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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 2 DE MAIG DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 2 de maig 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 Mª 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
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:
FRANCISCA APARISI SÁNCHIS per a la realització d'obres d'habilitació de vivenda en carrer 9
d'octubre, 43.

1

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

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 huit-cents quaranta-nou euros amb quaranta-nou cèntims (849,49 €) 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: cent quaranta-un euros amb
cinquanta-huit cèntims (141,58 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: NOU-CENTS NOVENT AI UN EUROS AMB SET CÈNTIMS.

EMILIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ per a la realització d'obres d'habilitació de segona planta per a
vivenda en carrer Cervantes núm. 16, referència cadastral 9259202YJ2895N0001EK
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 nou-cents noranta-nou euros amb dènou cèntims (999,19 €) 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: cent seixanta-sis euros amb
cinquanta-tres cèntims (166,53 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS.

ALFONSO POYUELO DELGADO, per a realitzar obres d'habilitació de local per a la instal·lació
de carnisseria-xarcuteria en carrer Camí fons, 20 baix, referència cadastral
9055929YJ2895N0001OK. Abans de l'inici de l'activitat haurà d'obtindre l'oportuna llicència
d'obertura.
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
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elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de cinc-cents setanta euros amb seixanta-sis cèntims (570,66 €) 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-cinc euros amb onze
cèntims (95,11 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS (665,77 €)

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de subministrament de gas natural en
carrer Camí Fons, 20. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents euros
(600 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en capes
de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de
la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall
amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu
torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample
de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

ZANJA
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Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats de
l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una empresa
homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la
rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la realització d'estos
assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a garantia de
les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos mencionats en el
paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en les rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les obres,
que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar, per part dels
Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on es
vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a procedir
a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les
obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de díhuit euros (18 €) quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de
comprovació final de les obres realment realitzades (art.104.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb un cèntim (3,01 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01€). Quantitat
que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

Es dóna compte de la instància presentada per GAS NATURAL CEGAS SA sol·licitant
modificació d'ubicació de llicència d'obres, expt. 98/2012, per a la canalització de canonada de
distribució de gas natural en el terme de Rafelbunyol en carrer Vicente Soriano 83 a l'actual
d'Alfons XIII, 18.
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Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al canvi d'ubicació complint amb totes les condicions que es van especificar en la llicència
98/2012.

Per part dels Servicis Tècnics s'informa, a instància del Sr. alcalde, de l'estat dels requeriments de
la Inspecció Tècnica d'Edificis de més de 50 anys d'antiguitat realitzats en 2009 i 2010, indicant que
no tots han contestat al mateix. Els membres de la Junta de Govern Local acorden que es torne a
requerir la presentació de la ITE a tots aquells que no l'hagen presentat i que s'amplie als edificis
que en 2013 tenen més de cinquanta anys.

Per part dels Servicis Tècnics es dóna compte de l'informe realitzat sobre l'estructura i deficiències
de l'Ajuntament, concloent que el problema principal està en l'escala, la qual tira de l'estructura de
l'edifici i el desplaça. Els membres de la Junta de Govern Local acorden demanar a la senyora Rosa
Mª Fuentes la redacció del corresponent projecte d'obres, direcció d'obres i estudi de Seguretat i
Salut i coordinació per a l'esmena de deficiències.

Per part dels Servicis Tècnics s'informa de l'obligació de requerir als edificis de nova construcció la
certificació de l'eficiència energètica, basant-se en el Reial Decret 235/2013, de cinc d'abril pel qual
s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Que l'Orde
1/2011 de 4 de febrer de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la que es regula el
Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis establix que “el document de registre del
certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat serà requisit obligatori perquè l'administració
pública competent atorgue la primera llicència municipal d'ocupació, en vivendes, o llicència
d'obertura, en edificis del sector terciari. El document de registre serà també obligatori per a
l'obtenció de segones o ulteriors llicències d'ocupació o obertura, quan en la primera llicència fóra
d'aplicació el Reial Decret 47/2007 de 19 de gener, pel que s'aprova el procediment bàsic per a la
certificació energètica dels edificis”. Els membres de la Junta de Govern Local es donen per
assabentats i acorden requerir la dita documentació en compliment de la legislació invocada.

Per part dels Servicis Tècnics s'informa de la documentació facilitada pel Servici Regional de
l'Institut Geogràfic Nacional (CNIG) en relació a les actes d'amollonament del terme municipal a fi
de reconéixer els verdaders límits municipals, per la qual cosa la Junta de Govern Local sol·licita
l'estudi dels mateixos als servicis tècnics municipals.

Es dóna compte de la instància presentada per JOAQUÍN MATEO BERNAT en la qual manifesta
que havent-se denegat la llicència de segona ocupació de l'immoble siti en carrer Joan Lluis Vives,
1-2-4 per incompliment de la comunitat de propietaris de la presentació de la ITE de l'edifique,
sol·licita se li notifique a la pròpia comunitat este fet. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir al que sol·licita.
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QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per ALEJANDRO MUÑOZ TAMARIT, sol·licitant la
reducció de la reserva d'aparcament a 2,50 ml. De gual siti en carrer Magdalena núm. 104. 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 de reserva d'aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per SANTIAGO SANZ SANCHO sol·licitant canvi
d'ubicació de la reserva d'aparcament del carrer Major, 29 a carrer Mare de Déu del Miracle, 28
conservant les mateixes dimensions que tenia. 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 es modifique en el padró de reserva d'aparcament.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Es dóna compte de la instància presentada per CARLA MARTÍNEZ IRANZO sol·licitant,
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat, el celler de
Carla, siti carrer Eixach, 27 des de l'1 de maig del 2013 fins a l'1 de maig del 2014. La terrassa se
situa enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles,
ocupant una superfície total de 10 m2. Els membres de la Junta de Govern Local acorden concedir
l'ocupació de la via pública amb mesos i cadires fins al 31 de desembre del 2013, havent de
sol·licitar en el pròxim exercici la corresponent ocupació de la via pública,.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública, amb el pagament previ
de la taxa corresponent, 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 10 m2 en el domicili siti carrer
Eixarch, 27 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del celler de Carla,
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: des de maig a desembre 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 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
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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:
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 PILAR RODRÍGUEZ GÓMEZ sol·licitant
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat, Bar Miami,
siti en carrer Calvari, 10 per als mesos de maig fins a octubre (dos trimestres), ambdós inclosos. La
terrassa se situa enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de
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vehicles, ocupant una superfície total de 10 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 10 m2 en el domicili siti en carrer
Calvari, 10 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Miami, 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 maig a octubre 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 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.
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
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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.

Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE PIQUER SANCHIS sol·licitant
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat, Bar PA i Glop
siti en carrer Ausiàs March, 11 per als mesos de maig a octubre del 2013, ambdós inclosos. La
terrassa se situa enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de
vehicles, ocupant una superfície total de 5 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 5 m2 en el domicili siti en carrer
Ausiàs March, 11 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar PA i
Glop, 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 maig a octubre 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 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
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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:
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 PEDRO CASAT CASTELLA sol·licitant
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat, Bar Sud, siti
en carrer ReI a Jaume, 58per als mesos de maig fins a juliol del 2013, ambdós inclosos,. La terrassa
se situa enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles,
ocupant una superfície total de 14 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò
que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.
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Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 14 m2 en el domicili siti en carrer
ReI a Jaume, 58 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del Bar Sud, 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 maig a juliol 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 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.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
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La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Fraccionament tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per MARI CARMEN MATEO PIQUER
sol·licitant abonar el deute de 473,80 € a terminis i sense el recàrrec corresponent, perquè no està
cobrant la nòmina. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a l'ajornament del
deute en sis mensualitats (des de juny fins a novembre del 2013), no així a l'anul·lació del recàrrec
de constrenyiment. Haurà 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 prengue coneixement.
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA AMPARO CÁTALA COMES
sol·licitant abonar el deute de 326,31 € de l'Impost de circulació del vehicle V8937FY i del fem que
ascendix a 147,47 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a l'ajornament del
deute en tres mensualitats (des de juny fins agost del 2013). Haurà 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 ANGEL TERESA LEYKAUF, en nom de TERESA
URBANA 2000 SL, indicant que se li ha notificat cèdula de constrenyiment per arreplegada de fem
de la vivenda sítia en carrer Els Furs, núm. 5 Pl. 7 pta. 9. Que es va concedir llicència d'ocupació de
l'edifici siti en carrer Els Furs núms. 5, 7 i 9, per la qual cosa es tracta d'un error administratiu,
perquè la dita vivenda no existix. Els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes
oportunes al Servici de Recaptació perquè anul·le el dit rebut i es de de baixa del padró
d'arreplegada de fem.
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Es dóna compte de la instància presentada per MIRACLE SANCHO CASTELLAR, manifestant
que s'ha denegat l'exempció del pagament de la taxa de fem del local siti en carrer Miracle, 15 A i
15 B a pesar d'haver acreditat que no es pagava ni llum ni aigua en els immobles tal com els van
indicar en un primer escrit. L'ordenança fiscal de la Taxa d'Arreplegada de Fems establix que “Són
subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es referix
l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen la vivendes i locals ubicats en els
llocs, places, carrers o vies públiques en què es preste el servici, ja siga a títol de propietari o
d'usufructuari, habitacionista, arrendatari o, inclús de precari”. Per part dels servicis municipals
s'ha comprovat que el baix a nom de Miracle Sancho Castellar s'està utilitzant, perquè té concedida
reserva d'aparcament, per la qual cosa no cap l'exempció de la taxa de fem.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de SUCRAI CONSULTORIA SL
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “COMERÇ A L'ENGRÒS I
EMMAGATZEMAMENT DE PRODUCTES ALIMENTARIS” en el carrer Massamagrell, 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.

SÈPTIM.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE CULTURA I
EDUCACIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL GABINET PSICOPEDAGÒGIC ESCOLAR,
ANY 2013
Es dóna compte de l'orde 27/2013 de 23 d'abril de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la
qual es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics
escolars dependents d'ajuntaments per a l'exercici de 2013.
En compliment del que establix la Base Quarta de l'Orde s'acorda:
PRIMER.- Sol·licitar de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la concessió d'una ajuda
econòmica de 25.733,82 EUROS per al manteniment del gabinet psicopedagògic escolar municipal
per al curs escolar 2013/2014.
SEGON.- Facultar en el Sr. alcalde perquè formalitze la sol·licitud de subvenció.
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TERCER.- Comprometre's a incloure una partida pressupostària per al manteniment del gabinet
Psicopedagògic escolar municipal en el pressupost de l'any 2013.
QUART.- Comprometre's al compliment de totes les obligacions es que deriven de la recepció de la
subvenció, en cas de resultar beneficiaris, i en concret les previstes en la base Novena de l'Orde, que
són les següents.

a) Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal que haja sigut considerat per
a la concessió de la subvenció, així com el funcionament del gabinet psicopedagògic
escolar, durant els períodes lectius d'este exercici.

b) Justificar davant de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la
Formació Professional l'ajuda en els termes i terminis previstos en la base onze de la
present orde.

c) El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria d'Educació,
Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana així com qualssevol altres de
comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant
nacionals com comunitaris, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici de les
actuacions anteriors.

d) Comunicar a la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació haurà d'efectuar-se
tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació
donada als fons percebuts.

e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Incloure en la publicitat del gabinet psicopedagògic escolar municipal el fet d'estar
subvencionat parcialment per la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la
Generalitat.

g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la base 12 d'esta
orde de convocatòria.

h) Col·laborar en coordinació amb la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació pel que fa
a la planificació que la dita Conselleria puga elaborar en el camp dels servicis especialitzats
d'orientació educativa, psicopedagògica i professional i, en concret, assegurar la
participació del gabinet psicopedagògic municipal o mancomunat en les reunions de
coordinació organitzades pel servici psicopedagògic escolar del corresponent sector i per la
Inspecció Educativa.”
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OCTAU.- 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. 155 de 10 d'abril aprovant liquidacions d'IBI d'urbana per un import global de
74.556,63 €
Decret núm. 156 d'11 d'abril reconeixent les obligacions i ordenar el pagament de diverses
factures per import de 13.919,33 € i el recàrrec provincial del IAE per un import total de
57.232,45 €.
Decret núm. 157 d'11 d'abril autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de venda menor
de fruites i verdura en carrer Reial Séquia de Moncada, 9 baix a favor de Mª Carmen
Sepúlveda Lamuela.
Decret núm. 158 i 159 d'11 d'abril incoant expedient sancionador a Gemma Ramón
Sanfélix per presumpta infracció de l'article 6.3 b) de l'Ordenança municipal Reguladora de
la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
Decret núm. 160 d'11 d'abril acordant la incoació de l'expedient sancionador a Edith Pamela
Morales Collago per presumpta infracció a l'article 47 de la Llei 7/2002 de contaminació
acústica.
Decret núm. 161 d'11 d'abril anul·lant l'autorització per a la comissió de Servicis a
l'Ajuntament de Benifaió de l'agent de policia Raquel Beltrán Baiona a petició de la
interessada.
Decret núm. 162 d'11 d'abril incoant expedient sancionador a Francisca Arbas Piqueres. Per
presumpta infracció de l'article 7 b) del Reglament de Servicis d'Arreplegada de Residus
Sòlids Urbans i Neteja Viària.
Decret núm. 163 de 12 d'abril contractant David Barrachina Celda com a monitor de
natació per a substituir Patricia Ruiz Lozano.
Decret núm. 164 de 15 d'abril delegant en el regidor Laura Carbonell Sánchez la facultat de
contraure matrimoni civil el dia 25 de maig del 2013
Decret núm. 165 de 15 d'abril anul·lant la sol·licitud de comissió de servicis a nom de Pedro
Expósito Hervás agent de policia de l'ajuntament de Benicarló.
Decret núm. 166 de 15 abril anul·lant expedient d'activitat 51/2005 instat per Logística i
Emmagatzemament del Mediterrani SL sítia en carrer del Mar, 26.
Decret núm. 167 de 15 d'abril acordant la inscripció d'una parella de fet en el registre
municipal de parelles de fet.
Decret núm. 168 de 15 d'abril incoant expedient sancionador a David Rosalen Vázquez per
presumpta infracció de l'article 6.3 b) de l'Ordenança Reguladora de la Tinença d'Animals
Potencialment Perillosos..
Decret núm. 169 de 15 d'abril incoant expedient sancionador a Miguel Selfa García per
presumpta infracció de l'article 6.3 b) de l'Ordenança Reguladora de la Tinença d'Animals
Potencialment Perillosos..
Decret núm. 170 de 15 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 171 de 15 d'abril iniciant expedient de baixes per inscripció indeguda del
padró municipal d'habitants.
Decret núm. 172 de 16 d'abril anul·lant l'expedient d'activitat núm. 13/2013 instat per
Marjuma CB en carrer del Puig, 16.
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Decret núm. 173 de 16 d'abril aprovant la relació de beneficiaris del programa Provincial
per l'Ocupació Hotelera i el Turisme social per al 2013.
Decret núm. 174 de 16 d'abril autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat d'estudi
fotogràfic sítia en carrer Bobalar, 15 a favor de Juan Carlos Rubio Fernández.
Decret núm. 175 de 16 d'abril desestimant les al·legacions i ratificant les sancions de trànsit
imposades per la policia local.
Decret núm. 176 a 178 de 16 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 179 de 17 d'abril autoritzant l'inici de l'activitat d'estanc en carrer Mare de Déu
del Miracle, 8 a Jaime Mor-te Garcerá.
Decret núm. 180 de 17 d'abril autoritzant l'inici d'activitat de comerç al detall de productes
d'herbodietètica i bellesa en carrer Mare de Déu del Miracle, 4 a favor d'Enriqueta María
Civera Duato.
Decret núm. 181 de 17 d'abril concedint la llicència de segona ocupació de l'immoble siti en
carrer Mare de Déu del Pilar, 4-1-2.
Decret núm. 182 de 17 d'abril concedint la llicència de segona ocupació de l'immoble siti en
carrer Castelló, 6 baix.
Decret núm. 183 de 17 d'abril adjudicant definitivament la contractació de les obres de
“adequació de la piscina descoberta d'adults del poliesportiu de Rafelbunyol a Eugenio
març Quintanilla.
Decret núm. 184 de 17 d'abril anul·lant l'expedient d'activitat 25/2006 de Siliken SL en
carrer Gregorio Ordoñez, 12.
Decret núm. 185 de 18 d'abril resolent aprovar la bestreta mensual de nòmina per import de
240 €.
Decret núm. 186 de 18 d'abril reconeixent les obligacions de les factures per import de
13.176,61 € i ordenar el pagament de 6.273,26 € (import menor al de les obligacions
reconegudes per descomptar-se una factura d'abonament aprovada amb anterioritat i les
corresponents retencions).
Decret núm. 187 de 18 d'abril ordenant tramitar l'expedient de baixa per inscripció
indeguda en el padró d'habitants.
Decret núm. 188 de 18 d'abril aprovant la memòria valorada relativa a l'obres “neteja de
camins rurals i barranc Rambleta” i formular subvenció a l'INEM per al finançament dels
costos salarials per import de 30.498,16 €.
Decret núm. 189 de 18 d'abril aprovant la memòria valorada relativa a l'obres “neteja de
solars i zones verdes” i formular subvenció a l'INEM per al finançament dels costos
salarials per import de 30.498,16 €.
Decret núm. 190 de 18 d'abril aprovant la memòria valorada relativa a l'obres “poda
d'arbres i palmeres” i formular subvenció a l'INEM per al finançament dels costos salarials
per import de 28.296,87 €.
Decret núm. 191 de 18 d'abril concedint llicència de primera ocupació de l'edifici destinat a
una vivenda sítia en carrer Alfons XIII núm. 5
Decret núm. 192 de 22 d'abril ordenant l'execució subsidiària de les mesures de
restabliment de la legalitat urbanística alterada en l'immoble siti en carrer infanta Elena, 3.
Decret núm. 193 de 22 d'abril acordant concedir llicència de segregació de la parcel·la a8
que dóna al vial 5 del Sector IV.
Decret núm. 194 de 22 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
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Decret núm. 195 de 22 d'abril concedint llicència de primera ocupació de l'edifici siti en
carrer Major, 41.
Decret núm. 196 de 22 d'abril autoritzant l'inici de l'activitat d'oficina dedicada a
l'assessorament i auditoria agrícola sítia en carrer Major, 41 baix i 1er pis a Norma Agrícola
SA
Decret núm. 197 de 22 d'abril estimant les al·legacions i retirar les sancions de trànsit
imposades per la policia local.
Decret núm. 198 de 22 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 199 de 22 d'abril acordant iniciar expedient sancionador a Manuel Guerrero
López per presenta informació de l'article 47 de la Llei 7/2002 de Contaminació Acústica.
Decret núm. 200 de 22 d'abril acordant iniciar expedient sancionador a Giacomo Picchi i
Maria Francisca Polaina Giménez per presenta informació de l'article 47 de la Llei 7/2002
de Contaminació Acústica.
Decret núm. 201/2013 de 23 d'abril d'aprovació de modificació de crèdits 3/2013 en relació
a ajustos del capítol 1.
Decret núm. 202/2013 de 24 d'abril incoant expedient d'extinció d'empresa a nom d'armaris
Teval, SL sítia en carrer del Trenet, 6a
Decret núm. 203 de 24 d'abril acordant contractar Francisco Javier Barrachina Gràcia com a
recepcionista de la piscina coberta per a substituir a Rosa Ana Sorní Castellar durant la
baixa per maternitat
Decret núm. 204 a 207 de 25 d'abril incoant expedients d'extinció de llicències d'activitat.
Decret núm. 208 de 25 d'abril convocant sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament per al dia
29 d'abril a les 18:30 hores.
Decret núm. 209 de 25 d'abril desestimant el recurs de reposició interposat contra la
resolució de l'alcaldia 147/2013 de 9 d'abril.
Decret núm. 210 de 26 d'abril reconeixent el pagament de la relació comptable 8/2013
Decret núm. 211 de 26 d'abril aprovant la devolució de l'import a favor seu corresponent a
la 3a quota ajustada del sector IV.
Decret núm. 212 a 214 de 26 d'abril incoant expedients d'anul·lació de la llicències
d'obertura per no aportar la documentació requerida.
Decret núm. 215 de 26 d'abril acordant les devolucions formulades per distints interessats.
Decret núm. 216 de 26 d'abril aprovant la llista de beneficiaris per a participar en el
programa provincial per a l'Empelo Hoteler i el Turisme Social per al 2013.
Decret núm. 217 de 29 d'abril incoant expedient d'anul·lació de la llicència d'obertura per
no aportar la documentació requerida.
Decret núm. 218 de 29 d'abril reconeixent l'obligació i ordenar el pagament de les nòmines
del mes d'abril.
Decret núm. 219 de 29 d'abril aprovant les liquidacions dels expedients de plusvàlua de l'1
al 58 de 2013.
Decret núm. 220 al 222 de 29 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 223 de 29 d'abril concedint a Maria del Mar Monzonis Terren llicència per a la
tinença del gos de raça potencialment perillosa.
Decret núm. 224 de 29 d'abril aprovant la no meritació de l'impost de plusvàlua.
Decret núm. 225 de 29 d'abril aprovant la inscripció d'una parella en el Registre Municipal
de Parelles de Fet.
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Decret núm. 226 de 29 d'abril reconéixer l'obligació i ordenar el pagament de les ajudes
individuals informades favorablement pel departament de Servicis Socials.
Decret núm. 227 de 29 d'abril incoant l'expedient sancionador per presumptes infraccions
dels articles 31 i ss. de l'Ordenança municipal de la Tinença i Protecció d'Animals de
Companyia.
Decret núm. 228 de 29 d'abril convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al
dia 2 de maig del 2013 a les 12 hores.

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