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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 10 DE DESEMBRE DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 10 de desembre del 2013 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada
Natividad, Fernando Bohigas Tomás y Mari Carmen Piquer Bernet Sota La Presidència del senyor
alcalde Jaime García García i amb assistència meua, Fco. Javier Pelluz Requeno, que actua en
qualitat de secretari de la corporació, 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, Rosa María Fuentes Dueñas 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'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. 678/2013 de data 21 de novembre del
2013 pel que es van concedir les següents llicències d'obres menors:
GREGORIO GISBERT ALDAMA per a la realització d'obres consistents en substitució de portes
tallafocs i instal·lació de conducte de renovació d'aire en el soterrani de l'edifici siti en la c/ Major,
41.
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MARÍA BORRAS AGUSTÍ per a la realització d'obres consistents en reparació de goteres i neteja
de la canal de la vivenda sítia en la c/ Vicent Soriano, 52.
ARROSSOS J. MONTORO, SL per a la realització d'obres consistents a obrir un buit en la
medianera de la nau sítia en la c/ Germanells, 49.
ROSA BARRACHINA BADIAS per a la realització d'obres consistents en reforma de la vivenda
sítia en la c/ Major, 18
RAFAEL ESTEVAN CALVO per a la realització d'obres consistents en finalització d'alçament de
barandat lateral i posterior en la nau sítia en la c/ l'Horteta, 50.

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:
ROBERTO CERCOS GRAN, per a realització d'obres d'habilitació de nau interior amb construcció
d'entresolats i oficines en la nau sítia en carrer Germanells, 25
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 sis-cents vint-i-huit euros amb noranta-set cèntims (1.628,97 €) 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
cinquanta (271,50 €)
*Liquidació Total: mil nou-cents euros amb quaranta-set cèntims (1.900,47 €)

JOSÉ BLASCO RUIZ, per a realització d'obres d'habilitació de local per a activitat de quiosc i
venda menor d'aliments en carrer València, 2 Baix Esq.
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 quatre-cents vint-i-huit euros amb cinquanta-set cèntims (428,57 €) 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: setanta-un euros amb quarantatres cèntims (71,43 €)
*Liquidació Total: cinc-cents euros (500 €)

Els Servicis Tècnics informen que Metrovalencia realitzarà treballs bat i anivellació de via entre
andanes en l'estació enquadrats dins del pla de manteniment de FGV per al 2013. Els treballs es
realitzaran en horari nocturn (0:00 -5:00) per incompatibilitat amb la circulació. Els membres de la
Junta de Govern Local es donen per assabentats.
Pròrroga llicència d'Obres
Es dóna compte de la instància presentada per ALFONSO ROS CASTELLAR, sol·licitant
pròrroga de la llicència d'obres, expt. 47/20125, per a la realització d'obres consistents en realització
d'una paret divisòria en la nau sítia en la c/ Massamagrell, 31. Examinat l'expedient es comprova
que la dita persona té la llicència d'obres concedida per Decret de l'alcaldia núm. 244/2012 de 21 de
juny, no hi havent hagut resolució de caducitat de la llicència, d'acord amb el que establix , l'article
14 de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament. Per la dita circumstància, i considerant-se
vigent la llicència, s'acorda concedir la pròrroga sol·licitada pel termini d'un any, advertint el
sol·licitant que de conformitat amb el que establix l'article 14 de les vigents normes subsidiàries de
planejament, “Per causa justificada podrà sol·licitar-se una sola pròrroga de la llicència el termini
de la qual fixarà l'Ajuntament sense que puga excedir un any. L'incompliment dels terminis de
pròrroga portarà implícita la caducitat automàtica de la llicència, excepte en els casos de força
major degudament justificats”.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO PIQUER SEBASTIÀ en representació
d'AUTOESCOLA PIQUER sol·licitant l'aprofitament del cantó i fatxada de l'autoescola per carrer
Reial Séquia de Moncada per a habilitar-ho de zona d'estacionament per a cicles, ciclomotors i
motocicletes dels alumnes que assistixen a l'escola.
Els membres de la Junta de Govern Local consideren que es tracta d'un aprofitament de caràcter
particular, per la qual cosa haurà de sol·licitar l'oportuna ocupació de via pública amb reserva
d'aparcament i abonar la corresponent taxa anual. En cas de no ratificar la sol·licitud, s'entendrà
com desistit en la seua petició.
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Anul·lació tributs i taxes
Es dóna compte de la instància presentada per URSULA SIMÓN CERVERA, sol·licitant
compensació de la liquidació d'IBI d'urbana, anys 2009-2013 per un import total d'1.268,92 €,
corresponent a la nova parcel·la resultant de la segregació (9350314YJ2895S0001SE) amb l'IBI
d'urbana de 2013 abonat per la parcel·la original (935304YJ2895S0001KE) per un import de
244,31 €. Comprovat la veracitat d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, traslladant d'este acord als servicis de Recaptació,
Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament.
Es dóna compte dóna la instància presentada per Víctor Laguarda Vives en representació de
LAGUARDA VIVES, SL, sol·licitant devolució del pagament indegudament satisfet de l'exercici
2010 per un import de 1560,21 € en relació al bé immoble referència cadastral
9155205YJ2895N0030GG i siti en carrer Reial Séquia de Moncada, 32, -1, 1 (garatges i trasters) a
l'haver regularitzat la seua situació en la Gerència Cadastral el 14 de novembre del 2013 per no ser
propietat de la mercantil que representa des de 2008.
Vist que l'interessat ha procedit a segregar l'únic bé immoble existent fins al moment en 68
béns immobles urbans (garatges i trasters), els membres de la Junta de Govern Local acorden
esperar que el cadastre dicte una resolució sobre la sol·licitud de segregació.

Es dóna compte de la instància presentada per CETECK TECNOLÒGICA, SL indicant que
a l'abril del 2013 va presentar en la Direcció General del Cadastre, model 901N d'alteració de
titularitat del bé immoble siti en carrer Trenet, 15 referència cadastral 9650410YJ2895N0001WK,
per la qual cosa sol·licita que se li gire rebut d'IBI d'urbana i taxa de fem del dit immoble a nom
propi i no de l'anterior titular.
Els membres de la Junta de Govern comuniquen que el canvi de titular del rebut és efectiu a
partir de l'exercici següent a la seua presentació, per la qual cosa 2014 ja eixirà a nom del nou
titular, havent d'abonar el corresponent a l'exercici actual tal com s'ha generat.

Ajornament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per ANABEL BARREIRO SOLER sol·licitant el
prorrateig en tres terminis del deute que se li reclama en el procediment de constrenyiment del
pagament de l'Impost sobre Béns Immobles corresponent al segon termini de l'exercici 2013. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden atorgar un ajornament global de 3 mesos a comptar
de la seua notificació, podent l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència
sempre que es respecte el termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.
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Es dóna compte de la instància presentada per CARMEN BENLLOCH SANCHO
sol·licitant el fraccionament de les liquidacions d'IBI d'urbana dels immobles sitis en carrer San
Francisco, 5 baix i San Francisco , 5- 1 referències cadastrals 9058214YJ2895N0001EK i
9058214YJ2895N0002RL respectivament, corresponent als exercicis de 2009-2013, que ascendixen
a un total de 504,60 €.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de cinc
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 de maig de 2014, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.
Es dóna compte de la instància presentada per ENRIQUE PIQUER FENOLLOSA
sol·licitant el fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Mare de Déu
del Miracle, 9 referència cadastral 9057130YJ2895N0001GK, corresponent als exercicis de 2009201, que ascendixen a un total d'1.361,97 €.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de cinc
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 de maig de 2014, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per DOLORES GASENT CASTELLANO
sol·licitant el fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Sant Vicent,
15 referència cadastral 9057110YJ2895N0001RK, corresponent als exercicis de 2009-201, que
ascendixen a un total de 833,75 €.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de cinc
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 de maig de 2014, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA JESÚS CRESCENCIO LUCAS
sol·licitant el fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Eixarch, 37
referència cadastral 8860217YJ2886S0001JH, corresponent als exercicis de 2009-2013, que
ascendixen a un total d'1.017,48 €.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de cinc
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 de maig de 2014, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
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Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.
Es dóna compte de la instància presentada per ASUNCIÓN BALLESTER SALES
sol·licitant el fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Mare de Déu
del Pilar, 18 referència cadastral 8757922YJ2885N0001WF, corresponent als exercicis de 20092013, que ascendixen a un total de 116,13 €.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de tres
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 d'abril de 2.014, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.
Es dóna compte de la instància presentada per JUANI MOR-TE GARCÉS sol·licitant el
fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Germanies, 17 referència
cadastral 8654704YJ2885S0001JX, corresponent als exercicis de 2009-2013, que ascendixen a un
total de 921,91 €
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de cinc
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 de maig de 2014, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA DOLORES IBARRA COMITRE
sol·licitant el fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Miguel Angel
Blanco, 35 referència cadastral 9350309YJ2895S0001JE, corresponent als exercicis de 2009-2013,
que ascendixen a un total de 2.715,50 €.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de cinc
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 de maig de 2014, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per VICENTA CARMEN BORRÁS CIVERA
sol·licitant el fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Santos de la
Pedra, 18 referència cadastral 8656823YJ2885N0001PF, corresponent als exercicis de 2009-2013,
que ascendixen a un total de 841,72 €.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de cinc
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 de maig de 2014, podent
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l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per PILAR ALCAINA IBORRA sol·licitant el
fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Bobalar, 14 referència
cadastral 8756343YJ2885N0001HF, corresponent als exercicis de 2009-2013, que ascendixen a un
total d'1.861,80 €.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de cinc
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 de maig de 2014, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per EMILIO FONTELLES ASUNCIÓN
sol·licitant el fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Horteta, 16
referència cadastral 9454508YJ2895S0001TE,corresponent als exercicis de 2009-2013, que
ascendixen a un total de 2.682,97 €.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de cinc
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 de maig de 2014, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per RAQUEL CANTERERO ANTEQUERA
sol·licitant el fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Sant Joan, 37
referència cadastral 9058802YJ2895N0001GK, corresponent als exercicis de 2009-2013, que
ascendixen a un total de 710,36€.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de cinc
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 de maig de 2014, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per ANGEL TERESA LEYKAUF, en
representació de LLISA URBANA 2000, SL sol·licitant el fraccionament en executiva del
pagament de l'Impost de Béns Immobles corresponent als exercicis 2012 i 2013 dels immobles sitis
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en carrer Els Furs, 5, 7 i 9, impost de béns immobles corresponent a l'exercici 2013 dels immobles
sitis en carrer Sant Antoni, 24 i al IAE de 2013 per un import total de 15.627,28 €
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de cinc
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 de maig de 2014, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per JOEL PINILLA MARTINEZ, sol·licitant que
se li deixe practicar activitats artístiques relacionades amb el grafiti en el mur de la séquia de “La
Rambleta” per estar apartat i als afores del Municipi.
Estudiada la sol·licitud, els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar que
no correspon sol·licitar-ho a l'Ajuntament, ja que la propietat del dit mur recau en la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, al ser el barranc de La Rambleta Domini Públic Hidràulic. Així mateix
acorden comunicar que actualment no hi ha cap mur de propietat municipal on poder realitzar el
grafiti.

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

SÈPTIM.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Des de la celebració de l'última Junta de Govern Local s'han dictat per part de l'Alcaldia els
decrets següents:
Decret núm. 674 de 21 de novembre concedint llicència de segona ocupació de l'immoble siti
en carrer Trencat, 17-1.
Decret núm. 675 de 21 de novembre concedint llicència de segona ocupació de l'immoble siti
en carrer José María LLopis, 25-6
Decret núm. 676 de 21 de novembre aprovant la memòria valorada de l'obra "neteja i millora
de zones verdes” i formular sol·licitud de subvenció a l'INEM
Decret núm. 677 de 21 de novembre retirant les sancions de trànsit imposades per la policia
local.
Decret núm. 678 de 21 de novembre concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 679 de 22 de novembre ordenant el pagament de factures.
Decret núm. 680 de 22 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
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Decret núm. 681 de 25 de novembre ordenant el pagament de factures.
Decret núm. 682 de 25 de novembre aprovant el projecte “reforç estructural escala
ajuntament Rafelbunyol”.
Decret núm. 683 de 25 de novembre contractant Francisco Javier Barrachina Gràcia per a
suplir la baixa del monitor de la piscina coberta Eric Henry Bichet.
Decret núm. 684 de 25 de novembre adjudicant l'obra de l'adequació camí Rambleta inclosa
en el PCR 213 a l'empresa PAVASAL, SA
Decret núm. 685 de 26 de novembre sol·licitant la inclusió de l'obra de reforma d'edifici per a
noves dependències policials en el Pla d'Actuacions Programades 2013 de la Diputació.
Decret núm. 686 de 26 de novembre acceptant la delegació de les obres incloses en el PCR
2013 i nomenar Rosa Maria Fuentes Dueñas directora de les mateixes.
Decret núm. 687 de 26 de novembre imposant una multa per infracció a l'article 6.3.B) de
l'ordenança municipal reguladora de la Tinença d'animals potencialment perillosos.
Decret núm. 688 de 27 de novembre ordenant el pagament de factures.
Decret núm. 689 de 27 de novembre reconeixent al funcionari Francisco Javier Pelluz
Requeno, el grau personal consolidat al nivell 30 de complement de destí.
Decret núm. 690 de 27 de novembre aprovant les bases per a la creació d'una borsa de
monitors de temps lliure per a la “Escola de Nadal”.
Decret núm. 691 de 28 de novembre ordenant el pagament de nòmines.
Decret núm. 692 de 29 de novembre ordenant el pagament de les ajudes informades
favorablement pel Departament de Servicis Socials.
Decret núm. 693 de de 29 de novembre aprovant la modificació de crèdit 11/2013
Decret núm. 694 de 29 de novembre informant de la innecessarietat de l'obtenció de llicència
d'obertura per a despatx d'advocat
Decret núm. 695 de 29 de novembre ordenant el pagament de les transferències rebudes de la
Conselleria pels gastos en què ha incorregut la societat mercantil pública Remarasa en 2011 i
tres trimestres de 2013 per manteniment del centre de rehabilitació, que ascendixen a
241.867,50.
Decret núm. 696 de 2 de desembre adjudicant provisionalment l'explotació del bar de la
Pèrgola siti en el parc Ausiàs March a Alberto Ramón Camarasa.
Decret núm. 697 de 2 de desembre concedint a Enrique López Arapio llicència d'obertura de
l'activitat de carnisseria en carrer Sant Joan, 14
Decret núm. 698 de 2 de desembre inadmetent les al·legacions presentades per Jesús de
Obeso Corbalán pel certificat individual negatiu de reconeixement de l'existència
d'obligacions pendents de pagament a càrrec de les entitats locals.
Decret núm. 699 de 2 de desembre acordant la personació en el recurs contenciósadministratiu interposat per INTERSA sobre reclamació del pagament de l'import
corresponent a la revisió de preus i interessos de demora de l'obra d'urbanització de la UE 1 i
el Sector I
Decret núm. 700 de 2 de desembre ordenant als propietaris dels immobles sitis en carrer
Calvari, 29 i 39, Magdalena 26 i Sant Antoni, 38 l'execució de les obres necessàries per a
mantindre l'immoble en condicions de seguretat, salubritat ornament públic i habilitació.
Decret núm. 701 de 2 de desembre ordenant al propietari de l'immoble siti en carrer Calvari,
58 l'execució de les obres necessàries per a mantindre l'immoble en condicions de seguretat,
salubritat ornament públic i habilitació.
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Decret núm. 702 de 2 de desembre contractant dos oficials en el programa del “pla
d'ocupació”
Decret núm. 703 de 2 de desembre contractant Alejandro Sánchez Requena com a monitor de
natació per a cobrir la baixa de maternitat de Teresa Salvador Aloy.
Decret núm. 704 de 3 de desembre sol·licitant subvenció a la Diputació en relació a la
convocatòria d'ajudes econòmiques amb destinació a la realització d'obres de restauració per
a la conservació de béns immobles que posseïsquen valors històrics, artístics o d'interés local.
Decret núm. 705 de 4 de desembre ordenant traslladar de les al·legacions formulades pel
Grup Bertolín SAU en relació a les deficiències de climatització de l'auditori a Esteban Parres
Ferris i a l'empresa de manteniment de la dita instal·lació.
Decret núm. 706 de 4 de desembre ordenant el pagament de factures.
Decret núm. 707 de 4 de desembre aprovant la Modificació de Crèdits 12/2013
Decret núm. 708 de 4 de desembre autoritzant la contractació de diverses persones com a
netejadors i agranadors dins del programa EMCORP/2013/120/46
Decret núm. 709 de 4 de desembre ordenant el pagament de diverses factures.
Decret núm. 710 de de 4 de desembre ratificant l'acta de valoració emesa pel Tribunal
assignat per al procés de selecció d'una plaça de conserge.
Decret núm. 711 de 5 de desembre convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local
per al dia 10 de desembre 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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