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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 16 DE MAIG DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 16 de maig del 2013 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Nuria Losada Nativitat, 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.
Excusa la seua assistència el Sr. Miguel Saborit Arribas.
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. 229/2013 de data 30 d'abril pel
qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
CARLOS CARBONELL BELLVER per a la realització d'obres de reforma en la vivenda
sítia en la c/ Camí Fons, 3-5
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LUIS BORRAS CARPENA per a la realització d'obres consistents en la col·locació del
comptador en la fatxada de la vivenda sítia en la c/ Calvari, 39
MARIANA ALBORS FENOLLOSA per a la realització d'obres consistents en la reparació
del balcó de la fatxada de la vivenda sítia en la c/ del Puig, 1.

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:
CARLOS CERNUDA LÓPEZ per a la realització d'obres d'habilitació de planta pis
diàfana en carrer Rei En Jaume, 18-1.
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 quatre-cents trenta-huit euros amb vint cèntims (1.438,20 €) 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 trenta-nou euros
amb setanta cèntims (239,70 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS.

PABLO IBORRA GARRIDO en representació de PABLO IBORRA I FILLS CB per
a la realització d'obres d'habilitació de local per a trasters en carrer Castelló, 2 baix
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 mil quatre-cents trenta-dos euros amb noranta-quatre cèntims (1.432,94 €)
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 trenta-huit euros
amb huitanta-dos cèntims (238,82 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL SIS-CENTS SETANTA-UN ERUOS AMB
SETANTA-SET CÈNTIMS.

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de canalització de canonada de
distribució de gas natural en carrer Mare de Déu del Miracle, 23. 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.
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
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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 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.
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Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per JUAN BAUTISTA PÉREZ SANCHO
sol·licitant 4 mesos per a desmuntar el porxe executat en la seua vivenda sítia en carrer
infanta Elena, 3 per a restaurar la legalitat urbanística tal com se li va ordenar. Els membres
de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de via pública
Es dóna compte de la instància presentada per JOSEFA MORTE GARCÉS sol·licitant,
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat, Bar el
Sindicat, siti carrer Camí Fondo, 2B per als mesos de maig, juny i juliol del 2013. La
terrassa se situa enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample
d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 10 m2. Els membres de la
Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la
taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública, amb el
pagament previ de la taxa corresponent, 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 10 m2 en el domicili siti
carrer Camí Fondo, 2 B amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici
del Bar Sindicat, 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: des de maig a juliol del 2013, ambdós inclosos. 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:
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
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
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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
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:
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.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari
finalitzarà a les 0,30 hores.
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:
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Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de
pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per SILVIA CARBONELL FORTEA
sol·licitant l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua
propietat, Café Ambient, siti en carrer ReI en Jauem, 2 per als mesos d'abril, maig i juny del
2013. La terrassa se situa enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample
d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 40 m2. Els membres de la
Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la
taxa corresponent.
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 40 m2 en el domicili siti
en carrer ReI Jaume, 2 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici
del Café Ambient, 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 a juny del 2013, ambdós inclosos. 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:
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
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
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
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:
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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.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari
finalitzarà a les 0,30 hores.
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:
Transcurs del termini concedit sense que haja mediat autorització de
pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per CARLOS BAYARRI MONTAÑA
sol·licitant l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua
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propietat, Bar Colors siti en carrer Sant Joan, 7 per a sis mesos i 6 m2. Vist l'informe de la
policia local en què s'indica que el mencionat carrer presenta prohibició d'estacionament
en ambdós costats sent la via amb sentit únic de circulació. Donada l'estretor de la via no
es recomana la instal·lació de la terrassa ni en calçada ni en vorera del mateix
establiment, en tot cas, es podria ubicar en la vorera contrària previ consentiment dels
veïns. Els membres de la Junta de Govern Local acorden condicionar l'autorització a què
presenten en estes oficines la conformitat dels veïns per a la instal·lació de la terrassa.

Fraccionament tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per AMALIA PRIETO RODRÍGUEZ en
representació d'EDESER V. SL sol·licitant fraccionament de la notificació de
constrenyiment, fitxa 22.025 que ascendix a 819,55 € corresponent a diversos rebuts d'IBI
d'urbà i fem de l'exercici 2012. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a
l'ajornament del deute en tres mensualitats (juny, juliol i agost del 2013). Per a fer efectiva
la forma de pagament haurà de personar-se en el Servici de Recaptació Municipal (horari
d'atenció al públic dimarts de 9:00 a 13:30 hores). 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 JOAN BARRACHINA GARCÍA sol·licitant
fraccionament de la notificació de constrenyiment, fitxa 19.463 que ascendix a 1.250,93 €
corresponent a diversos rebuts d'IBI d'urbana de diferents exercicis i una multa de trànsit.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a l'ajornament del deute en tres
mensualitats (juny, juliol i agost del 2013). Per a fer efectiva la forma de pagament haurà de
personar-se en el Servici de Recaptació Municipal (horari d'atenció al públic dimarts de
9:00 a 13:30 hores). Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de
Recaptació Municipal perquè en prengueu coneixement.

Reclamació d'Impostos i Taxes
Es dóna compte de la instància presentada per MARI ÁNGELES GARCÍA DELTELL en
representació de TOT MASCOTES EL PUIG, SL indicant que ha abonat el pagament del
fem de l'activitat dels exercicis 2011 i 2012 amb recàrrec, perquè el domicili de notificació
és erroni, per la qual cosa sol·licita els 18 € abonats en concepte de recàrrec. Els membres
de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes
perquè es modifique el domicili fiscal en el Padró d'arreplegada de fem.

Es dóna compte de les diferents instàncies presentades per JOSÉ OMAR LAVERGNE
sol·licitant que se li anul·le el deute que té contreta en este Ajuntament corresponent a
l'IMCV de l'exercici 2012 i 2013 i com contraprestació realitzar treballs de manteniment
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per a l'Ajuntament. Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que
sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per JAIME ÁLVARO BALLESTER ÁLVARO
en representació de DISCRIBO SL , sol·licitant baixa de l'impost d'arreplegada i tractament
de fem per cessament de l'activitat en carrer Trenet, 14. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes perquè a partir d'este exercici es
gire el rebut a nom del titular cadastral de la nau Pilar Granell Martínez.

Es dóna compte de la instància presentada per FAUSTINA BLANCO CARRILLO
sol·licitant baixa del rebut de fem del carrer Castelló 8 baix a nom de son pare GABRIEL
BLANCO PLAZA des de 2008 per haver venut la vivenda i no ser de la seua propietat. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, havent de
girar-se rebuts a partir de l'exercici 2009 al nou titular i haver d'abonar el 2008 la
interessada per estar prescrit l'any 2008 per a determinar el deute tributari per mitjà de
l'oportuna liquidació. Així mateix s'acorda donar les ordes oportunes perquè es modifique
la titularitat en el padró de la taxa d'arreplegada de fems i traslladar còpia d'esta resolució al
Servici de Recaptació Municipal perquè en prengueu coneixement.

Es dóna compte de la instància presentada per ALFONSO PÉREZ MONREAL sol·licitant
baixa del rebut de fem del carrer Castelló 2 pta. 6 al seu nom per haver venut la vivenda i
no ser de la seua propietat. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que
sol·licita. Així mateix s'acorda donar les ordes oportunes perquè es modifique la titularitat
en el padró de la taxa d'arreplegada de fems i traslladar còpia d'esta resolució al Servici de
Recaptació Municipal perquè en prengueu coneixement.

Diversos
Es dóna compte de l'informe favorable emés des del Departament de Servicis Socials de
data 14 de maig del 2013 per a l'expedició de la targeta d'estacionament de vehicles que
transportar persones amb mobilitat reduïda a favor de Pilar Bellver Bellver. Els membres de
la Junta de Govern Local es donen per assabentats.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA IBORRA CANELLES, sol·licitant
permís per a col·locar 3 cartells de publicitat en C/ Sagunt i Camí Fons. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita.
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Es dóna compte de la instància presentada per RAFAEL CARLOS GRANDE en
representació de RC GRAN SL sol·licitant un ajornament de 3 mesos des de la presentació
de la instància en registre general d'entrada (8 de maig del 2013) per a presentar el
Certificat Final d'Instal·lació de l'activitat de manipulació de productes hortofructícoles en
carrer Horteta, 56. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que
sol·licita.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir

SÈPTIM.- RECONEIXEMENT EFECTIU DE LA SUBVENCIÓ DE LA
DIPUTACIÓ EN RELACIÓ AL PLA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN
ENLLUMENAT PÚBLIC (PEEP)
Es dóna compte que per a continuar tramitant la subvenció de la Diputació de València dins
del Pla d'Eficiència Energètica en l'enllumenat públic, és necessari adoptar acord per al
reconeixement efectiu de la dita subvenció. En compliment d'allò que s'ha establit s'acorda:
Primer.- Vistos els informes sense inconvenients emesos per Intervenció de data 9 de maig
del 2013, s'acorda proposar la relació de factura/s per a ser abonades en el marc del Pla
d'eficiència energètica en enllumenat públic, peretes LED de substitució directa per a
exterior:

Aplicació
presupues
tària
165.629

CIF/NIF
A28017895

Raó social
Menéndez y
Pelayo, 3-5

Núm facc.

Data facc.

Base
imposable
(1)

92028938

12-04-2013

9.910,99

IVA no
deduïble (2) Import total
2.081,31

11.992,30

Segon.- Quantificar la sol·licitud de reconeixement del gasto en un import total onze mil
nou-cents noranta-dos euros amb trenta cèntims (corresponent als 2/3 de l'import total de
la comanda amb el límit de l'annex I)
Tercer.- Remetre en la Diputació tota la documentació necessària per a l'adequada
tramitació, facultant l'alcalde perquè realitze tots els tràmits que siguen necessaris.

OCTAU.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
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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. 229 de 30 d'abril concedint llicència d'obres.
Decret núm. 230 de 2 de maig concedint llicència de segregació de la fina sítia en
carrer Guàrdia Civil i carrer pare Jofré.
Decret núm. 231 de 2 de maig aprovant les bases de la convocatòria del programa la
Dipu Et Beca.
Decret núm. 232 de 2 de maig incoant expedient de tancament d'activitat per no
aportar la documentació requerida.
Decret núm. 233 de 3 de maig aprovant la generació de crèdit per ingressos degut a
la subvenció de la Diputació PPOS 2013.
Decret núm. 234 de 6 de maig aprovant la generació de crèdit per ingressos degut a
la subvenció de la Diputació PEEAP.
Decret núm. 235 de 6 de maig incoant expedient sancionador a Matilde Fenollosa
Ruiz per infracció de l'art. 18 de l'Ordenança municipal reguladora de la Tinença i
protecció d'animals de companyia.
Decret núm. 236 de 6 de maig concedint llicència d'obertura a Juan i Mari Carmen
SL per a l'activitat de fabricació de gèneres de punt en carrer Camí Ceba, 18.
Decret núm. 237 a 240 de 7 de maig autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 241 de 8 de maig concedint ampliació d'horari de tancament per al dia
21 i 22 de juny a la Cafeteria Ambient SL
Decret núm. 242 de 8 de maig reconeixent les obligacions de diverses factures i
ordenar el pagament.
Decret núm. 243 de 9 de maig aprovant les liquidacions practicades dels expedients
del 59 al 81 de 2013 de l'Impost de Plusvàlua.
Decret núm. 244 a 248 de 9 de maig iniciant expedients de reclamació patrimonial.
Decret núm. 249 de 9 de maig autoritzant Vicente Garrido Pérez l'inici de l'activitat
de comerç menor de productes alimentoses i begudes en carrer Magdalena, 15.
Decret núm. 250 de 10 de maig autoritzant a Tecnologies Esportives 2016 SL la
llicència d'obertura de l'activitat de gimnàs personalitzat i comerç a l'engròs i menor
d'articles d'esport i productes de nutrició en carrer Camí Ceba, 7.
Decret núm. 251 de 10 de maig convocant sessió plenària extraordinària i urgent per
al dia 11 de maig a les 10:30 hores.
Decret núm. 252 d'11 de maig contractant Alejandro Sánchez Requena com a
monitor de natació per a substituir Patricia Ruiz Lozano durant la seua baixa per
incapacitat temporal.
Decret núm. 253 de 13 de maig autoritzant Sara Rivera López l'inici de l'activitat de
saló de bella siti en carrer Rei En Jaume, 1 baix dreta.
Decret núm. 254 de 13 de maig concedint llicència de primera ocupació de la
vivenda sítia en carrer La Font, 15.
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Decret núm. 255 de 14 de maig convocant sessió ordinària de la Junta de Govern
Local per al dia 16 de maig a la 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 secretària accidental certifique.
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