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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 2 D'AGOST DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les tretze hores del dia 2 d'agost del 2012 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, 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.

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
En primer lloc es dóna compte del decret de l'Alcaldia núm.298/2012 de data 26 de juliol
pel qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
MILAGRO PIQUER PARDO per a la realització d'obres consistents en l'execució d'un desaigüe
nou des de la fatxada de la vivenda de la c/ Sant Francesc, 72 fins al col·lector general.
SESDERMA, SL per a la realització d'obres consistents a canviar l'entaulellat i paviment en els
banys dels vestidors del personal en la nau sítia en la c/ Massamagrell, 5
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ROSA BARRACHINA BADIAS per a la realització d'obres consistents a canviar finestres de la
fatxada i sanejar una paret mitgera de la vivenda sítia en la c/ Major, 18.

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:
VICENTE GARCÍA PASCUAL per a elevació de planta per a cambra de l'edifici siti en carrer
Sant Roc, 15.
Abans de l'inici de les obres haurà d'aportar documentació sobre el cobriment del pati en
planta baixa, i que tant el pla aportat com la documentació que ara es requerix estiga visada pel
col·legi corresponent.
Així mateix deurà aportar fiança de 1.600 € (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 set-cents trenta-tres euros amb setze cèntims (733,16 €) 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-dos euros amb dènou
cèntims.
*LIQUIDACIÓ TOTAL: HUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTASIS CÈNTIMS (855,36 €).

GAS NATURAL CEGAS per a realització de canalització de canonada de distribució de gas
natural en carrer Eixarch, 27. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents
euros (600 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública.
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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.
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

RASA

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.
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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 per a realització de canalització de tram d'enllaç a xarxa del polígon Els
Vents de Náquera des de la connexió a indústria SADA P.A. VALÈNCIA SA. Abans de l'inici de
les obres haurà de depositar una fiança de vint-i-un mil huit-cents huitanta-quatre euros amb
vint cèntims (21.884,20 €) per a respondre dels possibles danys ocasionats en el recorregut de la
conducció objecte de la present llicència.
Que la llicència queda condicionada a la presentació en este Ajuntament d'un Plannig de treball, en
el que es detallen les fases en què es van a executar les obres, així com els temps previstos per a
cada una d'elles ABANS DE L'INICI DE LES OBRES.
Que la llicència queda condicionada a l'asfalt de la totalitat de l'amplària de la via per la qual
discorrerà la rasa objecte de la present llicència.
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.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
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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

RASA

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
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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 sis-cents cinquanta-sis euros amb cinquanta-tres cèntims (656,53 €) 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 nou euros amb quaranta-dos
cèntims (109,42 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: SET-CENTS SEIXANTA-CINC ERUOS AMB NORANTACINC CÈNTIMS (765,95 €). Quantitat que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la
clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

PEDRO C. BLANCO GONZÁLEZ en representació d'IBERDROLA EL SEU per a adequació
canalització elèctrica LI 20 kv entre CT Rambleta i Sector I per a posterior estés de cable
comunicació (fibra òptica). Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis mil
díhuit euros amb vint-i-huit cèntims (6.018,28 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via
pública.
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.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en capes
de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de
la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall
amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu
torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample
de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.
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5 cm

5 cm

RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats
de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una empresa
homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la
rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a
garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos
mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en les
rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les
obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar, per
part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on es
vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a procedir
a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les
obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de cent huitanta euros amb cinquanta-sis cèntims (180,56 €) 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: trenta euros amb nou cèntims
(30,09 €)
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*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS (210,65 €).

JUAN ORTEGA RUIZ, en representació de M2 ASESORES COLEGIADOS SLP per a
habilitació de nau sense ús a local destinat a trasters i mini-magatzems en carrer Roll del Colomer,
21
Quan es tracta d'obra s 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 sis-cents trenta euros amb seixanta-quatre cèntims (1.630,64 €) 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-un euros amb
setanta-set cèntims (271,77 €).
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-UN
CÈNTIMS (1.902,41 €).

CARLA MARTINEZ IRANZO per a obres de reforma de local destinat a bar siti en carrer
Eixarch, 27.
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 cinquanta euros (150 €) 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-cinc euros (25 €).
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT SETANTA-CINC EUROS (175 €).
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Devolució de fiances
Donat compte de la instància presentada per ASUNCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
sol·licitant devolució de la fiança depositada en Caixa Campor el 16 de juny del 2011 per import de
1.900 € per possibles danys en la via pública en carrer Lepant, 2, expt. Obres 55/2011.
Vist l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir a la devolució de l'aval.

Donat compte de la instància presentada per MONSERRAT CRESPO LLANDRES,
sol·licitant devolució de la fiança depositada en Bancaixa el 30 de juny del 2011 per import d'1.500
€ per possibles danys en la via pública en carrer José Luis Caso, 6, expt. Obres 54/2011.
Vist l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir a la devolució de la fiança.

Donat compte de la instància presentada per FERNANDO A. DÍEZ RIPOLLÉS en
representació de la mercantil INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, SA i ANGEL VICENTE
LÓPEZ GÓMEZ, JOSÉ MARÍA MORENO GARCÍA I MANUEL GUZMÁN SALINAS, en
condició d'administradors concursals d'INFRAESTRUCTURES TERRESTRES, SA sol·licitant
devolució de l'aval depositat en concepte de fiança per a les obres d'urbanització del Sector I i la UE
1.
Vist el que el termini de garantia des de la recepció de l'obra ja s'ha complit, els membres
de la Junta de Govern Local acorden accedir a la devolució de l'aval.
Tot això sense perjuí que els servicis tècnics municipals examinen l'estat actual de l'obra per
si existira algun vici ocult o estructural del que es desprenga alguna responsabilitat per part de la
mercantil.

Donat compte de la instància presentada per FERNANDO A. DÍEZ RIPOLLÉS en
representació de la mercantil INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, SA i ANGEL VICENTE
LÓPEZ GÓMEZ, JOSÉ MARÍA MORENO GARCÍA I MANUEL GUZMÁN SALINAS, en
condició d'administradors concursals d'INFRAESTRUCTURES TERRESTRES, SA sol·licitant
devolució de l'aval depositat en concepte de fiança per a les obres de rehabilitació de la Casa de la
Cultura de Rafelbunyol.
Vist el que el termini de garantia des de la recepció de l'obra ja s'ha complit, els membres de
la Junta de Govern Local acorden accedir a la devolució de l'aval.
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Tot això sense perjuí que els servicis tècnics municipals examinen l'estat actual de l'obra per
si existira algun vici ocult o estructural del que es desprenga alguna responsabilitat per part de la
mercantil.

Donat compte de la instància presentada per FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ BELTRÁN
sol·licitant devolució de la fiança depositada per import de 1.906 euros, per a respondre de possibles
danys que es puguen ocasionar en la via pública en relació a la construcció de vivenda sítia en
carrer Bautista Fenollosa, expt. Obres 25/2009.
Vist l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir a la devolució de l'aval.

QUART.- RESERVA D'APARCAMENT
No s'han produït.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ SANCHO ERES, en nom de SALON
CARMELO, SL sol·licitant reducció de metres d'ocupació de la via pública amb taules i cadires de
12 a 6 m2. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat,
ordenant l'anul·lació de l'anterior taxa i liquidar-la a raó de 6 m2.

Es dóna compte de la instància presentada per MARI CARMEN PLANELLS ROMERO
sol·licitant anul·lació del procediment de constrenyiment que se seguix contra el seu espòs ja difunt
RAFAEL ESTEVE SANTAMARIA per l'impagament del rebut d'IBI d'urbana de la nau sítia en
carrer Senda dels Deu, 5, atés que la dita nau va ser venuda el 31 de juliol del 2007.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, donant
ordes al servici de recaptació perquè anul·le el dit procediment de constrenyiment i emeta nous
rebuts a nom dels actuals propietaris, d'acord amb l'escriptura facilitada per la sol·licitant.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir.
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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. 288 de 19 de juliol concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia
en carrer Constitució Baix, núm. 1.
Decret núm. 289 de 23 de juliol anul·lant expedients sancionadors per infraccions a l'article
17 del Reglament del Servicis d'Arreplegada de Residus Sòlids, Urbans i Neteja Viària. .
Decret núm. 290 de 23 de juliol anul·lant expedients sancionadors per infraccions a l'article
64 de l'Ordenança Municipal reguladora de la Tinença i Protecció d'Animals de
Companyia.
Decret núm. 291 de 23 de juliol estimant les al·legacions presentades i retirar les sancions
de trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 292 i 293 de 24 de juliol procedint a inscriure a una parella en el Registre
Municipal de Parelles de Fet.
Decret núm. 294 de 24 de juliol convocant Junta General Extraordinària de la societat
pública municipal Activitats municipals de Rafelbunyol SA per al dia 27 de juliol del 2012
a les 17 hores en el saló de sessions de l'ajuntament.
Decret núm. 295 de 24 de juliol convocant Junta General Extraordinària de la societat
pública municipal Residència de Majors de Rafelbunyol SA per al dia 27 de juliol del 2012
a les 17,45 hores en el saló de sessions de l'ajuntament.
Decret núm. 296 de 24 de juliol convocant sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament per
al dia 27 de juliol del 2012 a les 18:30 hores en el saló de sessions de l'ajuntament.
Decret núm. 297 de 24 de juliol convocant sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, a
sol·licitud dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i del Bloc-Compromís, per al dia 27 de
juliol del 2012 a les 19,15 hores en el saló de sessions de l'ajuntament.
Decret núm. 298 de 26 de juliol concedint llicències d'obres.
Decret núm. 299 de 26 de juliol adjudicant el contracte de la consultoria i assistència per a
realitzar les funcions d'arquitecte superior a Víctor García Arquitectes SLP
Decret núm. 300 de 26 de juliol ordenant el pagament a la Residència de Majors de
Rafelbunyol en concepte de bestreta de cinc mensualitats dels gastos salarials de
manteniment de les instal·lacions de la piscina coberta municipal.
Decret núm. 301 i 302 de 26 de juliol incoant expedient sancionador per infracció de
l'article 6.3.B) de l'Ordenança municipal reguladora de la Tinença d'Animals potencialment
perillosos.
Decret núm. 303 de 30 de juliol aprovant ajudes socials individuals a proposta del
departament de servicis socials.
Decret núm. 304 de 30 de juliol aprovant el reconeixement de servicis previs al funcionari
d'este Ajuntament a D. David Villalba Blasco.
Decret núm. 305 de 30 de juliol aprovant el reconeixement de servicis previs al funcionari
d'este Ajuntament a D. Jorge Alfonso Coxias.
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Decret núm. 306 de 31 de juliol denegant la sol·licitud de la suspensió de la subhasta
convocada de les parcel·les embargades identificades com E.3.3, E.6.1, i E7.1, totes elles en
el Sector IV
Decret núm. 307 de 31 de juliol denegant la sol·licitud de la suspensió de la subhasta
convocada de la parcel·la embargada identificades com E7.2, inclosa en el Sector IV
Decret núm. 308 de 31 de juliol convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local per
al dia 2 d'agost del 2012 a les 13 hores.

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