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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 11 DE MARÇ DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 11 de març del 2013 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, Amparo Vicenta Bellver
Morte, que actua en qualitat de secretària accidental, 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 Fuentes Dueñas 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
No es van produir.
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QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Diversos
Es dóna compte de l'informe favorable emés des del Departament de Servicis Socials de
data 7 de març del 2013 per a l'expedició de la targeta d'estacionament a favor de Francisco
Ruiz Martínez. Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.

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

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. 82 de 28 de febrer concedint llicència per a la tinença de gos de raça
Rottweiler a José María Molina Martínez
Decret núm. 83 de 28 de febrer concedint llicència de segona ocupació de la
vivenda sítia en carrer Castelló, 65-1-4
Decret núm. 84 d'1 de març concedint ajudes proposades pel Departament de
Servicis Socials.
Decret núm. 85 d'1 de març concedint llicència d'obertura a Carla Martínez Iranzo
per a l'activitat de bar-restaurant en carrer Eixarch, 27
Decret núm. 86 d'1 de març requerint als propietaris de l'edifici siti en carrer Lepant,
4 perquè realitzen les obres de connexió a la xarxa general de sanejament.
Decret núm. 87 de 4 de març requerint a Marcelino Santiago Gelado la legalització
de l'activitat sítia en carrer Roll Major, 1 B
Decret núm. 88 de 4 de març donant la conformitat d'acumulació de funcions
d'interventora a la senyora Paula Rico Belda.
Decret núm. 89 de 4 de març reconeixent l'exempció de l'Impost Municipal de
circulació de vehicles per minusvalidesa dels seus propietaris.
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Decret núm. 90 de 5 de març requerint a Norma Agrícola, SL la legalització de
l'activitat sítia en carrer Major, 41
Decret núm. 91 de 5 de març anul·lant diverses exempcions de l'impost municipal
de circulació de vehicles a partir de 2013 per deixar de reunir les condicions per les
quals se'ls va concedir al seu dia.
Decret núm. 92 de 5 de març reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de
diverses nòmines.
Decret núm. 93 de 5 de març ordenant la devolució de diversos ingressos.
Decret núm. 94 de 5 de març requerint al propietari de l'immoble siti en carrer
Trencat, 29 perquè presente certificat d'inspecció tècnic de l'edifici.
Decret núm. 95 de 5 de març denegant la bonificació del 100% de l'impost
municipal de circulació de vehicles per antiguitat al vehicle matrícula V5147GD.
Decret núm. 96 de 6 de març concedint ajudes proposades pel Departament de
Servicis Socials.
Decret núm. 97 de 6 de març dictant orde d'execució de neteja de l'immoble siti en
carrer 1r de maig núm. 5.
Decret núm. 98 de 7 de març aprovant la liquidació de l'Impost sobre construccions
i taxa urbanístiques per l'habilitació de nau sítia en carrer La Pau, 1b.
Decret núm. 99 de 7 de març ordenant el pagament de diverses factures.
Decret núm. 100 de 7 de març iniciant expedient per a tramitar la baixa d'estrangers
del padró d'habitants.
Decret núm. 101 de 8 de març aprovant la liquidació de l'Impost sobre
construccions i taxa urbanístiques per l'habilitació de nau sítia en carrer
Massamgrell, 31.
Decret núm. 102 de 8 de març delegant en Milagros Cano Valero la facultat d'oficial
la cerimònia civil de matrimoni a contraure el dia 30 de març del 2013 entre
Fernando Morán Morales i Francisca Sánchez Sahuquillo.
Decret núm. 103 de 8 de març reconeixent l'obligació i ordenar el pagament de la
liquidació de Francesc Berbis López.
Decret núm. 104 de 8 de març procedint a la inscripció d'una parella en el Registre
Municipal de Parelles de Fet.
Decret núm. 105 de 8 de març convocant sessió ordinària de la junta de Govern
local per al dia 11 de març del 2013.

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