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 28 DE JUNY DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 28 de juny 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'Ordre del dia.
Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera i Víctor García Martínez 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:
JESÚS AMADOR ARTECHE TORADA, per a realització d'obra nova consistent en derrocament i
construcció de vivenda i garatge en planta baixa en carrer Sant de la Pedra, 3. Abans de l'inici de
l'obra haurà d'aportar la documentació següent:
Designació del director de l'obra amb el visat del corresponent col·legi.
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Designació del director d'execució de l'obra amb el visat del corresponent
col·legi.
Designació del coordinador de Seguretat i Salut de l'obra amb el visat del
col·legi corresponent.
Sol·licitud d'ocupació de via pública
Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, segons RD 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 d'1.990 € (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.
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 mil huit-cents huitanta-quatre euros amb huitanta-tres cèntims (2.884,83 €) 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-cents huitanta euros amb
huitanta cèntims (480,80 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (3.365,63 €)

Reclamació taxes obres
Es dóna compte de la instància presentada per Federico López Ferrer en representació de LUIS
BORRAS CARPENA en relació a la liquidació de l'impost de construcció i les taxes corresponents
a la llicència d'obres 32/2013 al considerar que s'ha calculat sobre obra ja executada, entenent que
l'obra executada fins al moment és de 45%. Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els
membres de la Junta de Govern Local acorden anul·lar la liquidació practicada i aprovar les
liquidacions següents:
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*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de dos mil quatre-cents seixanta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims (2.465,26 €) 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-cents deu euros amb
huitanta-huit cèntims (410,88 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS MIL HUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB
TRETZE CÈNTIMS (2.876,13 €).

Diversos
Per part dels servicis tècnics municipals s'informa de les obres que s'estan realitzant en el carrer
Vicente Soriano, 35, indicant que s'observa que s'estan realitzant obres sense haver obtingut la
preceptiva llicència d'obres, per la qual cosa haurà de procedir-se a la paralització immediata de les
mateixes i a la incoació del corresponent expedient de restauració de la legalitat vigent. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar l'inici del dit expedient.
Així mateix els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar als servicis tècnics que
inspeccions les obres que s'estan realitzant en el municipi i iniciar els corresponents expedients
d'infracció urbanística si fóra necessari.

Per part dels servicis tècnics municipals s'informa que s'ha realitzat inspecció ocular de les façanes
en mal estat. Els membres de la Junta de Govern Local acorden que s'inicien els expedients de
reparació de les més urgents:
Rei en Jaume, 2
Trencat, 23
Major, 17
Vicente Soriano, 28
Sant Antonti, 38
Calvari, 58, 29, 28,39,20
Camí fondo, 2, 5
Mare de deu, 20, 42, 6
Reina sofia 2, 4, 6
Magdalena, 39, 43,92,26,30
Trencat, 18
Padre Salvador, 27

Per part de l'arquitecte s'informa sobre l'activitat que RETO A LA ESPERANZA està desenrotllant
en disseminats, partida Germanells. Indica que es tracta d'una activitat que s'exercix en sòl no
urbanitzable on s'han realitzat obres que ja han prescrit. En elles es realitza activitat de
magatzematge, de menjador, de residència, cursos… Es tracta d'una activitat sense legalitzar. Els
membres de la Junta de govern Local acorden ordenar al Sr. Arquitecte que concerte una reunió
amb els responsables de l'activitat per a buscar una solució al problema.
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QUART. RESERVA D'APARCAMENT
S'acorda concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament previ del preu
públic corresponent a:
CONSUELO ESTEVE SAEZ, de 2,5 ml. En el carrer Bautista Fenollosa, 19

Es dóna compte de la instància presentada per OSCAR MARTÍNEZ PARDO, en reprentació de
ELECOS INSTAL·LACIONS, SL en la qual exposa que desitja canviar la ubicació del gual que té
en el carrer Vallant, 17 baix al carrer San Francisco, 28. Els membres de la Comissió de govern
accedixen al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSE VICENTE DE LA RUBIA VIVERO,
sol·licitant la baixa de reserva d'aparcament del carrer Horteta, 38 placa núm. 988. Els membres de
la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, prèvia devolució de la placa.

Es dóna compte del recurs presentat per Vicente Félix Vicente en el que sol·licita es reconsidere
l'acord de la de la Junta de Govern Local de data 16 d'abril del 2013 per la que se li denega
l'habilitació d'una zona groga prohibint l'estacionament a l'altura dels números 18 i 20. Els membres
de la Junta de Govern Local acorden ratificar-se en el seu anterior acord, comunicant-li que en estes
oficines no consta que cap veí d'eixe carrer tinga habilitada la zona de davant del seu gual.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de via pública
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ CASTELLAR IBORRA sol·licitant per als
mesos d'abril, maig i juny, ambdós inclosos, de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires
enfront del local de la seua propietat, Taberneta el Coc 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 de la Taberneta
el Coc, 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.
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Temps concedit: mesos d'abril, maig i juny del 2013, ambdós inclosos. La possibilitat
de pròrroga està sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
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Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per TERESA ROS LÓPEZ sol·licitant per als mesos de
juliol, agost i setembre, ambdós inclosos, de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires
enfront del local de la seua propietat, Cafeteria Bañón sítia en carrer Calvari, 14. La terrassa se situa
enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant
una superfície total de 8 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 8 m2 en el domicili siti en carrer
Calvari, 14 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la Taberneta el
Coc, 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 de juliol, agost i setembre del 2013, ambdós inclosos. La
possibilitat de pròrroga està sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
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.

Fraccionament tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per DOLORES PIQUER SANCHO sol·licitant
ajornament fins a novembre del pagament de la liquidació d'alta de l'IBI d'urbana corresponent a
l'exercici 2012, referència cadastral 8556320Y2885N0001JF per import d'1.461,17 €. Els membres
de la junta de Govern Local acorden l'ajornament en tres mensualitats (setembre, octubre i
novembre) havent d'ingressar les quantitats a compte en la compte de l'Ajuntament del Banc de
València, 0093 0377 67 0000001605, passant a arreplegar els rebuts corresponents una vegada
abonat l'últim termini. Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació
Municipal perquè en prengueu coneixement.

Es dóna compte de la instància presentada per ADOLFO MENDOZA MARTÍNEZ sol·licitant
fraccionament del pagament de la liquidació d'alta de l'IBI d'urbana siti en carrer Reina Sofía, 44
corresponent a l'exercici 2012, referència cadastral 8860230YJ2886S0001AH per import de 779,87
€. Al seu torn sol·licita compensació dels 243,74 € abonats com a solar en 2012 corresponent a la
referència cadastral 8860212YJ2886S0001KH sítia en Reina Sofía, 44. Els membres de la junta de
Govern Local acorden acceptar el que sol·licita i ajornar la resta de l'import pendent de pagament
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536,13 € en tres mensualitats (setembre, octubre i novembre) havent d'ingressar les quantitats a
compte en la compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, passant a
arreplegar els rebuts corresponents una vegada abonat l'últim termini. Així mateix s'acorda
traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal perquè en prengueu
coneixement.

Reclamació d'Impostos i Taxes
Es dóna compte de la instància presentada per Jorge Muñoz García indicant que va abonar
erròniament un rebut d'IBI d'urbana al seu nom corresponent a l'exercici 2012, referència cadastral
8455503YJ2885N0201RB per import de 176,11 €. Que li ha arribat la liquidació de l'IBI d'urbana
de 2012 corresponent a la seua vivenda 8455503YJ2885N0201RB per import de 178,55 €. Que
sol·licita compensació econòmica entre ambdós rebuts i abonar la diferència. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i traslladar còpia d'esta resolució al Servici
de Recaptació Municipal perquè en prengueu coneixement.
Es dóna compte de la instància presentada per Mª AMPARO CASAS HERNÁNDEZ sol·licitant la
baixa de fem, que figura al seu nom, de l'immoble siti en carrer Sant Antoni, 33 per derrocament del
mateix i ser actualment un solar. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que
sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es de de baixa del padró de la taxa d'arreplega de fem.

Es dóna compte de la instància presentada per Josep Gaspar Gaia Sarrión, en representació de
l'empresa REISSWOLF LEVANTE SL sol·licitant la baixa del servici d'arreplegada de fems des de
gener del 2012 per estar inactiva l'empresa des del 31/12/2011. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes perquè a partir d'este exercici es gire el rebut
a nom del titular de la nau, José Gaspar Gaia Sarrión.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per Ignacio Ruiz Tamarit com a administrador de
PARABÓTICA, SL sol·licitant una demora per a realitzar la ignifugación de la nau en el mes
d'agost sense necessitat alterar l'activitat diària de l'empresa. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir
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SÈPTIM.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Es dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de l'última sessió de
la Junta de Govern Local:
Decret núm. 329 de 10 de juny imposant sanció per infracció de l'art. 31 de l'Ordenança
municipal reguladora de la Tinença i protecció d'Animals de companyia.
Decret núm. 330 de 10 de juny autoritzant la sol·licitud del programa de qualificació
professional inicial per al curs 2013/2014 de “reproducció de motles i peces ceràmiques
artesanals”.
Decret núm. 331 de 10 de juny autoritzant la sol·licitud del programa de qualificació
professional inicial per al curs 2013/2014 de “operacions auxiliars de fabricació mecànica”.
Decret núm. 332 d'11 de juny aprovant liquidacions d'alta d'IBI urbana.
Decret núm. 333 d'11 de juny incoant expedient sancionador contra Fernando Adelantado
Garrido per presumpta infracció de l'article 47 de la Llei 7/2002 de contaminació acústica.
Decret núm. 334 i 335 de 12 de juny resolent recursos de reposició interposats contra les
liquidacions de l'impost de plusvàlua
Decret núm. 336 de 12 de juny autoritzant el canvi de titularitat a favor de Joaquín Saiz
Rivero de l'activitat de reparació d'aparells electrodomèstics sítia en carrer Camí Fons, 3.
Decret núm. 337 de 13 de juny autoritzant Marià comte Ibáñez l'inici de l'activitat de
farmàcia amb emplaçament en carrer Magdalena, 91 baix esquerra.
Decret núm. 338 de 14 de juny reconeixent les obligacions i ordenant el pagament de
diverses factures.
Decret núm. 339 de 14 de juny desestimant les al·legacions de les sancions de trànsit
imposades per la policia local.
Decret núm. 340 de 14 de juny desestimant el recurs de reposició contra la sanció de trànsit
imposat per decret de l'alcaldia 257/213.
Decret núm. 341 i 342 de 17 de juny estimant el recurs de reposició interposats contra les
liquidacions de l'impost de plusvàlua.
Decret núm. 343 de 17 de juny aprovant les certificacions núm. 1 i 2 de les obres de
reparació i consolidació parcial de la xarxa viària incloses dins del PPOS 2012
Decret núm. 344 de 17 de juny autoritzant el pagament de l'excursió d'alumnes del
Programa de Formació de Persones Adultes.
Decret núm. 345 de 18 de juny concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia
en carrer València, 1-3.
Decret núm. 346 de 19 de juny reconeixent l'exempció d'impostos de vehicles per tindre els
seus propietaris reconeguda la minusvalidesa.
Decret núm. 347 de 19 de juny denegant el certificat de compatibilitat i llicència ambiental
per a garatge privat d'oficines.
Decret núm. 348 de 19 de juny concedint a Mª Carmen Bellver Mateo la llicència d'obertura
de l'activitat de brioxeria cafeteria sense ambient musical en carrer Camí Fons, 58B.
Decret núm. 349 de 19 de juny aprovant la certificació ordinària núm. 1 del mes de maig
corresponent a l'obra d'adequació de la piscina descoberta.
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Decret núm. 350 de 19 de juny estimant el recurs presentat al decret d'alcaldia 95/2013 i
reconeixent l'exempció del vehicle propietat de Daniel Garrido Palacios per tindre més de
25 anys.
Decret núm. 351 de 19 de juny procedint a la contractació del policia Raúl Palència Molina
en substitució de policies durant els mesos d'estiu.
Decret núm. 352 de 20 de juny concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 353 de 20 de juny acordant l'anul·lació de l'expedient sancionador per infracció
a l'article 7 del Reglament del Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids, Urbans i Neteja
Viària.
Decret núm. 354 de 20 de juny autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de forn siti en
carrer Juan Bautista Fenollosa, 11 a favor de Vicente Montalar Moya.
Decret núm. 355 de 20 de juny convocant sessió ordinària del ple de l'Ajuntament per al dia
24 de juny a les 18:30 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament.
Decret núm. 356 de 21 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 357 de 21 de juny convocant tribunal per al dia 27 de juny per a la baremació
de mèrits de la plaça d'interventor.
Decret núm. 358 de 21 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 359 de 21 de juny autoritzant a Mireia Abad Escamilla l'inici de l'activitat de
centre d'estètica en carrer Vicente Soriano, 38.
Decret núm. 360 de 21 de juny resolent el recurs de reposició de sanció de trànsit imposada
per decret de l'alcaldia 257/2013
Decret núm. 361 de 21 de juny imposant sanció per infracció de l'art. 47 de la Llei 7/2002
de contaminació acústica.
Decret núm. 362 de 21 de juny imposant sanció per infracció de l'art. 18.b) de l'Ordenança
Municipal reguladora de la Tinença i Protecció d'animals de companyia.
Decret núm. 363 de 25 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 364 de 25 de juny convocant sessió ordinària de la Comissió de Govern per al
dia 28 de juny 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 deu minuts, de tot això com a secretària accidental certifique.
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