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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 7 DE GENER DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 7 de gener 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, el secretari, 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'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor secretari, d'Ordre de la Presidència, de l'Esborrany de l'Acta de la
Sessió Anterior, la que trobada totalment conforme pels senyors assistents és aprovada per
unanimitat, ordenant la seua immediata transcripció en el Llibre d'Actes corresponent.

SEGON.- CORRESPONDÈNCIA
Es dóna lectura pel Senyor secretari de la Correspondència Oficial rebuda i despatxada, dels
assumptes de tràmit i la resta de disposicions legals d'interés, manifestant els senyors assistents
queden assabentats i conformes.

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primer lloc es dóna compte del decret de l'Alcaldia núm.492/2012 de data 20 de desembre
pel qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
MIGUEL PASCUAL PIQUER per a la realització d'obres consistents en la col·locació de capa
impermeable de làmina asfàltic i cobriment per mitjà de capa de morter, de la terrassa de la
vivenda sítia en la c/ Vicent Monserrat, 33.
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JOSE PIQUER IZQUIERDO per a la legalització de la cuina, bany i paellero realitzats en
l'immoble siti en la c/ Alqueria de Terroja, 16

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:

MARIA ISABEL CAMPOS DOMINGUEZ per a realització d'obres consistent en
instal·lació solar fotovoltaica de 2,5 KW sobre coberta, connectada a xarxa interior en la
vivenda sítia en carrer infanta Cristina, 8.
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 huitanta euros amb noranta-sis cèntims (80,96 €) 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: tretze euros amb cinquanta
cèntims (13,50 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
(94,46 €)
Quant a la sol·licitud de bonificació d'acord amb el RDL 2/2004, en l'article 103.B en què
s'establix una bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres en
què s'incorporen sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, els membres
de la Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita ja que la dita bonificació no
s'arreplega en l'Ordenança fiscal Municipal vigent.

GAS NATURAL CEGAS per a la canalització de canonada de distribució de gas natural en
carrer ReI a Jaume, 18. 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
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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

RASA

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
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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.

GAS NATURAL CEGAS per a la canalització de canonada de distribució de gas natural en
carrer Vallant, 45. 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
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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

RASA

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).
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*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.

Pròrroga llicència obres
Es dóna compte de la instància presentada per VICTOR ERES CAMARASA, sol·licitant
pròrroga de la llicència d'obres, expt. 69/2010 sítia en Vial 6 parcel·la A.20.2.2. Del Sector IV
(actualment carrer Miguel Hernández, 50). Examinat l'expedient es comprova que la dita
persona té la llicència d'obres concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de
setembre del 2010, no hi havent hagut resolució de caducitat de la llicència, d'acord amb el que
establix , l'article 14 de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament. Per la dita
circumstància, i considerant-se vigent la llicència, s'acorda concedir la pròrroga sol·licitada pel
termini d'un any, advertint el sol·licitant que de conformitat amb el que establix l'article 14 de
les vigents normes subsidiàries de planejament, “Per causa justificada podrà sol·licitar-se una
sola pròrroga de la llicència el termini de la qual fixarà l'Ajuntament sense que puga excedir
un any. L'incompliment dels terminis de pròrroga portarà implícita la caducitat automàtica de
la llicència, excepte en els casos de força major degudament justificats”.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE BERTOLÍN VICENTE sol·licitant la
baixa de reserva d'aparcament del carrer Vicente Monserrat, 9, placa núm. 375. 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 corresponent a partir del present exercici. Igualment s'acorda comunicar
este acord als servicis municipals perquè procedisquen a eliminar el pintat de la zona de reserva
d'aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per HERNAN HERRERO HERNÁNDEZ
sol·licitant la baixa de reserva d'aparcament del carrer Vicente Soriano, 28. 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 corresponent a partir del present exercici. Igualment s'acorda comunicar este
acord als servicis municipals perquè procedisquen a eliminar el pintat de la zona de reserva
d'aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per ONOFRE CASTELLAR FENOLLOSA
sol·licitant la baixa de reserva d'aparcament del carrer Camí Cebolla, 10, placa núm. 374. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes
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oportunes perquè es de de baixa del Padró corresponent a partir del present exercici. Igualment
s'acorda comunicar este acord als servicis municipals perquè procedisquen a eliminar el pintat
de la zona de reserva d'aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE CRESCENCIO MEDRANO
sol·licitant la baixa de reserva d'aparcament del carrer Bautista Fenollosa, 5 placa núm. 802. 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 corresponent per a pròxims exercicis. Igualment
s'acorda comunicar este acord als servicis municipals perquè procedisquen a eliminar el pintat
de la zona de reserva d'aparcament.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Taxa Fem
Es dóna compte de la instància presentada per ANDREU GRAMAGE BORNAY sol·licitant
que es canvie de nom el rebut corresponent a la taxa d'arreplegada de fem de la vivenda sítia en
carrer ReI a Jaume, 68-A a favor de JUAN LLOMES AUSINA, aportant escriptura de
compravenda. Així mateix sol·licita que se li torne l'import pagat en 2012 per este concepte. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a la primera petició, no així quant a la
devolució de l'import abonat. Per a procedir a la seua devolució ha d'acreditar-se el pagament
de la taxa per part del nou propietari. En cas contrari es tracta d'un tema que han de solucionar
entre les dos parts. En referència al tema de la domiciliació, és el nou titular el que ha d'aportar
les dades per a procedir a la domiciliació del rebut.

Ocupació Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per DOMINGO SANCHO JIMENEZ, en
representació de Restaurant Carmelo, SL sol·licitant rectificació dels metres concedits per
ocupació de via pública de 8 a 6 m2. Vist que l'interessat no va sol·licitar ocupació de via
pública en l'exercici 2012, sinó que es va liquidar d'ofici basant-se en l'informe de la policia
local i d'acord amb el que sol·licita l'any anterior. Comprovat que efectivament en l'exercici de
2011 se li liquide la taxa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires a raó de 6m2, els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes
oportunes perquè s'anul·le la liquidació practicada i es liquide novament d'acord amb la
sol·licitud formulada.
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Impost d'Activitats Econòmiques
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ ANTONIO SALINAS DOMÍNGUEZ, en
representació de la mercantil BUILDINGCENTER, SA en el que exposa que amb data 17 de
setembre del 2012 va rebre notificació de la liquidació del IAE per import de 324,98 € en
concepte de promoció immobiliària d'edificacions, epígraf 1 8332 i sol·licitant l'exempció del
IAE basant-se en l'art. 82 del TRLRHL en el que s'establix que estaran exempts els dos primers
anys d'inici de l'activitat sempre que esta no s'haja desenrotllat anteriorment sota una altra
titularitat.
Basant-se en l'article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals (d'ara en avant TRLHL) el termini per
a presentar recurs de reposició és d'un mes des de l'endemà a la recepció de la notificació. Per
tant, el termini per a presentar recurs va finalitzar el 18/10/2012 de manera que procedix la
inadmissió a tràmit del recurs presentat per Registre d'Entrada de data 20/12/2012.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden la inadmissió a tràmit del recurs per haver-se
presentat fora del termini. Així mateix acorden notificar a l'interessat que d'acord amb amb els
articles 90 i 91 del TRLHL, l'impost es gestiona a partir de la matrícula d'este, corresponent la
seua formació, assenyalament de quotes i altres actes de gestió censal a l'Administració
Tributària de l'Estat.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No s'han produït

Previ passe al torn de precs i preguntes el Sr. president planteja a la Junta de Govern Local
l'adopció dels acords relatius a la revisió i modificació de la proposta d'addenda al conveni
subscrit el dia 24 de maig del 2008 entre l'Ajuntament de Rafelbunyol i Iberdrola Distribució
Elèctrica SA per a l'alimentació exterior al Sector I, la UE 1 i el Sector IV. Indica que amb esta
addenda es modifica el calendari de pagaments relatiu a les instal·lacions de l'ampliació de la
subestació elèctrica de Museros, atorgant-se un termini addicional d'un any per a procedir al seu
pagament, dividit al seu torn en dos terminis amb venciment l'1 de juny i l'1 de desembre de
2.013 respectivament. Esta modificació del calendari és conseqüència dels problemes que
s'afronten per al cobrament de les quotes d'urbanització i les dificultats econòmiques i
financeres per les que travessen les Hisendes locals.
Al seu torn el Sr. alcalde justifica la urgència d'adoptar acord per la Junta de Govern pel fet que
s'han presentat en l'Ajuntament queixes de propietaris que no han pogut contractar el
subministrament d'energia elèctrica de manera individual, atés que Iberdrola ha suspés les
noves altes en tant i quant no es documente l'aprovació de l'Addenda. Realitzades gestions amb
representants d'Iberdrola han indicat que acceptarien l'adopció d'acord amb adoptar per la Junta
8
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de Govern per a solucionar este problema, si bé posteriorment l'acord deurà ser ratificat pel Ple
de l'Ajuntament.
Els membres de la Junta de Govern Local, atenent a les raons expressades pel Sr.
alcalde, acorden per unanimitat la inclusió en l'orde del dia pel procediment d'urgència de
l'acord següent:

SÈPTIM.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D'ADDENDA AL CONVENI SUBSCRIT
EL DIA 24 DE MAIG DEL 2008 ENTRE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL I
IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SA PER A L'ALIMENTACIÓ EXTERIOR
AL SECTOR I, LA UE 1 I EL SECTORIV
El Sr. alcalde exposa que amb esta addenda es modifica el calendari de pagaments
relatiu a les instal·lacions de l'ampliació de la subestació elèctrica de Museros, atorgant-se un
termini addicional d'un any per a procedir al seu pagament, dividit al seu torn en dos terminis
amb venciment l'1 de juny i l'1 de desembre de 2.013 respectivament. Esta modificació del
calendari és conseqüència dels problemes que s'afronten per al cobrament de les quotes
d'urbanització i les dificultats econòmiques i financeres per les que travessen les Hisendes
locals.
Considerant que amb la subscripció d'esta Addenda es milloren les condicions econòmiques del
pagament de les obligacions derivades del Conveni subscrit el dia 28 de maig del 2008, els
membres de la Junta de Govern Local, acorden:
PRIMER.- Aprovar la proposta d'addenda al conveni subscrit el dia 24 de maig del 2008 entre
l'Ajuntament de Rafelbunyol i Iberdrola distribució elèctrica S.A, societat unipersonal, per a
l'alimentació exterior al Sector I, la UE 1 i el Sector IV, en la redacció atorgada a l'estipulació
sexta del conveni inicial, en els termes en què apareix redactada en la proposta
SEGONA.- Sotmetre el present acord al pròxim Ple ordinari per a la seua ratificació si és
procedent.
TERCER.- Remetre una còpia certificada del present acord a Iberdrola Distribució Elèctrica
S.A., societat unipersonal.

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. 483 de 18 de desembre del 2012 desestimant les al·legacions presentades a
les sancions de trànsit imposades per la policia local.
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Decret núm. 484 de 18 de desembre del 2012 aprovant les ajudes individuals
proposades pel Departament de Servicis Socials.
Decret núm. 485 de 18 de desembre del 2012 concedint ampliació d'horari de
tancament del bar Colors les nits del 24 de desembre del 2012 i 5 de gener del 2013.
Decret núm. 486 a 490 de 18 de desembre del 2012 aprovant liquidacions de fem.
Decret núm. 491 de 19 de desembre del 2012 autoritzant disparar focs artificials en la
via pública.
Decret núm. 492 de 20 de desembre del 2012 concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 493 de 21 de desembre del 2012 elevant a definitiu l'aprovació de la
modificació de diverses ordenances fiscals.
Decret núm. 494 de 21 de desembre del 2012 acordant personar-se en el recurs
contenciós-administratiu núm. 593/2012 interposat pels germans Gimeno Martí i
ratificar els poders de representació processal.
Decret núm. 495 de 21 de desembre del 2012 sobre assignació de places vacants en la
policia local en funció de l'antiguitat dels interins.
Decret núm. 496 de 21 de desembre del 2012 retirant les sancions de trànsit imposades
per la policia local.
Decret núm. 497 de 26 de desembre del 2012 concedint un any de pròrroga del
contracte d'explotació del quiosc siti en el poliesportiu municipal Francisco Camarasa.
Decret núm. 498 de 28 de desembre d'elevant2012 a definitiu l'acord d'aprovació inicial
de suplements de crèdits en el pressupost de l'exercici de 2012.
Decret núm. 499 de 28 de desembre del 2012 concedint llicència de primera ocupació
de la vivenda sítia en carrer Guàrdia Civil, 12.
Decret núm. 1 de 3 de gener del 2013 aprovant les taxes i l'ICIO de les obres
d'habilitació de la nau sítia en carrer del Mar, 31.
Decret núm. 2 de 3 de gener del 2013 convocant junta de govern local per al 7 de gener
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, de tot això com a secretari certifique.
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