguel Saborit la
facultat de celebrar cerimònia civil de matrimoni.
Decret núm. 469 de 30 de novembre del 2012 retirant les sancions de trànsit
imposades per la policia local.
Decret núm. 470 de 3 de desembre concedint llicència de segona ocupació de la
vivenda sítia en carrer 1r de maig, 4.
Decret núm. 471 de 3 de desembre contractant a Encarna Cortina Fenech com a
monitora de natació per a substituir un monitor durant el seu procés d'incapacitat
temporal.
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Decret núm. 472 de 4 de desembre aprovant la concessió d'ajudes individuals
propostes pels Servicis Socials.
Decret núm. 473 de 5 de desembre autoritzant José Antonio Cirujeda Calp l'inici de
l'activitat de pista de cotxes de xoc i llits elàstics en la parcel·la sítia en carrer E22
del sector IV.
Decret núm. 474 de 5 de desembre procedint a la contractació pel temps d'un mes
als oficials d'obres i peons de servicis diversos.
Decret núm. 475 de 10 de desembre aprovant la renovació de llicència de segona
ocupació de la vivenda sítia en carrer Mare de Déu del Miracle, 28.
Decret núm. 476 de 12 de desembre concedint a José Antonio Cirujeda Calp la
llicència d'obertura de pista de cotxes de xoc i llits elàstics en la parcel·la sítia en
carrer E22 del sector IV.
Decret núm. 477 i 478 de 12 de desembre autoritzant disparar focs artificials en la
via pública
Decret núm. 479 de 12 de desembre iniciant expedient de reclamació patrimonial a
instàncies de Sergio García Aparici en nom d'Elevació Industrial Ponts Grues.
Decret núm. 480 de 12 de desembre iniciant expedient de reclamació patrimonial a
instàncies de Jesús Llopis Moya.
Decret núm. 481 de 13 de desembre concedint llicència de primera ocupació de la
vivenda sítia en carrer Ajuntament Vell, 4.
Decret núm. 482 de 14 de desembre convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 19 de desembre del 2012 a les 12 hores

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