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 18 DE SETEMBRE DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 18 de setembre 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 María 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
En primer lloc es dóna compte del decret de l'Alcaldia núm. 520/2013 de data 6 de setembre pel
qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
INMACULADA LLUCH ERES per a la realització d'obres consistents a sanejar les parets
JULIAN MARTINEZ YUBERO per a la realització d'obres consistents en reforma de bany i cuina
en la planta baixa de la vivenda sítia en la c/ Sant Roc, 10
Mª ANGELES PEDRO FERRER per a la realització d'obres consistents a canviar el sòcol de la
fatxada de la vivenda sítia en la c/ Sant Antoni, 39.
CARLOS BONILLA CANTOS per a la realització d'obres consistents a reformar la cuina de la
vivenda sítia en la c/ ReI a Jaume, 35-11
1

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

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:

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de canalització de canonada de distribució
de gas natural en el carrer Ramón i Cajal (Sant Joan, 45). Abans de l'inici de les obres haurà de
depositar una fiança de huit-cents quaranta euros (840 €) 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

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.
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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 vint-i-cinc euros amb vint cèntims (25,20 €) 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: Quatre euros amb vint cèntims
(4,20 €)
*Liquidació Total: vint-i-nou euros amb quaranta cèntims (29,40 €). 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 connexió de canalització de canonada de distribució
de gas natural en el carrer Vicent Monserrat, 29. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una
fiança de mil dos-cents seixanta euros (1.260 €) 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
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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
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:
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*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de trenta-set euros amb huitanta cèntims (37,80 €) 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: Sis euros amb trenta cèntims (6,30
€)
*Liquidació Total: Quaranta-quatre euros amb deu cèntims (44,10 €). 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 connexió de canalització de canonada de distribució
de gas natural en el carrer Magdalena, 65. 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

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.
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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-nou euros amb quaranta cèntims (29,40 €). 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 connexió de canalització de canonada de distribució
de gas natural en el carrer Camí Fons, 24. 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
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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
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:
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*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 euro 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 connexió de canalització de canonada de distribució
de gas natural en el carrer Poeta Arroyo Almela, 10. 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

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.
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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.

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de canalització de canonada de distribució
de gas natural en el carrer Sant Isidre, 7. 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
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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
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:
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*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 connexió de canalització de canonada de distribució
de gas natural en el carrer Sant Joan, 28 – C/ La Font. 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

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.
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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.

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de canalització de canonada de distribució
de gas natural en el carrer Roll del Colomer, 16. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una
fiança de cinc mil set-cents euros (5.700 €) 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
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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
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 setanta-un euros (171 €) quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL,
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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-huit euros amb cinquanta
cèntims (28,50 €)
*Liquidació Total: cent noranta-nou euros amb cinquanta cèntims (199,50 €). 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 connexió de canalització de canonada de distribució
de gas natural en el carrer Mare de Déu del Pilar, 4. 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

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.
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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.

JESÚS SANCHO DURÁ, habilitació de part de local magatzem en planta baixa per a ús de
perruqueria en carrer Eixarch, 6.
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 dos-cents cinquanta-nou euros amb quaranta-un cèntim (259,41 €) 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: quaranta-tres euros amb vint-itres cèntims (43,23 €)
*Liquidació Total: tres cents dos euros amb seixanta-quatre cèntims (302,64 €).

BENJAMÍN GARCÍA GUILLEM en representació de la PARRÒQUIA SANT ANTONI
ABAD, per a construcció de la fase B de la secció 19 del cementeri parroquial
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 cinc-cents seixanta-set euros (567 €) 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: noranta-quatre euros amb
cinquanta cèntims (94,50 €)
*Liquidació Total: sis-cents seixanta-un euros amb cinquanta cèntims (661,50 €).

Devolució fiances
Es dóna compte de la instància presentada per TELECOMUNICACIÓ DE LLEVANT, SL
(TELECO) sol·licitant devolució de les fiança depositada per a la realització de les obres de
transformació d'arquetes de telefonia en carrer 9 d'octubre, 54 a 60, expt. Núm. 92B/2011. Vist
l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la seua devolució.

Es dóna compte de la instància presentada per ÁNGEL TERESA LEYKAUF en representació de
TERESA URBANA 2000 SLU sol·licitant devolució de l'aval depositat per a respondre de la
reposició de danys en la vorera i vials en carrer Sant Antoni, 24, expt. D'obres núm. 175/2006. Vist
l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la seua devolució.

Es dóna compte de la instància presentada per ÁNGEL TERESA LEYKAUF en representació de
TERESA URBANA 2000 SLU sol·licitant devolució de la fiança depositada per a respondre dels
possibles danys que es puguen ocasionar en la via pública en carrer Sant Antoni, 24 en relació a
l'expedient d'obres núm. 78BIS/2011. Vist l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes
perquè es procedisca a la seua devolució.
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Es dóna compte de la instància presentada per ÁNGEL TERESA LEYKAUF en representació de
TERESA URBANA 2000 SLU sol·licitant devolució de les fiances depositades per a respondre
dels possibles danys que es puguen ocasionar en la via pública en carrer Els Furs en relació amb els
expedients d'obres núms. 6/09, 7/09 i 8/09 Vist l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes
perquè es procedisca a la seua devolució.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN JOSÉ CASTELLAR FENOLLOSA
sol·licitant devolució de la fiança depositada per a respondre dels possibles danys que es puguen
ocasionar en la via pública en carrer Manuel Zamarreño (vial 8, illa A.15 del Sector IV) en relació
amb l'expedient d'obra núm. 7/2010. Vist l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes
perquè es procedisca a la seua devolució.
Es dóna compte de la instància presentada per MIGUEL ÁNGEL BERBIS LÓPEZ sol·licitant
devolució de la fiança depositada per a respondre dels possibles danys que es puguen ocasionar en
la via pública en carrer Sant Teresa, 28 en relació amb l'expedient d'obra núm. 62/2009. Vist
l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la seua devolució.

Cèdules d'Ocupació
Es dóna compte de l'expedient relatiu a la cèdula de 1a ocupació de Víctor Eres Camarasa,
expedient 44/2013. Després de la verificació dels informes tècnics que es troben en poder de
l'expedient i de les explicacions atorgades pels membres dels servicis tècnics, s'acorda que continue
la tramitació del mateix.

Diversos
Per part dels Servicis Tècnics s'informa de l'escrit rebut de l'Ajuntament del Puig en el que
sol·liciten informe els municipis limítrofs en relació al procediment d'aprovació del Pla director del
Castillo d'Enasa. Indiquen que es tracta d'un pla que no afecta nostre municipi al no ser limítrof. Els
membres de la Junta de Govern queden assabentats.

Per part dels Servicis Tècnics s'informa de les inspeccions oculars realitzades en el municipi
detectant-se deficiències en les fatxades dels següents immobles:
JOAN LLUIS VIVES
JOAN LLUIS VIVES
JOAN LLUIS VIVES
SANT ISIDRE LLAURADOR
SANT ISIDRE LLAURADOR

20
22
36
3
5

SANT ISIDRE LLAURADOR
VERGE DEL PILAR
VERGE DEL PILAR
VERGE DEL PILAR
VERGE DEL PILAR

12
44
25
27
35
17
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VERGE DEL PILAR
JOAN BAUTISTA FENOLLOSA
JOAN BAUTISTA FENOLLOSA
JOAN BAUTISTA FENOLLOSA
JOAN BAUTISTA FENOLLOSA
SANTS DE LA PEDRA
SANTS DE LA PEDRA
SANTS DE LA PEDRA
VALLANT
CALVARI
EIXARCH
EIXARCH
LA FONT
LA FONT
LA FONT
SANT FRANCESC
SANT FRANCESC
SANT JOAN
SANT JOAN
SANT JOAN
SANT VICENT
SANTA TERESA
9 D´OCTUBRE
VICENT MONTSERRAT
VICENT MONTSERRAT
JOAN BAUTISTA FENOLLOSA
DELS MÀRTIRS
DELS MÀRTIRS
DELS MÀRTIRS
DELS MÀRTIRS
REI A JAUME
ALQUERIA DE TERROJA
AV. SANT PERE

7
9
27
30
43
27
29
34
25
68
20
9
25
4
17
68
46
35
53
7A
14
12
45
1
14
2
6
38
57
54-56
46-48-50
28
7

CASTELLO
CASTELLO
CASTELLO
CASTELLO
POETA ENROTLLE ALMELA
ELS FURS
AV. SANT PERE
VALÈNCIA
TRENCAT
ALACANT
REIAL SEQUERA DE
MONCADA
POETA ARROYO ALMELA
POETA ENROTLLE ALMELA
POETA ENROTLLE ALMELA
LA PAU
LA PAU
ELS FURS
MANUEL JIMENEZ ABAD
MANUEL JIMENEZ ABAD
MANUEL JIMENEZ ABAD
REI EN JAUME
CARMEN TAGLE
CARMEN TAGLE
CARMEN TAGLE
CASTELLÓ
DELS MARTIRS
DELS MARTIRS
COMUNITAT VALENCIANA
AV. ESPANYA
AV. ESPANYA

42
40
15
11
8
32B
4
3
32
9
49
8
5
9
36
18
32 B
9
6
13
45
9
11--13
19
77
87
76
8
11
3

Després de les explicacions donades pels Servicis Tècnics, els membres de la Junta de Govern
Local acorden donar les ordes oportunes perquè es notifique a les que s'han considerat que tenen
perill de causar dany en la via pública:
JOAN LLUIS VIVES
JOAN LLUIS VIVES
JOAN LLUIS VIVES
SANT ISIDRE LLAURADOR
SANT ISIDRE LLAURADOR
VERGE DEL PILAR

VERGE DEL PILAR
VERGE DEL PILAR
VERGE DEL PILAR
VERGE DEL PILAR
JOAN BAUTISTA FENOLLOSA
JOAN BAUTISTA FENOLLOSA
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JOAN BAUTISTA FENOLLOSA
SANTS DE LA PEDRA
SANTS DE LA PEDRA
SANTS DE LA PEDRA
CALVARI
EIXARCH
EIXARCH
LA FONT
LA FONT
LA FONT
SANT FRANCESC
SANT FRANCESC
SANT JOAN
SANT VICENT
SANTA TERESA
9 D´OCTUBRE
VICENT MONTSERRAT
VICENT MONTSERRAT
JOAN BAUTISTA FENOLLOSA
DELS MÀRTIRS
DELS MÀRTIRS
DELS MÀRTIRS
DELS MÀRTIRS
REI EN JAUME
CASTELLO

POETA ARRIOYO ALMELA
ELS FURS
AV. SANT PERE
VALÈNCIA
TRENCAT
ALACANT
REIAL SEQUERA DE MONCADA
POETA ENROTLLE ALMELA
POETA ARROYO ALMELA
LA PAU
LA PAU
MANUEL JIMENEZ ABAD
CARMEN TAGLE
CASTELLO
MANUEL JIMENEZ ABAT
MANUEL JIMENEZ ABAD
REI EN JAUME
CARMEN TAGLE
CARMEN TAGLE
DELS MARTIRS
DELS MARTIRS
COMUNITAT VALENCIANA
AV. ESPANYA
AV. ESPANYA

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació via pública
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ ANTONIO CASTILLO NAVAJAS
sol·licitant per als mesos agost a desembre de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires
enfront del local de la seua propietat, siti en carrer Calvari, 64 baix dreta. La terrassa se situa
enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant
una superfície total de 12 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.
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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 12 m2 en el domicili siti en carrer
Calvari, 64 Baix dreta amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar,
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'agost a desembre del 2013. 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:
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.
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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 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.

Ajornament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per ANGEL TERESA LEYKAUF en representació de
l'entitat ATLÀNTICA TERESA, SL, sol·licitant fraccionament del pagament de l'Impost de
l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana dels expedients 85, 86, 87, 90, 91, 92,
110, 111, 112, 113, 114 i 115/2013 per un import total d'1.373,32 €. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, devent haver saldat el total del deute abans
del 31 de desembre del 2013. Els ingressos a compte deuen efectuar-se en Banc València- La Caixa
en el número de compte 2100 7419 17 2200034030.

Es dóna compte de la instància presentada per ANGEL TERESA LEYKAUF en representació de
l'entitat TERRA PUIG, SA, sol·licitant fraccionament del pagament de l'Impost de l'Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana dels expedients 109/2013 i del 131 al 197/2013 per un
import total de 6.666,21 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha
sol·licitat, devent haver saldat el total del deute abans del 31 de desembre del 2013. Els ingressos a
compte deuen efectuar-se en Banc València- La Caixa en el número de compte 2100 7419 17
2200034030.

Es dóna compte de la instància presentada per ENRIQUETA MARIA DUATO CIVERA sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Impost de l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana dels expedients 102/2013 per un import total de 528,97 €. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, devent haver saldat el total del deute abans
del 31 de desembre del 2013. Els ingressos a compte deuen efectuar-se en Banc València- La Caixa
en el número de compte 2100 7419 17 2200034030.

Es dóna compte de la instància presentada per FILOMENA DUATO CIVERA sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Impost de l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana dels expedients 101/2013 per un import total de 528,97 €. Els membres de la Junta de
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Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, devent haver saldat el total del deute abans
del 31 de desembre del 2013. Els ingressos a compte deuen efectuar-se en Banc València- La Caixa
en el número de compte 2100 7419 17 2200034030.

Es dóna compte de la instància presentada per LOURDES FENOLLOSA SALVADOR sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Impost de l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana dels expedients 94/2013 per un import total de 222,46 €. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, devent haver saldat el total del deute abans
del 31 de desembre del 2013. Els ingressos a compte deuen efectuar-se en Banc València- La Caixa
en el número de compte 2100 7419 17 2200034030.

Es dóna compte de la instància presentada per FEDERICO JUÁREZ MORTE sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Impost de l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana dels expedients 273/2013 per un import total d'1.018,04 €. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, devent haver saldat el total del deute abans
del 31 de desembre del 2013. Els ingressos a compte deuen efectuar-se en Banc València- La Caixa
en el número de compte 2100 7419 17 2200034030.

Es dóna compte de la instància presentada per AMPARO GARCÍA ROS sol·licitant fraccionament
del pagament de l'Impost de l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana dels
expedients 196/2013 per un import total d'1.037,44 €. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, devent haver saldat el total del deute abans del 31 de
desembre del 2013. Els ingressos a compte deuen efectuar-se en Banc València- La Caixa en el
número de compte 2100 7419 17 2200034030.

Es dóna compte de la instància presentada per MARI CARMEN SANTOS PASCUAL sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Impost de l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana dels expedients 260/2013 per un import total de 742,32 €. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, devent haver saldat el total del deute abans
del 31 de desembre del 2013. Els ingressos a compte deuen efectuar-se en Banc València- La Caixa
en el número de compte 2100 7419 17 2200034030.

Es dóna compte de la instància presentada per ANTONIA HEREDIA AGUILAR sol·licitant
fraccionament del pagament de l'IBI d'urbana dels exercicis 2012 - 2013 per un import total de
378,79 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat,
devent haver saldat el total del deute abans del 31 de desembre del 2013. Els ingressos a compte
deuen efectuar-se en Banc València- La Caixa en el número de compte 2100 7419 17 2200034030.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ IGNACIO GARCIA BLANCO sol·licitant
fraccionament del deute que té amb l'ajuntament a data 4/09/2013 per un import total de 907,15 €.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, devent haver
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saldat el total del deute abans del 31 de desembre del 2013. Els ingressos a compte deuen efectuarse en Banc València- La Caixa en el número de compte 2100 7419 17 2200034030.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per VICTOR PÉREZ IBORRA, en nom seu i en el de
tots els hereus de Sagrario Francisca Iborra Sanz sol·licitant una pròrroga de sis mesos addicionals
per a presentar l'autoliquidació de l'Impost de l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana. Vist l'art. 17.2 b) l'ordenança municipal de l'Impost de l'Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana així com l'art. 110. 2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals en què s'expressa que
“quan es tracta d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a
sol·licitud del subjecte passiu”, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que
sol·licita.

Es dóna compte de les diferents instàncies presentades per ANTONIO ADRIEN PERIS sol·licitant
la compensació entre l'alta dels rebuts d'IBI d'urbana exercicis 2010-2012 de l'immoble siti
disseminats (polígon 7 parcel·la 174), referència cadastral 46209A00700174 per import total
d'1.054,68 € i allò que s'ha abonat pel mateix immoble en 2010-2012 per import de 420,36 €. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes al
Servici de recaptació perquè procedisca a la compensació dels rebuts.

Es dóna compte de la instància presentada per JULIO RAMÓN CAMARASA, sol·licitant
devolució de les quantitats abonades indegudament l'11 de març del 2008 en concepte d'IBI
d'urbana referència encadastra 5880956YJ2858S0001BG dels anys 2003- 2004 i 2005 per import
total de 255 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, ja
que el dret a la devolució d'ingressos indeguts prescriurà al cap de quatre anys d'haver-se produït el
dit acte.

Es dóna compte de la instància presentada per BERTA FORNÁS CARBONELL sol·licitant
anul·lació del recàrrec de constrenyiment i abonar el principal ja que els rebuts estaven domiciliats i
a causa del canvi de nom i fusió de diverses entitats bancàries es va produir un error i els rebuts van
ser tornats sense haver tingut coneixement d'això fins a la notificació de constrenyiment. Sol·licitat
informe el Servici de Recaptació del mateix es desprén que “el rebut d'urbana de 2011 va ser
tornat per Bancaixa per incorrien-te, anul·lant-se la domiciliació. El rebut de fem va ser tornat per
Bancaixa en 2012 “per disconformitat amb import””. Basant-se en el dit informe, els membres de
la Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per MERCEDES SANCHIS MARTINEZ sol·licitant la
devolució de l'embargament practicat en concepte de deute de rebut de fem (exercicis 2009 al 2011)
de l'immoble siti en Urbanització Lladró, 1. Vistos els informes realitzats pel servici de recaptació i
secretaria general es comprova que hi ha duplicitat en el rebut, per la qual cosa els membres de la
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Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es
procedisca a la devolució del deute embargat i la baixa en el padró de la taxa d'arreplegada de fem.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància d'ALFONSO POYUELO DELGADO
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “CARNISSERA XARCUTERIA” en
el carrer Camí Fons, 20 B.
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.- APROVACIÓ DEL NOU CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL I L'AJUNTAMENT PER AL DESENROTLLAMENT
DEL PROGRAMA MENJAR A CASA
Informa el senyor alcalde que per mitjà d'un escrit de data 29 de juliol del 2013 se'ns comunica que
s'està tramitant la licitació pública del contracte administratiu de servicis del Programa Menjar a
Casa 2013-2016. En este nou contracte les places assignades a este Ajuntament és de 10 usuaris el
que suposa que la nostra aportació, IVA inclòs, ascendix a un total de 15.823,63 €.
En l'escrit indiquen que per l'òrgan competent ha d'aprovar-se el text del nou conveni remetent la
documentació a la Direcció General d'Acció Social i Majors abans del 20 de setembre del 2013.
Davant de la impossibilitat de complir amb el termini atorgat pel fet que la pròxima sessió del ple
ordinari està prevista la seua celebració per al 30 de setembre, tenim la necessitat aprovar el dit
conveni i remetre'l a la Direcció General d'Acció Social i Majors.
Sotmés a votació, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i
l'Ajuntament de Rafelbunyol per al desenrotllament del Programa “Menjar a Casa”
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde, D. Jaime García Garcíqa per a la subscripció del mencionat
Conveni.
TERCER.- Autoritzar les quanties econòmiques per als exercicis del 2013, 2014, 2015 i 2016
conforme la clàusula, apartat cinc, que es concreten en les quantitats següents:
Any 2013: 841,68 €, partida pressupostària 230-226-99
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Any 2014: 5.146,46 €
Any 2015: 5.251,42 €
Any 2016: 4.584, 07 €
QUART.- Donar compte del següent acord en el pròxim ple ordinari que se celebre.”

OCTAU.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Decret núm. 466 de 2 d'agost aprovant la certificació número 2 de les obres d'adequació de
les piscines descobertes d'adults i xiquets de Rafelbunyol realitzades en el mes de juny.
Decret núm. 467 i 468 de 5 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 469 de 5 d'agost acordant la inscripció d'una parella en el Registre Municipal
de Parelles de fet.
Decret núm. 470 de 5 d'agost aprovant les bases de la convocatòria per a la contractació
temporal d'un professor llicenciat en filologia anglesa per a impartir classes en l'Escola
Permanent d'Adults
Decret núm. 471 de 5 d'agost aprovant l'obra d'adecentament d'edificis i espais públics
inclosa en programa d'ocupació
Decret núm. 472 de 9 d'agost concedint llicència de primera ocupació de l'edifici d'una
vivenda unifamiliar siti en carrer Martirs, 55.
Decret núm. 473 de 9 d'agost aprovant la liquidació de l'impost i taxes de construcció arran
de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat sítia en carrer del Mar, 9.
Decret núm. 474 de 9 d'agost autoritzant María José Andreo LLopis l'inici de l'activitat de
gabinet d'estètica en carrer Sant Roc, 4.
Decret núm. 475 de 9 d'agost autoritzant Juan Diego Martí Diaz l'inici de l'activitat de
comerç al detall de calçats en carrer Comunitat Valenciana, 8 baix dreta.
Decret núm. 476 de 12 d'agost acordant l'execució de les obres de reparació de les rases
defectuoses realitzades per l'empresa GAS NATURAL CEGAS, SL per part de
l'ajuntament a càrrec dels avals depositats.
Decret núm. 477 de 12 d'agost aprovant les bases de la convocatòria per a la contractació
temporal d'un professor de formació específica per al programa de Qualificació
Professional corresponent al curs 2013-2014.
Decret núm. 478 de 14 d'agost aprovant la concessió de bestretes de nòmina per a alguns
treballadors de l'Ajuntament
Decret núm. 479 de 16 d'agost autoritzant el canvi de titularitat del bar siti en carrer
Eixarch, 43 a favor de Julián Martínez Yubero.
Decret núm. 480 de 16 d'agost autoritzant el canvi de titularitat del bar siti en carrer Sant
Antoni, 45 a favor d'Encarnación Aloy Chulvi.
Decret núm. 481 de 19 d'agost incoant expedient d'extinció de llicència núm. 58/2012 a
nom d'Elías Guijarro Guijarro.
Decret núm. 482 i 483de 19 d'agost dictant orde d'execució de neteja de solars sitis en
carrer Vallant.
Decret núm. 484 de 20 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 485 de 21 d'agost aprovant les liquidacions dels expedients de l'impost de
plusvàlua del 198 al 305 de 2013.
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Decret núm. 486 i 487 de 21 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 488 de 21 d'agost dictant orde d'execució de neteja de la parcel·la sítia en
carrer Lepant, 27.
Decret núm. 489 de 22 d'agost autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de taller
mecànic de l'automòbil siti en carrer del Puig, 22 a favor de Rafelmotor CB.
Decret núm. 490 de 22 d'agost autoritzant a Elecos Instal·lacions. SL l'inici de l'activitat
d'oficina professional en carrer Vicente Soriano, 39 baix.
Decret núm. 491 i 492 de 23 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 493 de 23 d'agost de liquidació de les obres realitzades en 2011 i 2013 dins
del conveni firmat amb CEGAS.
Decret núm. 494 de 23 d'agost convocant sessió extraordinària del ple de l'ajuntament per al
dia 27 d'agost a les 12:30 hores en el saló de plens de l'Ajuntament.
Decret núm. 495 de 23 d'agost reconeixent l'obligació i ordenar el pagament de les ajudes
individuals informades favorablement pel Departament de Servicis Socials.
Decret núm. 496 i 497 de 26 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 498 de 27 d'agost autoritzant el canvi de titularitat del bar siti en carrer ReI a
Jaume, 16 a favor d'Elias Guijarro Guijarro.
Decret núm. 499 de 27 d'agost d'ampliació de tancament d'horari de bars de la localitat
durant les festes populars i patronals de la localitat.
Decret núm. 500 de 27 d'agost reconeixent l'obligació i el pagament de les nòmines
corresponents al mes d'agost.
Decret núm. 501 de 28 d'agost reconeixent l'obligació i pagar un bestreta del total de la
subvenció concedida a la comissió de Bous 2013 centre.
Decret núm. 502 de 28 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 503 de 28 d'agost procedint a contractar José Manuel López Català com a
professor de formació específica per al PCPI d'operacions de fabricació mecànica.
Decret núm. 504 de 28 d'agost aprovant els padrons fiscals d'Arreplegada domiciliària i
eliminació de residus sòlids urbans; Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica; Taxa
corresponent a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per
entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament
exclusiu, parada de vehicles i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.;
Impost d'Activitats Econòmiques per a l'any 2013.
Decret núm. 505 de 29 d'agost declarant definitiva la llista d'aspirants d'admesos i exclosos
per a la provisió d'una plaça de conserge per al col·legi públic Mare de Déu del Miracle,
així com la composició del tribunal i la data del primer exercici.
Decret núm. 506 de 29 d'agost autoritzant a Revolution Leds, SL l'obertura de l'activitat de
muntatge i distribució de lluminàries tipus leds en carrer El Fanal, 19.
Decret núm. 507 de 29 d'agost autoritzant Francisco González Rus l'inici de l'activitat de
venda de llibres, material i instruments musicals en carrer Magdalena, 50 baix.
Decret núm 508 de 30 d'agost concedint ampliació d'horari de tancament per al bar siti en
carrer Eixarch, 43 per a les nits 3 i 6 de setembre amb motiu de les festes populars.
Decret núm. 509 de 31 d'agost acordant la contractació de Rosa Requena Saiz i Marta
Garcia Peris a partir del dia 1 de setembre de dos mil tretze per a impartir el curs PQPI de la
denominació de Reproducció de Motles i Peces Ceràmiques per a formació específica i
bàsica respectivament.
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Decret núm. 510 de 31 d'agost acordant a la contractació d'Amparo Orts Borras a partir del
dia 1 de setembre de dos mil tretze per a impartir el curs PQPI de la denominació
d'Operacions Auxiliars de fabricació mecànica per a formació bàsica.
Decret núm. 511 de 2 de setembre anul·lant l'expedient d'activitat 21/2010 instat per Eteri
Gasparyan en carrer Sant Antoni, 1.
Decret núm. 512 de 2 de setembre sol·licitant a l'ajuntament d'Almussfes reforç de la
policia local per a la nit del ball de disfresses de 6 de setembre.
Decret núm. 513 de 5 de setembre ordenant el pagament de les relacions 36 i 67/2013
Decret núm. 514 de 5 de setembre reconeixent l'obligació i pagar un bestreta del total de la
subvenció concedida al Club de Pilota de Rafelbunyol.
Decret núm. 515 de 6 de setembre concedint la llicència d'obertura a Vicente Fenollosa
Fenollosa de l'activitat de bar cafeteria amb emplaçament en el carrer Magdalena, 20.
Decrets núms. 516 al 519 de 6 de setembre aprovant liquidacions de fem.
Decret núm. 520 de 6 de setembre concedint llicències d'obres menors
Decret núm. 521 de 6 de setembre nomenant funcionari interí a Raul Palència Molina com a
policia local per a reforçar el servici de la nit de les disfresses.
Decret núm. 522 d'11 de setembre concedint llicència de segona ocupació de la vivenda
sítia en carrer Camí fons, 58-7.
Decret núm. 523 d'11 de setembre ordenant al propietari de l'immoble siti en carrer Sant
Vicent, 2 la realització d'obres de manteniment.
Decret núm. 524 d'11 de setembre convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local
per al dia 18 de setembre del 2013 a les 12 hores.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la sessió a les
catorze hores i quinze minuts, de tot això com a secretària accidental certifique.
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