AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
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Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVEMBRE DEL 2013 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 26 de novembre 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, Fco. Javier Pelluz Requeno, que
actua en qualitat de secretari de la corporació, a fi de celebrar la present sessió ordinària en
primera convocatòria per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Ordre 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'ordre de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts en
l'Ordre 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:
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JULIO ELVIRA ELVIRA, en nom i representació de CAIXABANK, per a realització d'obres
de DESMUNTATGE DE BÚNKER I INSTAL·LACIÓ DE CAIXER AUTOMÀTIC, en el
carrer Mare de Déu del Miracle núm.4.
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-centes huitanta-quatre euros amb quaranta cèntims d'euros( 284,40 €)
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: quaranta-set euros amb
quaranta cèntims d'euro (47,40 €)
*Liquidació Total: vint-i-un euros amb un cèntim (331,80 €)

GREGORIO MARTINEZ CONCHILLA per a realització d'obres de LEGALITZACIÓ DE
REFORMA, consistents en l'habilitació de local a vivenda, en la C/Alqueria de Terroja núm.20.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran
barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de mil dos-cents setanta-quatre euros amb huitanta cèntims (1.274,80 €) 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: dos-cents dotze euros amb
quaranta-set cèntims d'euro (212,47 €)
*Liquidació Total: vint-i-un euros amb un cèntim (1.487,26 €)

MIGUEL SEPULVEDA CULEBRAS per a realització d'obres de LEGALITZACIÓ DE
REFORMA, consistents en l'habilitació de local a vivenda, en la C/Alqueria de Terroja núm.18.
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,
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contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran
barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de mil dos-cents setanta-quatre euros amb huitanta cèntims (1.274,80 €) 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: dos-cents dotze euros amb
quaranta-set cèntims d'euro (212,47 €)
*Liquidació Total: vint-i-un euros amb un cèntim (1.487,26 €)

Els Servicis Tècnics informen que en relació al requeriment d'esmena de desperfectes
en fatxades s'han rebut les següents instàncies sol·licitant ampliació de termini per a les dites
reparacions:
Rafael Pérez Ybarra, en representació de la Comunitat de Propietaris del carrer ReI
a Jaume 45.
Iborra-De la Chica S.L. en representació de la Comunitat de Propietaris del carrer
València núm.1.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden concedir-los un termini de 2 mesos
per a l'execució de les obres, devent complir amb les mesures de seguretat mínimes exigides en
la notificació.

Els servicis tècnics informen, en relació amb l'escrit presentat pel president de la finca
del carrer Trencat, 32 16, el qual exposava les dificultats econòmiques que tenen els veïns per a
complir el requeriment de reparació de desperfectes existents en la fatxada. Que s'han realitzat
gestions conduents a l'obtenció d'informació de possibles subvencions o ajudes per a la
realització de les dites obres, concloent-se que en l'actualitat l'única cosa previst són les ajudes
previstes en el Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel que es regula el Pla Estatal de foment
del lloguer de vivendes, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes,
2013-2016 (BOE de10 d'abril de 2.013).Però que les ajudes previstes en el mateix estan
pendents de la firma dels acords bilaterals amb les comunitats autònomes, per la qual cosa en
l'actualitat no hi ha ajudes o subvencions que financen este tipus d'actuacions. Els membres de
la Junta de Govern Local acorden traslladar el contingut d'estes gestions a la comunitat de
propietaris, ratificant-se en l'Orde d'Execució dictada per resolució de l'Alcaldia

Es dóna compte de l'informe realitzat pels Servicis Tècnics en relació amb la devolució
dels avals depositats per GAS NATURAL CEGAS S.A. En garantia de la correcta execució de
rases en la via pública corresponent a diversos expedients d'obres tramitats durant els exercicis
2.010 i 2.011, i l'import global del qual ascendixen a la quantia de 39.028,73 €. Del contingut
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de l'informe realitzat en data 14 de novembre de 2.013 es desprén la correcta execució de les
obres, així com de l'esmena de les deficiències observades en fases anteriors, per la qual cosa
procedix a la devolució dels avals depositats, amb els detalls següents:
FIANCES 2010 CEGAS
Expedient
8
2010
9
2010
42
2010
46
2010
56
2010
57
2010
60
2010
61
2010
63
2010
78
2010
91
2010
93
2009

Adreça
Séquia de Moncada, 7
Sant Roc, 18
Màrtirs - Cami Fons
Camí Fons, 59 - Sant Pere
Príncep Astúries
Santa Teresa, 7
Vial, 5
Juan Bautista Fenollosa, 24
Font, 9
Castelló, 24
Sant Joan, 59
Màrtirs, 33

FIANCES 2011 CEGAS
Expedient Adreça
4 2011 Infanta Elena, 5
20 2010 Séquia Moncada, 42
37 2011 Sant Vicent, 66
44 2011 Màrtirs, 24
45 2011 Castelló, 63
51 2011 Magdalena, 54
56 2011 Mare de Deu del Miracle, 22
64 2011 Juan Bautista Fenollosa, 24
71 2011 Ajuntament Vell, 8
76 2011 Comunitat Valenciana, 2
82 2011 Màrtirs, 33
100 2011 Juan Bautista Fenollosa, 26
103 2010 Sant Joan, 59
106 2011 Castelló, 65
107 2011 Gregorio Ordoñez, 24
110 2010 Castelló, 70

Import
18/05/2010
18/05/2010
19/07/2010
23/06/2010
18/08/2010
18/08/2010
18/11/2010
28/09/2010
18/11/2010
18/11/2011
23/11/2010
15/06/2010

600
600
600
600
7860
600
900
600
600
600
600
1554
15.714,00 €

Import
04/03/2011
04/03/2011
26/05/2011
26/05/2011
26/05/2011
19/07/2011
19/07/2011
22/07/2011
02/09/2011
14/09/2011
02/09/2011
13/10/2011
26/05/2011
13/10/2011
13/10/2011
04/03/2011

Total:

300
300
600
600
870
1500
1200
600
600
600
600
600
600
784,73
4260
300
14.314,73 €
39.028,73 €
4

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

Es dóna compte de l'expedient tramitat a este efecte per a procedir a la restauració de la legalitat
urbanística relativa a les obres executades en la C/Sant Vicent núm.7 sense ajustar-se a la
llicència concedida, i el promotor de la qual és SRA Dolores Vázquez Chulvi. A la vista del
contingut de les manifestacions realitzades per l'arquitecte autor del projecte tècnic, i de
l'informe realitzat pels Servicis Tècnics municipals que es ratifiquen en els informes realitzats
amb anterioritat, és de l'opinió de la Junta de Govern Local que ha de dictar-se resolució per
part de l'òrgan instructor desestimant les al·legacions realitzades. Com vullga que la notificació
de la resolució dictada d'inici de l'expedient de restauració urbanística va ser dictada el dia 21
d'octubre de 2.013, i l'escrit de l'arquitecte autor del projecte va ser presentat el dia 12 de
novembre de 2.013, s'entén que s'han consumit 22 dies dels dos mesos concedits per a procedir
a la sol·licitud de l'oportuna llicència o autorització urbanística, per la qual cosa deurà notificarse que el termini vigent és d'un mes i huit dies per a complimentar el dit tràmit, quedant vigents
la resta d'acords dictats en la mencionada resolució.

Es dóna compte de la documentació presentada per D. BARTOLOME CASAÑ AGUILAR en
relació amb l'estat de l'immoble de la seua propietat siti en la C/Calvari núm.68 consistent en
l'informe de conservació de l'edificació i avaluació energètica del mateix. De contingut del el
dit informe es desprén que s'ha d'actuar de forma urgent sobre els elements següents:
Façanes
Altres murs
Cobertes
Fonaments i estructura
Subministrament d'aigua
Evacuació d'aigua
Accessibilitat
Basant-se en el dit informe i en l’informe emés pels serveis técncis municipals els membres de
la Junta de Govern Local acorden requerir al propietari de l'immoble a la intervenció immediata
sobre els elements referenciats amb la sol·licitud prèvia de llicència acompanyada del projecte
de rehabilitació de l'edifici visat pel col·legi corresponent al tractara d'obres de naturalesa
estructural. Fins que no comencen les obres de rehabilitació, hauran de disposar-se de forma
urgent, les mesures mínimes de seguretat per a l'estabilitat de l'edifici, açò és, apuntalament de
l'estructura del mateix, havent d'aportar certificat tècnic sobre la correcta disposició de les
mesures de seguretat i estabilitat de l'edifici.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la sol·licitud realitzada per Sandra Carlos Alcover en la que sol·licita
que es pinte línia groga davant de la porta d'entrada de la seua vivenda sítia en la C/Bautista
Fenollosa núm.43 baix, atés que la dita porta es queda en mitat de dos guals, de tal manera que
si aparquen en el dit espai, dificulta l'entrada i eixida de vehicles del seu garatge.
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D'acord amb l'informe realitzat per la Policia Local, es desprén que l'amplària del tram
que existix entre els dos guals és de 4.70 m. De longitud, que s'estima suficient per a
l'aparcament d'un vehicle, per la qual cosa es desestima la sol·licitud, sense perjuí que
l'interessat puga sol·licitar l'ampliació del seu gual com a mesura per a solucionar el problema, i
en este cas es tornaria a replantejar l'assumpte.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació via pública
Es dóna compte de la instància presentada per CARLOS BAYARRI MONTAÑANA
en desistiment de la llicència d'ocupació de via pública amb taules i cadires corresponent al bar
Colors siti en la C/Sant Joan núm.5, per cessaments en la titularitat del negoci. Els membres de
la Junta de Govern Local es donen per assabentats, acordant l'anul·lació de la mencionada
llicència i de la liquidació practicades de la taxa corresponent, procedint-se a l'arxiu de
l'expedient sense més tràmit.

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 NATALIA ALANDES
CARBONELL, 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 NATALIA ALANDES CARBONELL

Anul·lació plaça de reserva d'aparcament per a minusvàlids
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per JUAN ANTONIO CANO CHECA en
què sol·licita que s'anul·le la plaça reservada a aparcament de vehicles per a minusvàlids siti en
la C/Sant Pere núm.85 per no ser utilitzada per titulars de targeta d'estacionament reservat per
raons de minusvalidesa. Vist l'informe realitzat per la Policia Local del que es desprén que s'ha
comprovat la no utilització de la dita plaça en diferents torns i ininterrompudament, els
membres de la Junta de Govern Local accedixen a la sol·licitud, donant ordes als servicis de
manteniment perquè procedisquen a l'anul·lació de la dita plaça.

Anul·lació de Tributs municipals
Es dóna compte de la sol·licitud formulada per D. Benjamí García Guillén, rector de la
parròquia de Sant Antoni Abad, en el que sol·licita l'exempció de la liquidació del I.C.I.O.
Corresponent a les obres de construcció de la fase B de la secció 19 del cementeri parroquial de
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Rafelbunyol, concedida per acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2.013,
al·legant que l'exempció sol·licitada s'empara en l'orde del Ministeri d'Hisenda de 5 de juny del
2001, amb relació a l'article IV.1.B de l'Acord sobre Assumptes Econòmics subscrit per la
Santa Seu i l'Estat Espanyol el 3 de gener d'1.979.
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 567 €, 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.

Es dóna compte de la instància presentada per NURIA LOSADA NATIVIDAD,
sol·licitant anul·lació del rebut de la taxa d'arreplegada de fem de l'any 2013de l'immoble siti en
carrer Carmen Tagle núm.20, atés que està pagant el dit rebut tant com vivenda com per
activitat, sol·licitant que se li anul·le la taxa corresponent a la vivenda i que l'import del mateix
se li compense amb l'import pendent de pagament de l'activitat. Comprovat la veracitat d'allò
que s'ha manifestat, s'accedix a la sol·licitud, traslladant d'este acord als servicis de recaptació i
de gestió tributària del padró corresponent.
Es fa constar que en la votació del present acord no va participar SRA Nuria Losada
Nativdad, membre de la Junta de Govern Local.

Es dóna compte de la instància presentada per NURIA LOSADA NATIVIDAD, en
representació de JUAN ANTONIO LOSADA NATIVITAT, sol·licitant anul·lació dels rebuts
de la taxa d'arreplegada de fem dels any 2.009 a 2013 de l'immoble siti en l'Av. Rambleta 7 atés
que va procedir a la venda del dit immoble l'any 2.005. Comprovat que en el padró de la taxa hi
ha una duplicitat del rebut, atés que s'està girant el mateix tant a l'actual com a l'anterior
propietari., els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat,
traslladant d'este acord als servicis de recaptació i de gestió tributària del padró corresponent.

Es fa constar que en la votació del present acord no va participar SRA Nuria Losada
Natividad, membre de la Junta de Govern Local.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA DEL MAR RODRIGO
RAMÓN, en nom i representació de VICENTE RODRIGO CHULVI, sol·licitant anul·lació
dels rebuts de la taxa d'arreplegada de fem dels any 2.012 al 2013 de l'immoble siti en la
C/Mare de Déu del Pilar núm.36-1, per haver-se pagat a nom de Mª del Mar Rodrigo Ramón.
Comprovat que en el padró de la taxa hi ha una duplicitat del rebut, atés que s'està girant el
mateix tant a l'actual com a l'anterior propietari, els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, traslladant d'este acord als servicis de recaptació i de
gestió tributària del padró corresponent.
7

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

Es dóna compte de la instància presentada per ADORACIÓ RODRIGO RAMÓN, en
nom i representació de VICENTE RODRIGO CHULVI, sol·licitant anul·lació dels rebuts de la
taxa d'arreplegada de fem dels anys 2.012 a 2013de l'immoble siti en la C/Mare de Déu del
Pilar núm.36-2, per haver-se pagat a nom d'Adoración Rodrigo Ramón. Comprovat que en el
padró de la taxa hi ha una duplicitat del rebut, atés que s'està girant el mateix tant a l'actual com
a l'anterior propietari., els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha
sol·licitat, traslladant d'este acord als servicis de recaptació i de gestió tributària del padró
corresponent.

Ajornament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per ANABEL BARREIRO SOLER
sol·licitant el prorrateig en tres terminis del deute que se li reclama en el procediment de
constrenyiment del pagament de l'Impost sobre Béns Immobles, els membres de la Junta de
Govern Local acorden atorgar un ajornament global de 3 mesos, podent l'interessat fraccionar
el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de
l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSE GRAU REAL sol·licitant el
prorrateig en dotze terminis del deute que se li reclama en el procediment de constrenyiment
del pagament de l'Impost sobre Béns Immobles de diversos immobles de la seua propietat, els
membres de la Junta de Govern Local acorden atorgar un ajornament global de 3 mesos, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de
l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSE VICENTE BOIX FENOLLOSA
sol·licitant l'ajornament del pagament del deute que se li reclama del pagament de la taxa
d'Arreplegada de Fems de l'any 2.013 d'un immoble de la seua propietat, els membres de la
Junta de Govern Local acorden atorgar un ajornament global de 3 mesos, podent l'interessat
fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el termini final
concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de
l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per JAMAL GHALLAB MARRAKCHI
sol·licitant l'ajornament del pagament del deute que se li reclama del pagament de la taxa
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d'Arreplegada de Fems de l'any 2.013 d'un immoble siti en la C/Ctra de Barcelona núm.14, els
membres de la Junta de Govern Local acorden atorgar un ajornament global de 3 mesos, podent
l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua conveniència sempre que es respecte el
termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de
l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSE CARLOS AVIÑO MIRA, en nom
i representació de SILIKEN MANUFACTURING SLU I SILIKEN ENERGI SL, relatives a la
baixa de distints epígrafs del IAE en el tercer trimestre i sol·licitant per això la liquidació
únicament de dos trimestres l'any 2.013.
Vist l'informe dels servicis d'intervenció en què s'indica: “Havent-se causat baixa en
l'activitat durant el tercer trimestre, procedix liquidar únicament els tres primers trimestres del
present exercici dels epígrafs corresponents.”,
Els membres de la Junta de Govern Local acorden estimar parcialment la sol·licitud en
el sentit que s'anul·len els rebuts corresponents a l'exercici de 2.013 i procedir a la liquidació
dels tres primers trimestres del present exercici dels epígrafs corresponents.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada pels administradors concursals de SILIKEN
MANUFACTURING SLU, relatives a la baixa de l'epígraf 342.2 del IAE en data 15 d'octubre
de 2.013 i sol·licitant per això la liquidació únicament de tres trimestres l'any 2.013.
Vist l'informe dels servicis d'intervenció en què s'indica: “Les baixes causades en
l'últim trimestre no donen lloc a cap prorrateig, corresponent el pagament del rebut anual.”
Els membres de la Junta de Govern Local acorden desestimar la sol·licitud.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de
l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per MANUIEL GARCIA FUMAT, exposant
que des del dia 1 de juliol Roman tancat el taller de retolació siti en la C/ ReI a Jaume núm.28,
sol·licitant la devolució de la part proporcional del rebut de la taxa per arreplegada de fems.
Vist que l'Ordenança Fiscal no contempla el prorrateig de la taxa per baixa d'activitat,
sent per tant el rebut una quota fixa anual, els membres de la Junta de Govern Local acorden
desestimar la sol·licitud, sense perjuí de traslladar del present acord als servicis de gestió
tributària de la taxa per a tindre en compte esta incidència en el manteniment del padró.
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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. 649 de 8 de novembre ordenant el pagament de diverses factures.
Decret núm. 650 de 8 de novembre imposant sanció de 60 € per haver comés
infraccions als articles 47 de la Llei 7/2002 de contaminació acústica.
Decret núm. 651 i 652 de 8 de novembre imposant multes de 30.05 Euros per haver
comés infraccions als articles 6.3 B) de l'Ordenança municipal reguladora de la
TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Decret núm. 653 de 12 de novembre concedint llicència de segregació de la parcel·la
A11 que dóna al carrer Guàrdia Civil del sector IV
Decret núm. 654 de 12 de novembre contractant Salvador Piquer Calataiud com a
oficial de segona de construcció per a realitzar funcions d'adequació de vestidor de
zones esportives.
Decrets núms. 655 i 656 de 12 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 657 de 13 de novembre autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de
“fabricació de calcomanies i productes d'impremta ” sítia en el carrer del Mar, 13 a
favor de Calcomanies Fayos SL.
Decret núm. 658 a 660 de 13 de novembre acordant l'inici de diversos expedients de
reclamació patrimonial.
Decret núm. 661 de 13 de novembre rectificant diversos assentaments comptables i
Barrar els saldos sobrants de retencions de crèdit (assentaments 20.481 a 20.489).
Decret núm. 662 de 15 de novembre autoritzant Jesús Sancho Dura, l'inici de l'activitat
de perruqueria, amb emplaçament en el carrer Eixarch, 6.
Decret núm. 663 de 15 de novembre concedint bestretes de la nòmina.
Decret núm. 664 de 15 de novembre procedint a contractar Carolina Redón Genovés
com a conserge.
Decret núm. 665 de 19 de novembre acceptant l'endós sol·licitat per Eugenio Marzo
Quintanilla en relació a les certificacions extraordinàries corresponents a l'execució
d'obres d'adequació de la piscina descoberta.
Decret núm. 666 de 19 de novembre aprovant definitivament la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de béns Immobles al no haver-se presentat
reclamacions durant el període d'exposició al públic.
Decret núm. 667 de 19 de novembre autoritzant a Ceteck Tecnologia SL l'inici de
l'activitat d'oficina d'ús administratiu en carrer La Farola, 3.
10

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. 668 de 19 de novembre autoritzant a Yolanda Pastor Peris l'inici de
l'activitat de llenceria merceria en carrer Calvari, 36.
Decret núm. 669 de 19 de novembre ordenant el pagament de la subvenció concedida
l'Agrupació Local Unió Democràtica de Pensionistes.
Decret núm. 670 de 19 de novembre contractant Jesús Eres Jauzaras com a oficial de
segona de construcció per a realitzar funcions d'adequació de vestidor de zones
esportives.
Decret núm. 671 de 21 de novembre convocant sessió ordinària del ple de l'Ajuntament
per al dia 25 de novembre del 2013 a les 18:30 hores en el saló de sessions de
l'ajuntament.
Decret núm.672, concedint llicència municipal de renovació de llicència municipal
d'ocupació de la vivenda emplaçada en el carrer Mare de Deu del Miracle, 15-1-1d'este
municipi, sol·licitada per Vicente Borras Natividad com a propietari.
Decret núm.673, convocant Junta de Govern Local per al dia 26 de novembre de 2.013.

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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