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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 1 D'OCTUBRE DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 1 d'octubre del 2013 en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, 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 María Fuentes Ames 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
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:
QUATRE INTERNET, SL, obres de reforma i ampliació de nau per a oficines i garatge en carrer
Alguixós, 5.
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Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de tres mil sis-cents seixanta-tres amb seixanta-dos cèntim (3.663,62 €) 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-cents deu euros amb seixanta
cèntims (310,60 €)
*Liquidació Total: quatre mil dos-cents setanta-quatre euros amb vint-i-tres cèntims
(4.274,23 €).
Devolució ICO
Es dóna compte de la instància presentada per Benjamí García Guillem en representació de la
parròquia de Sant Antoni Abad sol·licitant exempció de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per import de 72 € corresponent a la llicència d'obres per a reparació de
fatxada de l'església, basant-se en l'Orde del Ministeri d'Hisenda de 5 de juny del 2001, amb relació
a l'Acord sobre Assumptes Econòmics subscrit per la Santa Seu i l'Estat Espanyol el 3 de gener de
1979, article IV.1.b).
Comprovada la legislació invocada, els membres de la Junta de Govern Local acorden declarar
l'exempció del pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres corresponents a
l'expedient de llicència d'obres referenciat, que ascendix a 72 €, i en conseqüència procedir a
l'anul·lació de la dita liquidació, traslladant del contingut d'este acord als servicis d'Intervenció i
Tresoreria de l'Ajuntament.

Pròrroga llicència d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA REYES GIL AGUILAR, sol·licitant
pròrroga de la llicència d'obres, expte. 32/2011 per a construcció de vivenda unifamiliar entre
mitgeres sítia en avinguda d'Espanya (parcel·les A17.2.1 i A17.2.2). Examinat l'expedient es
comprova que la dita persona té la llicència d'obres concedida per acord de la Junta de Govern
Local de data 4 de març de 2011, no hi havent hagut resolució de caducitat de la llicència, d'acord
amb el que establix , l'article 14 de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament. Per la dita
circumstància, i considerant-se vigent la llicència, s'acorda concedir la pròrroga sol·licitada pel
termini d'un any, advertint el sol·licitant que de conformitat amb el que establix l'article 14 de les
vigents normes subsidiàries de planejament, “Per causa justificada podrà sol·licitar-se una sola
pròrroga de la llicència el termini de la qual fixarà l'Ajuntament sense que puga excedir un any.
L'incompliment dels terminis de pròrroga portarà implícita la caducitat automàtica de la llicència,
excepte en els casos de força major degudament justificats”.
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Diversos
Per part dels Servicis Tècnics s'informa de la inspecció realitzada a l'immoble siti en carrer Sant
Vicent núm. 7 en la que s'ha comprovat que estan realitzant obres sense l'oportuna llicència. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar la paralització de les obres i inici del
corresponent expedient de restauració de disciplina urbanística.

Els Servicis Tècnics informen de les queixes dels veïns de l'immoble siti en carrer Sant Francesc
núm. 35. Els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar l'inici del corresponent
expedient per a la restauració de la seguretat, salubritat i ornament públic.

Els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar als servicis tècnics la realització de les
inspeccions següents:
Les obres que s'estan executant en carrer Camí Fons núm. 3 pta. 5 per a comprovar que
s'ajusten a la llicència d'obres concedides.
Les obres realitzades en carrer Màrtirs núm. 16 i incoar l'inici del corresponent expedient de
restauració de disciplina urbanística.
Estat del tanca de delimitació del Sector IV- Av. Espanya a l'altura del camp del polígon 7
parcel·la 74 a l'observar-se que la mateixa està doblegada invadint la vorera.
Inspecció de l'immoble siti en carrer Joan Lluís Vives, 3.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO CABRERA SANTOS sol·licitant
reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Alqueria de Terroja, 3. Vist l'informe favorable de
la Policia Local, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat,
si bé acorden comunicar a la sol·licitant que la reserva no és d'ús exclusiu de la mateixa, sinó que
podran fer ús de la dita plaça totes aquelles persones que siguen titulars de la targeta d'utilització de
les places d'aparcament reservades per a aquells vehicles que transporten persones amb mobilitat
reduïda amb dificultats de desplaçament autònom, d'acord amb el reglament regulador de
l'expedició de les dites targetes.

Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE ROCA RUESCAS, sol·licitant el canvi de
titularitat de la reserva d'aparcament, placa núm. 177, sítia en carrer Reial Séquia de Moncada, 60
que figura a nom de VICENTE ROCA APARISI al seu propi. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es modifique en el padró
corresponent a partir del pròxim exercici.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA DOLORES PIQUER GASPAR com a
propietària del supermercat PIQUER ALIMENTACIÓ sol·licitant reserva de places d'aparcament
amb temps limitat gratuït per als clients dels establiments comercials del centre del municipi.
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Estudiada la viabilitat de la sol·licitud presentada, els membres de la Junta de Govern Local acorden
desestimar el que sol·licita.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació via pública
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ CASTELLAR IBORRA sol·licitant per als
mesos octubre, novembre i desembre l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del
local de la seua propietat, siti en carrer Camí Fons, 32. 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.
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
Camí Fons, 32 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'octubre, novembre i 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 tets 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.
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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 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 MARIA ISABEL EDO GARCÍA sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Impost de l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana per un import total de 3.894,34€. 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.

Diversos
Es dóna compte de l'escrit presentat per JUAN SANCHO TAMARIT en representació de
l'Associació Sant Antoni de Rafelbunyol sol·licitant autorització per a muntar una taula per a vendre
loteria, camisetes i una barra per a vendre “barrejat” els dies 8 i 9 d'octubre amb motiu de la
festivitat del 9 d'octubre en el carrer Mangadalena a l'altura del número 1 de 20:00 a 24:00 hores
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Els membres de la Junta de Govern Local acorden autoritzar el muntatge d'una taula per a vendre
loteria i camisetes.
No autoritzen la barra per a poder vendre barrejat, ja que el consum d'alcohol en la via pública
queda prohibit segons Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
Així mateixos acorden indicar que el lloc de col·locació de la taula, hauran de posar-se en contacte
amb la policia local per al dia 8 d'octubre, perquè la seua ubicació pot dificultar el desenrotllament
d'alguns dels actes previstos per a commemorar el 9 d'octubre.

Es dóna compte de la instància presentada per ANGEL TERESA LEYKAUF, en nom de TERRA
PUIG SA, indicant que se li ha remés notificació per al pagament en voluntària del rebut de
l'arreplegada de fem de les vivendes síties en carrer Castelló, 65 pta. 1; Castelló, 65 pta. 3 i Castelló
63 pta. 3, les quals ja no són de la seua propietat, per la qual cosa sol·licita es donen de baixa els
rebuts i s'emeten uns altres de nous a nom dels actuals propietaris. Comprovada la veracitat d'allò
que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes al
Servici de Recaptació perquè s'anul·len els dits rebuts i s'emeten uns altres de nous a nom dels
actuals propietaris.

Es dóna compte de la instància presentada per ANDRÉS LORENZO ALONSO SANZ, en
representació de FITNESS HOUSE INNOVATION, SL, sol·licitant anul·lació del rebut anual de
fem de la nau sítia en carrer Gregorio Ordoñez, 26 corresponent a l'exercici 2013 i emissió d'un
altre semestral, ja que no es van instal·lar en la dita nau fins a juny del 2013. Comprovada la
veracitat d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que
sol·licita i donar les ordes oportunes al Servici de Recaptació perquè anul·le el dit rebut i emeta
altres dos nous. Un corresponent al primer semestre del 2013 a nom del propietari de la nau i un
altre corresponent al segon semestre de 2013, a nom de l'interessat.

Es dóna compte de la instància presentada per ESTEBAN GARCÍA-VILLARACO AGUT,
sol·licitant anul·lació del rebut anual de fem de la vivenda sítia en carrer Reial Séquia de Moncada,
1-4-6 al no ser de la seua propietat i que se li done de baixa del padró de fem. Comprovada la
veracitat d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que
sol·licita i donar les ordes oportunes al Servici de Recaptació perquè anul·le el dit rebut i emeta un
altre a nom del propietari, ordenant també que es modifique en el padró de fem per a posteriors
exercicis.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA BARRACHINA PIQUER sol·licitant baixa
del rebut de fem de la vivenda sítia en carrer Magdalena, 60 presentant justificant d'Aigües de
València SA de baixa del subministrament d'aigua, així com justificant del no consum d'energia
elèctrica en la vivenda. En conseqüència, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir
a donar de baixa dita immoble del padró de fem a partir de l'exercici de 2014.
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Es dóna compte de la instància presentada per LAURA CHULVI MARTÍNEZ en representació de
TEMPTACIONS LAURA I ANA CB sol·licitant anul·lació dels rebuts de fem que se li reclamen a
l'haver causat baixa de l'activitat el 3 de gener del 2011. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden ordenar al Servici de Recaptació donar de baixa els dits rebuts i emetre uns nous a nom del
propietari del local. Així mateix acorden ordenar la baixa en el padró de rebut de fem.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA TERESA BANYS CASTELLAR sol·licitant
anul·lació del rebut de l'IMCV del vehicle matrícula 6945 HLV al tindre reconeguda l'exempció per
minusvalidesa en l'anterior cotxe. Examinada la documentació aportada i consultada la base de
dades de trànsit es comprova que en nou vehicle el matricule en data 31 de juliol del 2012 havent
sol·licitat l'exempció del mateix el 30 de setembre del 2013. L'exempció produirà efectes a partir de
l'any següent de la sol·licitud, d'acord amb l'article 96 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals. En conseqüència, els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que
sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per Mª CARMEN MES PÉREZ sol·licitant devolució del
recàrrec del primer termini del rebut de l'IBI d'urbana, perquè no se li va notificar el dit rebut. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita i comunicar a la interessada
que la informació està penjada en la web de l'Ajuntament i es publica en el llibre de festes, a més
d'emissió de bans en el període de cobrança. Manifestar que la notificació es realitzarà de manera
col·lectiva per mitjà de la publicació del corresponent edicte en el BOP, no sent preceptiva la
notificació individualitzada. (Art. 102.3 de la Llei General Tributària)

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de VICENTE GARCIA BELTRÁN
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “REPARACIÓ DE VEHICLES
BRANQUES: MECÀNICA, PLANXA I VENDA I COMPRA DE VEHICLES” en el carrer Camí
del Mar, 31.
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.
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SÈPTIM.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Decret núm. 525 d'11 de setembre ordenant el pagament de les bestretes de nòmines.
Decret núm. 526 d'11 de setembre ordenant al propietari de l'immoble siti en carrer Calvari,
68 la realització d'obres de manteniment.
Decret núm. 527 de 12 de setembre concedint llicència de segona ocupació de la vivenda
sítia en carrer Professor Manuel Broseta, 1-PB-2
Decret núm. 528 de 12 de setembre aprovant la justificació i pagar la resta de la subvenció a
l'associació Bous 2013 Centre.
Decret núm. 529 de 12 de setembre concedint llicència de primera ocupació de la vivenda
sítia en la partida Germanells polígon 2 parcel·la41.
Decret núm. 530 de 12 de setembre delegant en el Regidor d'este Ajuntament, Laura
Carbonell Sánchez la facultat d'oficiar la cerimònia civil del matrimoni a contraure el dia 30
de setembre del 2013.
Decret núm. 531 de 12 de setembre dictant orde d'execució d'esmena de deficiències dels
immobles sitis en carrer Reina Sofía.
Decret núm. 532 de 12 de setembre acordant contractar a Anunciació Piquer Tamarit per a
impartir les classes d'anglés en l'Escola Permanent d'Adults.
Decret núm. 533 de 13 de setembre dictant orde d'execució d'esmena de deficiències de
diversos immobles.
Decret núm. 534 de 13 de setembre desestimant el recurs de reposició contra la sanció de
trànsit imposada per decret de l'alcaldia 447/2013, expte. 244/2013.
Decret núm. 535 de 13 de setembre acordant la incorporació d'Antonia Ruiz Lora com a
cuidadora per a l'aula de persones discapacitades durant el curs 2013-2014.
Decret núm. 536 de 13 de setembre imposant sanció per infracció als articles 50 de
l'ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d'animals de companyia.
Decret núm. 537 de 16 de setembre autoritzant a Gestinmédica SL l'inici de l'activitat
d'agència de transports transitoris en carrer Alguixós, 21.
Decret núm. 538 de 16 de setembre incoant expedient sancionadora per infracció a l'article
6.3 B) de l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals potencialment
perillosos.
Decret núm. 539 de 17 de setembre autoritzant el canvi de titularitat de la cafeteria sense
ambient musical sítia en carrer Calvari, 64 baix a favor de José Antonio Castillo Navaixes.
Decret núm. 540 de 17 de setembre incoant expedient sancionadora per infracció a
l'article47 de li Llei 7/2002 de contaminació acústica
Decret núm. 541 de 17 de setembre incoant expedient sancionadora per infracció a l'article
6.3 B) de l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals potencialment
perillosos.
Decret núm. 542 de 18 de setembre autoritzant el pagament de diverses factures.
Decret núm. 543 de 18 de setembre autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de
discoteca en carrer Senda dels Deu, 24 a favor de Raúl López Carretero.
Decret núm. 544 de 18 de setembre concedint la llicència per a la tinença del gos raça
buldog americà.
Decret núm. 545 i 546 de 19 de setembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
8

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

Decret núm. 547 de 20 de setembre aprovant les bases per a la contractació d'un professor
llicenciat en l'àrea de Ciències Bàsica i Tècniques i un monitor d'informàtica per als cursos
organitzats per l'Escola Permanent d'Adults.
Decret núm. 548 de 20 de setembre convocant sessió extraordinària del ple de l'ajuntament
per al dia 24 de setembre del 2013 a les 19 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament.
Decret núm. 549 de 24 de setembre avalant la pòlissa de crèdit a subscriure per la Societat
Remarasa amb l'entitat financera Cajamar.
Decret núm. 550 de 24 de setembre concedint llicència de segona ocupació de la vivenda
sítia en carrer Joan Bautista Fenollosa, 18-2-8
Decret núm. 551 de 24 de setembre concedint llicència de segona ocupació de la vivenda
sítia en carrer Camí Fons, 58-7
Decret núm. 552 de 24 de setembre concedint llicència de primera utilització de l'edifici
destinat a una vivenda unifamiliar sítia en carrer Miguel Hernández, 50.
Decret núm. 553 de 24 de setembre autoritzant el canvi de titular del contracte d'explotació
del bar de la casa de la cultura a favor de Josefa Baixauli Mor-te.
Decret núm. 554 de 24 de setembre concedint llicència de segona ocupació de l'immoble
siti en carrer Manuel Jiménez Abad, 5
Decret núm. 555 de 25 de setembre autoritzant a Quattre Internet, SL l'inici de l'activitat de
comercialització de productes de telecomunicacions i antenes de telecomunicacions amb
emplaçament en carrer Alguixós, 5.
Decret núm. 556 de 26 de setembre imputant al pressupost els interessos que van ser pagats
i recorreguts en relació a l'execució definitiva núm. 2/000325/1999 –ELI.
Decret núm. 557 de 26 de setembre acordant la Modificació de crèdits 9/2013 per mitjà de
transferència.
Decret núm. 558 de 26 de setembre autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 559 de 26 de setembre convocant sessió ordinària del ple de l'ajuntament per al
dia 30 de setembre a les 18:30 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament
Decret núm. 560 de 27 de setembre aprovant el pagament de les ajudes socials informades
favorablement pel departament de Servicis Socials.
Decret núm. 561 de 27 de setembre requerint al titular de l'activitat sítia en carrer del Puig,
21 perquè regularitze la seua situació i incoar expedient per al tancament de l'activitat.
Decret núm. 562 de 27 de setembre reconeixent i ordenant el pagament de les factures
incloses en la relació 40/2013.
Decret núm. 563 de 27 de setembre convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local
per al dia 1 d'octubre del 2013 a les 12 hores en el saló de sessions de l'ajuntament.

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