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CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 23 DE DESEMBRE DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 23 de desembre del 2013 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada Natividad
i Mari Carmen Piquer Bernet Sota La Presidència del senyor alcalde Jaime García García i amb
assistència d'Amparo Vicenta Bellver Morte, que actua en substitució del secretari de la corporació,
a fi de celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per a la que prèviament havia
sigut distribuït l'Orde del dia.

Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera, Rosa María Fuentes Dueñas membres dels
Servicis Tècnics per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.

Obert l'acte d'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. 736/2013 de data 18 de desembre pel
qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
Mª ISABEL ALOY CUESTA per a la realització d'obres consistents en reforma de bany i cuina de
la vivenda sítia en la c/ Castelló, 12-5
RAUL BELTRAN JIMENEZ per a la realització d'obres consistents en reforma de parets i sòl per
humitats així com cambio d'instal·lació elèctrica i llanterneria en la vivenda sítia en la c/ La Font, 3
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MANUEL BROCAL PEÑA per a la realització d'obres consistents en ignifugación de nau
industrial d'estructura metàl·lica sítia en la c/ Roll del Colomer, 16 Dta.
COMUNITAT DE PROPIETARIS REIAL SÉQUIA DE MONCADA, 5 per a la realització
d'obres consistents en canvi de baixants del celobert de l'edifici siti en la c/ Reial Séquia de
Moncada, 5.
COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ JOSE Mª LLOPIS, 25 per a la realització d'obres
consistents en impermeabilització del sòl de la terrassa de l'edifici siti en la c/ José Mª Llopis, 25.
Mª CARMEN GAMERO CONTRERAS per a la realització d'obres consistents a canviar
entaulellat de la cuina de la vivenda sítia en la c/ Castelló, 6-11.

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:

GABRIELA BLANCO CARRILLO per a realització d'obres d'habilitació de local en planta baixa
per a vivenda sítia en carrer La Sequiola, 4 Baix.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Deurà depositar una fiança de 600 € per a assegurar-la correcta execució de les obres sobre la
vorera.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de cinc-cents noranta-quatre euros amb cinc cèntims € (594,05 €) 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-nou euros amb un cèntim
(99,01 €)
*Liquidació Total: sis-cents noranta-tres euros amb sis cèntims (693,06 €)

DAVID BARRACHINA I BADIAS, per a realització d'obres de nova construcció per a vivenda
unifamiliar entre mitgeres en el carrer 25 d'abril, 15.
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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.
Abans de l'inici de l'obra haurà d'aportar la documentació següent:
Projecte d'execució.
Estudi de Seguretat i Salut.
Declaració subscrita pel tècnic redactor del projecte del compliment de la normativa
urbanística vigent i dels requeriments bàsics de qualitat de l'edificació.
Designació del director de l'obra amb visat del respectiu col·legi.
Designació del director d'execució de l'obra amb el visat del respectiu col·legi.
Designació del Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra amb visat del respectiu
col·legi.
Estudi de Gestió de residus de construcció i Demolició, segons R.D. 105/2008 d'1 de
febrer.
Així mateix:
Haurà de subscriure el contracte d'abastiment d'aigua abans de l'inici de l'obra.
Haurà d'instal·lar el comptador d'aigües en l'exterior de l'edifici per a facilitar la seua
lectura.
Les aigües pluvials hauran d'abocar a l'exterior.
La porta del garatge no podrà invadir la via pública
Deurà aportar fiança de 1.200 € (equivalent a 200 € /ml fatxada) per a respondre dels
possibles danys que es puguen produir en la via pública, que serà objecte de devolució una vegada
es realitze la inspecció final d'obra per part dels servicis tècnics municipals en ocasió de la
tramitació de les llicències de primera ocupació.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de tres mil huit-cents nou euros amb dènou cèntims (3.809,19 €) 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 trenta-quatre euros amb
huitanta-set cèntims (634,87 €)
*Liquidació Total: quatre mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb sis cèntims
(4.444,06 €)

Es dóna compte de la instància presentada per ENRIQUE REYNA DOMENECH en
representació de COLOR PRODUCTES SL sol·licitant anul·lació de llicència d'obres d'habilitació
de nau per a activitat de caldos en carrer Roll del Colomer, 16 per trasllat a un altre local. Vist
l'informe dels servicis tècnics en què es corrobora este fet i d'acord amb l'article 7. Meritació de la
Taxa, de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la prestació del servici d'inspecció i informació
urbanística, els membres de la Junta de Govern Local acorden aprovar la Taxa per Prestació del
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Servici i Inspecció Urbanística per un import de cinc-cents seixanta-sis euros amb setanta-tres
cèntims (566,73 €)

Devolució fiances
Es dóna compte de la instància presentada per VICTOR ERES CAMARASA sol·licitant devolució
de la fiança depositada el 23 de desembre del 2010 en Ruralcaja per import de 1.400 € per a
respondre dels possibles danys que es pogueren ocasionar en la via pública, carrer Miguel
Hernández núm. 50, en relació a l'expedient d'obres núm. 69/2010. Vist l'informe favorable dels
servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ PIQUER MORTE sol·licitant devolució de la
fiança depositada el 22 de maig del 2009 per import d'1.230 € per a respondre dels possibles danys
que es pogueren ocasionar en la via pública, Av. Sant Pere núm. 68, en relació a l'expedient d'obres
núm. 40/2009. Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita.

QUART.- RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per RAQUEL RIBERA RUIZ sol·licitant donar
de baixa el gual placa núm. 829 en carrer Bautista Fenollosa, 12.
Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, traslladant del
present acord als servicis encarregats de gestió del padró als efectes que realitzen les correccions
oportunes.

Es dóna compte de la instància presentada per RAFAEL PITARCH MARTÍNEZ sol·licitant
canvi d'ubicació del gual placa núm. 95 siti en carrer Ausiàs March cantó amb Bautista Fenollosa, 2
al carrer infanta Cristina, 3, així com una nova placa perquè l'anterior està molt deteriorada. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita. Quant a la placa haurà de
passar-se per les oficines municipals i arreplegar una nova, havent d'abonar prèviament en el
compte que té l'Ajuntament en qualsevol entitat bancària del municipi 20 € en concepte de placa de
reserva d'aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSEBEL CANO PALAZÓN, en
representació de CONSUM SDAD COOPERATIVA VALENCIANA sol·licitant senyalització que
impedisca aparcar als vehicles en l'accés de la rampa per a discapacitats des de la calçada. Vist
l'informe favorable de la policia local, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al
que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè se senyalitze i delimite el dit accés impedint
l'aparcament de vehicles.

Es dóna compte de la instància presentada per AMPARO CASTELLAR ROS sol·licitant
reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer La Pau. 16. Vist l'informe favorable de la Policia
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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.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Targeta d'estacionament per raons de minusvalidesa
Donat compte de l'informe emés pel Departament de Servicis Socials de l'Ajuntament
informant favorablement l'expedient d'expedició de la targeta d'estacionament de vehicles que
transporten persones amb mobilitat reduïda instat per SRA MARIA JOSEFA SÁNCHEZ GARCÍA,
els membres de la Junta de Govern Local, acorden, per unanimitat l'expedició de la targeta
d'estacionament de vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda a nom de MARIA
JOSEFA SÁNCHEZ GARCÍA.

Anul·lació de Tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per CRISTINA GIMÉNEZ LLUCH sol·licitant
anul·lació i devolució de l'import abonat dels rebuts de la taxa d'arreplegada de fem des de l'any
2010 a l'any 2013 de l'immoble siti en carrer del Puig núm. 21 pis 1 pta. 1 a l'estar duplicat el rebut i
eixir també a nom del seu marit. Comprovada la veracitat dels fets, els membres de la Junta de
Govern lloar acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, i comunicar esta circumstància als servicis
de gestió del padró corresponent perquè es done de baixa el dit rebut per a exercicis i posteriors i al
servici d'intervenció municipal perquè es procedix a la devolució dels 130,50 € ingressats
indegudament.
Es dóna compte de la instància presentada per MARGARITA RASCALVO SANDOVAL
en representació de JOSÉ MANUEL BONDIA LLUESMA sol·licitant donar de baixa del Servici
d'arreplegada de fem l'immoble siti en carrer Sant Joan 8 a l'estar deshabitat i no tindre els servicis
d'aigua ni d'electricitat. A la vista de la documentació presentada s'acorda accedir a allò que s'ha
sol·licitat, i comunicar esta circumstància als servicis de gestió del padró corresponent a l'efecte de
donar de baixa el rebut corresponent a partir de l'exercici 2014.

Ajornament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per MARÍA MARTÍNEZ JUAN sol·licitant el
fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer San Francisco, 58,
referència cadastral 8959315YJ2885N0001TF que ascendix a 328,78 €
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de tres mesos, de tal
manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 d'abril de 2.014, podent l'interessat fraccionar el
pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el termini final concedit.
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Es dóna compte de la instància presentada per ARGIMIRO MARTÍNEZ GARCÍA sol·licitant el
fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Pare Salvador, 21,
referència cadastral 8860220YJ2886S0001JH que ascendix a 522,53 €
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de tres mesos, de tal
manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 d'abril de 2.014, podent l'interessat fraccionar el
pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el termini final concedit.

Es dóna compte de la instància presentada per CONSOL CASTELLAR ESTEVE sol·licitant el
fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Francisco Climent, 7,
referència cadastral 9159507YJ2895N0001XK que ascendix a 584,68 €
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de tres mesos, de tal
manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 d'abril de 2.014, podent l'interessat fraccionar el
pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el termini final concedit.

Es dóna compte de la instància presentada per ELEUTERIO APARISI PERIS sol·licitant el
fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer La Font, 21, referència
cadastral 8959507YJ2885N0001FF que ascendix a 465,47 €
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedir un fraccionament de tres mesos, de tal
manera que la totalitat del deute estiga saldat a 30 d'abril de 2.014, podent l'interessat fraccionar el
pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el termini final concedit.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per JORGE VIVES sol·licitant anul·lació del recàrrec
corresponent al segon termini de l'IBI d'urbana al no haver rebut en el seu moment cap avís de
pagament. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat atés
que ha sigut el primer any en què s'ha fraccionat el rebut d'IBI d'urbana en dos terminis i ha pogut
originar alguna confusió, si bé, volen deixar clar que segons establix l'art. 24.1 del Reglament
General de Recaptació no hi ha l'obligació de notificar individualment el fet, al ser un impost de
caràcter col·lectiu i publicar-se el període de cobrament en el BOP i en la pàgina web de
l'Ajuntament. Així mateix acorden traslladar del contingut d'este acord als servicis de recaptació,
Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per MARI CARMEN PIQUER BERNET en
representació de VICENTE ALFONSO NAVARRE sol·licitant anul·lació del recàrrec corresponent
al segon termini de l'IBI de l'immoble siti en carrer Doctor Miquel Romeu, 1-2 al no haver rebut en
el seu moment cap avís de pagament. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a
allò que s'ha sol·licitat atés que ha sigut el primer any en què s'ha fraccionat el rebut d'IBI d'urbana
en dos terminis i ha pogut originar alguna confusió, si bé, volen deixar clar que segons establix l'art.
24.1 del Reglament General de Recaptació no hi ha l'obligació de notificar individualment el fet, al
ser un impost de caràcter col·lectiu i publicar-se el període de cobrament en el BOP i en la pàgina
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web de l'Ajuntament. Així mateix acorden traslladar del contingut d'este acord als servicis de
recaptació, Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament.
Es fa constar que en la votació del present acord no va participar SRA Mari Carmen Piquer
Bernet, membre de la Junta de Govern Local.

Es dóna compte de la instància presentada per LAURA LÓPEZ ENCISAM sol·licitant anul·lació
del recàrrec corresponent al segon termini de l'IBI de l'immoble siti en carrer Vicente Soriano, 23 al
no haver rebut en el seu moment cap avís de pagament. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat atés que ha sigut el primer any en què s'ha fraccionat el
rebut d'IBI d'urbana en dos terminis i ha pogut originar alguna confusió, si bé, volen deixar clar que
segons establix l'art. 24.1 del Reglament General de Recaptació no hi ha l'obligació de notificar
individualment el fet, al ser un impost de caràcter col·lectiu i publicar-se el període de cobrament en
el BOP i en la pàgina web de l'Ajuntament. Així mateix acorden traslladar del contingut d'este acord
als servicis de recaptació, Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per EMILIO VALERO MARTINEZ sol·licitant
anul·lació del recàrrec corresponent al segon termini de l'IBI d'urbana al no haver rebut en el seu
moment cap avís de pagament. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que
s'ha sol·licitat atés que ha sigut el primer any en què s'ha fraccionat el rebut d'IBI d'urbana en dos
terminis i ha pogut originar alguna confusió, si bé, volen deixar clar que segons establix l'art. 24.1
del Reglament General de Recaptació no hi ha l'obligació de notificar individualment el fet, al ser
un impost de caràcter col·lectiu i publicar-se el període de cobrament en el BOP i en la pàgina web
de l'Ajuntament. Així mateix acorden traslladar del contingut d'este acord als servicis de recaptació,
Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO VALVERDE SERRANO en
representació de la mercantil VALVERDE IBORRA, SL en la que exposa que eren propietari junt
amb Arts Gràfiques Diaz, SL del bé immoble siti en carrer Gregorio Ordoñez 20, referència
cadastral 9350303YJ2895S0001OE. Que en 2013 es va presentar davant del cadastre document de
segregació del bé immoble referenciada junt amb la corresponent documentació.
Que el cadastre va acordar segregar la parcel·la i en conseqüència s'ha liquidat l'IBI d'urbana des del
2009 al 2013 corresponent a les dos finques resultants, referències cadastrals
9350315YJ2895S0001ZE i 9350316YJ2895S0001UE, per un import total d'1.268,94 € (634,47 €
per bé immoble).
Que Valverde Iborra ha abonat els rebuts corresponents d'IBI d'urbana, del 2009 al 2013, de la
parcel·la original per un import total 1.324,48 €, per la qual cosa sol·licita que es compense la
quantitat abonada amb la quantitat a abonar i es torne l'import sobrant de la liquidació 55, 54€.
A la vista de la documentació presentada i de les comprovacions realitzades s'acorda accedir a allò
que s'ha sol·licitat procedint a la devolució de l'excés existent a favor de l'interessat per a la qual
cosa haurà de comunicar un número de compte on efectuar la devolució corresponent. Així mateix
acorden traslladar del contingut d'este acord als servicis de recaptació, Intervenció i Tresoreria de
l'Ajuntament.
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SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van presentar.

SÈPTIM.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Des de la celebració de l'última Junta de Govern Local s'han dictat per part de l'Alcaldia els
decrets següents:
Decret núm. 712 de 9 de desembre incoant expedients de protecció de la legalitat urbanística
requerint als interessats la sol·licitud de les oportunes llicències d'obres.
Decret núm. 713 de 9 de desembre incoant expedient sancionador per infracció a l'article 17
del Reglament de Servici d'Arreplegada de residus sòlids urbans i neteja viària.
Decret núm. 714 de 9 de desembre requerint al titular de l'activitat a què aclarisca la situació
de la llicència sítia en carrer l'Horteta núm. 13 destinat a taller faller.
Decret núm. 715 de 10 de desembre requerint al titular de l'activitat a què aclarisca la situació
de la llicència sítia en carrer magdalena, 74 baix destinat a carnisseria xarcuteria.
Decret núm. 716 de 10 de desembre concedint llicència de segona ocupació de l'immoble siti
en carrer del Palleter, 7-2-2
Decret núm. 717 de 10 de desembre procedint a la inscripció d'una parella en el Registre
Municipal de Parelles de fet.
Decret núm. 718 de 10 de desembre reconeixent diverses exempcions de l'Impost Municipal
de Circulació de Vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2014
Decret núm. 719 de 10 de desembre sobre aprovació de canvi d'obra inclosa en el PPOS 2012
Decret núm. 720 d'11 de desembre autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de taller de
reparació de vehicles automòbils, branca pneumàtics, exposició i venda sítia en carrer
carretera de Barcelona, 12 a favor de Mg-Mg-Auto Rafel SL.
Decret núm. 721 de 13 de desembre aprovant la liquidació realitzada pels servicis tècnics per
habilitació de local per a l'activitat de magatzem de material de rebosteria per a l'hostaleria
sítia en carrer La Creueta 16.
Decret núm. 722 de 13 de desembre anul·lant l'expedient de tancament i incoació de
l'expedient instruït per decret de l'alcaldia 304/2013 instat per Autocars Hueso, SL en carrer
Alguixós, 6.
Decret núm. 723 de 13 de desembre ratificant l'orde d'execució dictada per resolució de
l'alcaldia 606/2013
Decret núm. 724 de 13 de desembre desestimant les al·legacions formulades per José Sancho
Carbonell com a arquitecte redactor del projecte en data 12/11/2013 amb número de registre
d'entrada 4139/2013
Decret núm. 725 de 13 de desembre requerint al propietari de l'immoble siti en carrer Calvari,
68 la intervenció immediata sobre l'edifici amb la sol·licitud prèvia de llicència d'obres
acompanyada de projecte de rehabilitació.
Decret núm. 726 de 16 de desembre anul·lant l'expedient de llicència ambiental núm. 70/2013
en carrer Alguixós, 6.
Decret núm. 727 de 16 de desembre reconeixent les obligacions de diverses factures
corresponents a les obres incloses en el PPOS013.
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Decret núm. 728 de 16 de desembre autoritzant la diversos peons agrícoles amb càrrec a la
subvenció del programa de foment d'ocupació agrari expt. número 4620713BD04
Decret núm. 729 de 17 de desembre requerint a Manuel Sanchis Rodrigo que regularitze la
situació de la llicència d'activitat de taller mecànic i de planxa i pintura d'automòbils sítia en
carrer Reial Séquia de Moncada, 40.
Decret núm. 730 de 17 de desembre incoant expedient per a procedir a la baixa d'ofici
d'estrangers en el Padró d'habitants.
Decret núm. 731 de 17 de desembre ordenat el pagament de les ajudes socials informades
favorablement pel Departament de Servicis Socials.
Decret núm. 732 de 17 de desembre anul·lant expedient sancionador per infracció a l'article
47 de la Llei de contaminació acústica.
Decret núm. 733 de 17 de desembre adjudicant l'execució de l'obra reforç estructural escala
ajuntament a l'empresa GEOCIVIL, SA
Decret núm. 734 de 18 de desembre aprovant la modificació de crèdits 13/2013
Decret núm. 735 de 18 de desembre concedint a Selcus Wheels Repair CB llicència
d'obertura d'activitat e reparació de llandes d'automòbil en carrer El Fanal, 2.
Decret núm. 736 de 18 de desembre concedint diverses llicències d'obres menors.
Decret núm. 737 de 18 de desembre adjudicant la realització de l'auditoria integrada
d'ACMURSA I REMARASA a la mercantil Ollers Advocats.
Decret núm. 738 de 18 de desembre ordenant el pagament de les nòmines.
Decret núm. 739 de 19 de desembre concedint a Bull Sportwear CB la llicència d'obertura de
l'activitat de servicis publicitaris, arts gràfiques i comerç al detall de peces tèxtils sítia en
carrer Calvari 66 baix dreta.
Decret núm. 740 de 19 de desembre dictant orde d'execució de neteja de solars als propietaris
relacionats en l'annex.
Decret núm. 741 de 19 de desembre ordenant sessió ordinària de la Junta de Govern Local
per al dia 23 de desembre del 2013.

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