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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 19 DE JUNY DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 19 de juny de 2014 en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, es van reunir els senyors Nuria Losada Nativitat, Fernando Bohigas Tomás i Mari
Carmen Piquer Bernet Sota La Presidència del senyor alcalde Jaime García García i amb assistència
d'Amparo Vicenta Bellver Mor-te, que actua com a Secretària accidental per delegació del Secretari
titular D. Francisco Javier Pelluz Requeno, 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, membre dels Servicis Tècnics per a informar
dels assumptes de naturalesa tècnica.

Així mateix es fa constar que excusa la seua assistència el Sr. Miguel Saborit Arribas.

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:
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GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de canonada de distribució de gas natural
en C/ Mar, 14. 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'emmagatzematge 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 Pròctor 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 Pròctor 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.
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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:
*Impuesto 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).
*Tasa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb un cèntim (3,01 €)
*LIQUIDACIÓN TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01€). Quantitat
que no deu de ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal
vigent.

EMILIO JOSÉ TEBAR OÑATE, per a realització de reforma de vivenda unifamiliar en cantó en
carrer Vicente Soriano, 35, referència cadastral 9059808YJ2895N0001TK.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impuesto sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de mil sis-cents catorze euros amb cinc cèntims (1.614,05 €) quantitat que té el caràcter
de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades
(art.104.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Tasa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: dos-cents seixanta-nou euros amb
un cèntim (269,01 €)
*LIQUIDACIÓN TOTAL: MIL HUIT-CENTS HUITANTA-TRES EUROS AMB SIS
CÈNTIMS (1.883, 06 €).

JOSEP MIQUEL TORMOS CIVERA, en representació de l'AGRUPACIÓ D'INTERÉS
URBANÍSTIC DE LA POBLA DE FARNALS per a realització en zona verda municipal XIX de
connexió de línia subterrània de mitjana tensió trifàsica a 20 Kv de 18,87 metres de longitud, tipus
HEPRZ-1, a connectar amb entroncament a realitzar amb LSMET existent, denominada L-3 “Puig”
de ST PUÇOL, procedent de cel·la de línia del CT-1San Francisco, en projecte, i LSMT trifásic a
20 KV, tipus HEPRZ-1, amb origen de cel·la de línia del CT ID NÚM. 8 “Horteta” i fi de cel·la de
línia del nou CTD en projecte CT-1 “C/SAN Francisco”, en l'AU Sector SUP-1 del Terme
municipal de la Pobla de Farnals.
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Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de Mil cent trenta-dos euros amb vint
cèntims (1.132,20 €) 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'emmagatzematge 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 Pròctor 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

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats
de l'assaig de compactació al 98 % de Pròctor 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.
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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:
*Impuesto sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de trenta-tres euros amb noranta-set cèntims (33,97 €) 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).
*Tasa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: cinc euros amb seixanta-sis
cèntims (5,66 €)
*LIQUIDACIÓN TOTAL: TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
(39,63€)
En relació amb este mateix expedient s'adopta l'acord següent:

Es dòna compte de la instancia presentada per JOSEP MIQUEL TORMOS CIVERA, en
representació de l'AGRUPACIÓ D'INTERÉS URBANÍSTIC DE LA POBLA DE FARNALS
sol·licitant la servitud de pas subterrani en relació a l'expedient de llicència d'obres en zona verda
municipal XIX per a realització de connexió de línia subterrània de mitjana tensió trifàsica a 20 Kv
de 18,87 metres de longitud, tipus HEPRZ-1, a connectar amb entroncament a realitzar amb
LSMET existent, denominada L-3 “Puig” de ST PUÇOL, procedent de cel·la de línia del CT-1San
Francisco, en projecte, i LSMT trifàsica a 20 KV, tipus HEPRZ-1, amb origen donen cel·la de línia
del CT ID NÚM. 8 “Horteta” i fi de cel·la de línia del nou CTD en projecte CT-1 “C/SAN
Francisco”, en l'AU Sector SUP-1 del Terme municipal de la Pobla de Farnals.
Considerant que la matèria de servituds per al transport d'energia elèctrica, ve regulada en
l'actualitat pels articles 53 i següents de la Llei 24/2013 de 26 de desembre, del Sector Elèctric.
Considerant que esta servitud s'emmarca en les denominades “servituds d'empresa”, haguda
consideració que es tracta d'un gravamen que s'establix en benefici immediat d'una empresa de
producció, transformació, transport o distribució d'energia elèctrica.
Considerant, que la Llei Sector Elèctric declara d'utilitat pública les instal·lacions elèctriques de
generació, transport i distribució d'energia elèctrica als efectes d'expropiació forçosa dels béns i
drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici, de la servitud de pas extensiva
també al supòsit que, per raons d'eficiència energètica, tecnològiques o mediambientals siga
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oportuna la seua substitució per noves instal·lacions o la realització de modificacions substancials
en les mateixes. Així mateix el reconeixement de la utilitat pública de les dites instal·lacions, ha de
vindre precedit per la sol·licitud de l'empresa distribuïdora interessada, que inclourà una relació
individualitzada dels béns o drets que considere de necessària expropiació.
Considerant que la servitud de pas subterrani comprén l'ocupació del subsòl pels cables conductors,
a la profunditat i amb les altres característiques que assenyale la legislació urbanística aplicable,
comprenent igualment el dret de pas o accés i l'ocupació temporal de terrenys o altres béns
necessaris per a construcció, vigilància, conservació i reparació de les corresponents instal·lacions.
Considerant que els terrenys pel que ha de discórrer la línia elèctrica de mitjana tensió, que dóna
lloc a la constitució de la servitud, són de titularitat municipal, i s'ubiquen en la zona verda
municipal XIX sítia en el polígon industrial tocant a terme municipal de la Pobla de Farnals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:
PRIMER. L'ajuntament, com a propietari de la zona verda municipal XIX sítia en el polígon
industrial tocant a terme municipal de la Pobla de Farnals.
CONSTITUÏX SERVITUD VOLUNTÀRIA DE NATURALESA REAL, PERPÈTUA I
IRREVOCABLE, A FAVOR DE LA SOCIETAT IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA,
SA o empresa successora en el subministrament d'energia elèctrica per a la instal·lació de línia
subterrània de mitjana tensió trifàsica a 20 Kv de 18,87 metres de longitud, tipus HEPRZ-1, a
connectar amb entroncament a realitzar amb LSMET existent, denominada L-3 “Puig” de ST
PUÇOL, procedent de cel·la de línia del CT-1San Francisco, en projecte, i LSMT trifàsica a 20 KV,
tipus HEPRZ-1, amb origen donen cel·la de línia del CT ID NÚM. 8 “Horteta” i fi de cel·la de línia
del nou CTD en projecte CT-1 “C/SAN Francisco”, en l'AU Sector SUP-1 del Terme municipal de
la Pobla de Farnals, en la part de línia que discorre pel terme municipal de Rafelbunyol.
La servitud s'ajustarà a les regles següents:
1. La servitud s'exercitarà per IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.A. com
titular dominant, per a la instal·lació de línia subterrània de mitjana tensió trifàsica a 20
Kv, tipus HEPRZ-1, en la forma que es recull en els plans aportats a l'expedient i
comprendrà:
- L'establiment dels dispositius necessaris per al suport o fixació dels conductors
- Així com l'ocupació temporal dels terrenys o altres béns necessaris per a la
construcció de la instal·lació elèctrica, servicis auxiliars i de telecomunicacions,
devent restituir els terrenys o béns al seu estat primitiu, en els termes expressats
en l'acord de concessió de llicència d'obres.
2. El contingut de la dita servitud de pas d'energia elèctrica a favor d'IBERDROLA
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.A., es regirà, en tots els seus aspectes (contingut, abast,
Causes d’extinció, modificació, manteniment, etc…) per les disposicions contingudes
en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, així com els altres preceptes
del Codi Civil en els aspectes no previstos en la normativa citada.
3. La zona de servitud ha de tindre una amplària de 3 m. perquè puguen realitzar-se
treballs de manteniment, reposició o substitució de conductors, amb els mitjans
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mecànics necessaris. Esta zona de servitud deu de ser directament accesible des de la
via pública no podent tancar-se ni tancar-se.
4. Esta servitud té caràcter real i permanent, extingint-se automàticament si cessara la
distribució d'energia elèctrica a entreveus de les instal·lacions establides en la mateixa
5. IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.A., o l'empresa que li succeïsca, no
estarà obligada de cap manera, per la sola constitució d'esta servitud al pagament de
cànon, impost o cap taxa, al tributar ja genèricament per la taxa per ocupació del
domini públic.
SEGON, NOTIFICAR este acord als interessats.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per GREGORIO HERRERO MANZANEDA
sol·licitant baixa de la reserva d'aparcament, placa núm. 410, sítia en carrer Comnunidad
Valenciana, núm. 2. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i
donar les ordes oportunes perquè es done de baixa del Padró corresponent per al present exercici i
posteriors, liquidant-li la taxa corresponent al primer i segon trimestre, devent el particular amb
caràcter previ fer entrega de la placa. 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 JAIME PORTALES LLUCH sol·licitant reserva
d'aparcament per a minusvàlids en carrer Magdalena, 91. Vist l'informe favorable de la Policia
Local, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, si bé
acorden comunicar al sol·licitant que la reserva no és d'ús exclusiu del mateix, sinó que podran fer
ús de la dita plaça totes aquelles persones que siguen titulars de la targeta d'utilització de les places
d'aparcament reservades per a aquells vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda amb
dificultats de desplaçament autònom, d'acord amb el reglament regulador de l'expedició de les dites
targetes.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Fraccionament de tributs municipals
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per ANABEL BARREIRO SOLER sol·licitant un
fraccionament de l'import corresponent al segon termini de l'IBI d'urbana de la viscuda sítia en
carrer Urbanització Lladró, 14 pta. 1, rfa. Cadastral 5880959YJ2858S0010UZ i que ascendix a una
quantia total de 215,92, al·legant motius econòmics.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden accedir al fraccionament en tres terminis
mensuals. A tals efectes deurà de procedir a la domiciliació bancària del deute per mitjà de la
presentació del model oficial que estarà a disposició de l'interessat en les oficines municipals.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció de l'Ajuntament.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per FRANCISCA PERIS SUÑER sol·licitant un
fraccionament en en set o huit de terminis de la liquidació d'urbana, anys 2010 a 2013, ref. cadastral
9152113YJ2895S0001ZE corresponent a l'immoble siti en Av. Sant Pere, 49 i que ascendix a
4.319,14 euros..
.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden accedir al fraccionament en cinc terminis
mensuals. A tals efectes deurà de procedir a la domiciliació bancària del deute per mitjà de la
presentació del model oficial que estarà a disposició de l'interessat en les oficines municipals.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció de l'Ajuntament.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per M. CONCEPCIÓ CASTELLAR FENOLLOSA,
sol·licitant alçament de l'embargament de la devolució de la renda per no haver-se-li notificat
prèviament el deute objecte de l'embargament per import de 770,02 €.
Vist l'informe del servici de recaptació de data 2 de juny de 2014 en el que es comprova que
efectivament va existir en una fallada en la notificació havent sigut tornada erròniament com
“desconegut” i notificant-se en el BOP, els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les
ordes oportunes als servicis de recaptació perquè s'alce l'embargament i procedir a la devolució de
l'import embargat, indicant que s'ha de continuar amb el tràmit ordinari per a poder cobrar el dita
deute.

Es dóna compte de la instància presentada per EDUARDO VILA IBORRA sol·licitant que
el deute que té l'empresa MADELBEST SL corresponent a l'impost de circulació del vehicle
matrícula 8263 DFD dels exercicis 2011, 2012, 2013 per import de 327,83 €, se li remeta al seu
nom, per ser propietari del vehicle des de 2006 i fraccionar el deute en el màxim número possible
de terminis, acompanyant còpia de la factura que acredita la dita venda.
Vista l'historial del vehicle es comprova que no s'ha procedit a formalitzar la transferència en trànist
en data 30 de maig de 2014.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar a l'interessat que haurà
d'abonar el deute a nom de l'empresa, ja que no va realitzar el canvi de titularitat en temps.
Així mateix acorden accedir al fraccionament del deute en tres mensualitats. A tals efectes
deurà de procedir a la domiciliació bancària del deute per mitjà de la presentació del model oficial
que estarà a disposició de l'interessat en les oficines municipals.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció de l'Ajuntament.
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Ocupació de Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per MARI CARMEN BELLVER MATEO sol·licitant
des de juny fins a octubre l'ocupació la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua
propietat, Cafeteria Dolça i Salat, siti en carrer Camí Fons, 58B. La terrassa se situa enfront de la
façana 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, previ
pagament 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 14 m2 en el domicili siti en carrer
Camí Fons, 58B amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la Cafeteria
Dolça i Salat, 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 juny a octubre de 2014, 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:
o 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
o En cas de carrers amb trànist rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
o En casos de tests o semblants l'altura mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
o 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:
o 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.
o 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.
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- 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-ho 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:
o Transcurs del termini concedit sense que haja hagut autorització de pròrroga.
o Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
o Incompliment de les condicions de l'autorització.
o Impagament de la taxa.
S'acorda igualment traslladar del present acord a la Policia Local de Rafelbunyol per a
observar el seu compliment.

Es dóna compte de la instància presentada per CARLA MARTÍNEZ IRANZO
sol·licitant des de juny fins a setembre l'ocupació la via pública amb taules i cadires enfront del
local de la seua propietat, Celler de Carla, siti en carrer Eixarch, 27 . La terrassa se situa enfront de
la façana 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 accedixen a allò que s'ha
sol·licitat, previ pagament 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
Eixarch, 27 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar, 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 des de juny fins a setembre de 2014. 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:
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o

-

-

-

-

-

-

-

-

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.
o En cas de carrers amb trànist rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
o En casos de tests o semblants l'altura mínima serà de 60 centímetres des del sòl
de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles.
o 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:
o 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.
o 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-ho 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:
o Transcurs del termini concedit sense que haja hagut autorització de pròrroga.
o Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
o Incompliment de les condicions de l'autorització.
o Impagament de la taxa.

S'acorda igualment traslladar del present acord a la Policia Local de Rafelbunyol per a
observar el seu compliment.
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Es dóna compte de la instància presentada per SUSANA FORTE ALEIXANDRE
sol·licitant l'ocupació anual de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua
propietat, Cafeteria la Corona, siti en carrer Reina Sofía, 18 Davall . La terrassa se situa enfront de
la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una
superfície total de 22 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha
sol·licitat, previ pagament 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 22 m2 en el domicili siti en l'Av.
Joan Carles I, enfront del local siti en carrer Reina Sofia, 18 davall amb la finalitat
d'instal·lar taules i cadires per al servici de la cafeteria, 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: Any 2014. 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:
o 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.
o En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
o En casos de tests o semblants l'altura mínima serà de 60 centímetres des del sòl
de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles.
o 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:
o 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.
o 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.
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-

-

-

-

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-ho 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:
o Transcurs del termini concedit sense que haja hagut autorització de pròrroga.
o Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
o Incompliment de les condicions de l'autorització.
o Impagament de la taxa.

S'acorda igualment traslladar del present acord a la Policia Local de Rafelbunyol per a
observar el seu compliment.

Es dóna compte de la instància presentada per EVA MARIA GÓMEZ PADILLA
sol·licitant 4 l'ocupació durant els mesos de juny, juliol i agost de la via pública amb taules i cadires
enfront del local de la seua propietat, Cafeteria Sud, siti en carrer Rei En Jaume, 58. La terrassa se
situa enfront de la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles,
ocupant una superfície total de 20 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò
que s'ha sol·licitat, previ pagament 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 20 m2 en el domicili siti en carrer
Rei En Jaume, 58 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar, 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 juny, juliol i agost de 2014. 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:
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-

-

-

-

-

-

-

-

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.
o En cas de carrers amb trànist rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
o En casos de tests o semblants l'altura mínima serà de 60 centímetres des del sòl
de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles.
o 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:
o 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.
o 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-ho 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:
o Transcurs del termini concedit sense que haja hagut autorització de pròrroga.
o Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
o Incompliment de les condicions de l'autorització.
o Impagament de la taxa.

S'acorda igualment traslladar del present acord a la Policia Local de Rafelbunyol per a
observar el seu compliment.
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Es dóna compte de la instància presentada per DOMINGO VILLAMAYOR GUZMÁN
indicant que en Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2014 es va concedir llicència
d'ocupació de via pública per als mesos de juliol, agost i setembre de 2014 amb taules i cadires per
al bar Bendicho, ocupant 7,5 m2. Que sol·licita ampliació de la llicència per a estos mesos fins a un
total d'ocupació de 18 m2.
Els membres de la Junta de Govern local acorden modificar l'ocupació de llicència concedida per
als mesos de juliol, agost i setembre de 2014 quant a l'ocupació de metres i concedir 18 m2, entenent
que ha de complir les mateixes condicions que en se li van notificar en la concessió de la llicència i
deixant sense efecte la liquidació anterior de 7,5 m2.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ GARCÍA ANDREU, sol·licitant ocupació de
via pública amb mesos i cadires en carrer Sant Joan, 7, enfront del Bar Colors.
Examinats les dades existents, es comprova que l'expedient de canvi de titularitat de
l'activitat està paralitzat en tant i quant no esmene les deficiències requerides, per la qual cosa els
membres de la Junta de Govern Local acorden no pronunciar-se sobre la sol·licitud fins que no
aportació la documentació requerida.

En este punt informa el Sr. Bohigas, regidor de Seguretat Ciutadana, que per part de la
policia local s'ha realitzat una inspecció de les terrasses ubicades en la via pública. Segons l'informe
realitzat a data 19 de juny de 2014, referència 102/2014, es desprén que dels “vint-i-dos locals
inspeccionats, onze no presenten llicència municipal en vigor, en sis s'observen deficiències, dos
complixen amb la liciencia concedida en vigor i tres presenten terrassa que no ocupa la via
pública”. Els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar el seguiment de les actes
d'inspecció i requerir als que no presenten la documentació per a legalitzar les terrasses que ho
facen, iniciant l'oportú expedient sancionador si fóra el cas.

A continuació el Sr. Bohigas també indica que per part de la policia local s'ha realitzat
informe de data 19 de juny de 22014, referència 101/2014, de revisió de les alarmes municipals i de
la situació actual de les mateixes. Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats del
mateix.

Targeta d'estacionament per raons de minusvalidesa
Es dóna compte de l'informe emés pel Departament de Servicis Socials de l'Ajuntament informant
favorablement l'expedient d'expedició de la targeta d'estacionament de vehicles que transporten a
persones amb mobilitat reduïda instat per SRA MARIA TERESA PÉREZ SANCHO, els
membres de la Junta de Govern Local, acorden, per unanimitat l'expedició de la targeta
d'estacionament de vehicles que transporten a persones amb mobilitat reduïda a nom de MARIA
TERESA PÉREZ SANCHO.
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Es dóna compte de l'informe emés pel Departament de Servicis Socials de l'Ajuntament
informant favorablement l'expedient d'expedició de la targeta d'estacionament de vehicles que
transporten a persones amb mobilitat reduïda instat per D. JAIME PORTALES LLUCH, els
membres de la Junta de Govern Local, acorden, per unanimitat l'expedició de la targeta
d'estacionament de vehicles que transporten a persones amb mobilitat reduïda a nom de JAIME
PORTALES LLUCH.

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
No es van produir.

SÈPTIM.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Des de la celebració de l'última Junta de Govern Local s'han dictat per part de l'Alcaldia els Decrets
següents:
- Decret núm. 307 de 3 de juny concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia
en carrer Lepanto, 21-1
- Decret núm. 308 de 3 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública el 6 de
juny en carrer Camí Fondo, 29
- Decret núm. 309 de 3 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública el dia
8 de juny per motiu de comunions.
- Decret núm. 310 de 3 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública el dia
15 de juny per motiu de comunions.
- Decret núm. 311 de 4 de juny reconeixent l'obligació de la relació núm. 30 l'import brut
del qual ascendix a 60.321,69 € i ordenar el pagament de la relació núm. 37.
- Decret núm. 312 de 4 de juny ratificant sancions de trànsit imposades per la policia
local.
- Decret núm. 313 de 4 de juny sobre inici de tràmits per a donar de baixa per inscripció
indeguda del padró municipal d'habitants.
- Decret núm. 314 de 5 de juny aprovant la relació de beneficiaris que es relacionen en
l'annex I per a participar en el programa provincial per l'ocupació hotelera i turisme
social.
- Decret núm. 315 de 5 de juny estimant els recursos de reposició presentats per Cristina
Bosó Aznar, anul·lant les liquidació practicades de l'impost de plusvàlua
- Decret núm. 316 de 5 de juny estimant els recursos de reposició presentats per
Esmeralda Aznar Álvarez, anul·lant les liquidació practicades de l'impost de plusvàlua.
- Decret núm. 317 de 5 de juny aprovant les bases de la convocatòria per a la creació d'un
borsa de monitors esportius per a l'escola esportiva de l'any 2014.
- Decret núm. 318 de 5 de juny aprovant les bases de la convocatòria per a la creació d'un
borsa de monitors de temps lliure per a l'escola d'estiu i l'escola de nadal de l'any 2014.
- Decret núm. 319 de 9 de juny concedint la llicència de primera ocupació de la vivenda
unifamiliar sítia en Plaça Sant Josep, 9.
- Decret núm. 320 de 9 de juny reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de l'ajuda
informada favorablement pel departament de servicis socials per import de 249,27 euros.
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Decret núm. 321 de 9 de juny concedint bestretes de les nòmines per al mes de juny.
Decret núm. 322 de 9 de juny desestimant la sol·licitud a GRUPO BERTOLIN SAU per
no complir amb el termini atorgat per a presentació de factures que acrediten el cost real
dels treballs de qualitat de les obres de Construcció de l'Auditori.
Decret núm. 323 d'11 de juny concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia
en carrer Lepanto, 30-1
Decret núm. 324 d'11 de juny concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia
en carrer Castelló, 4-4-10
Decret núm. 325 d'11 de juny deixant sense efecte el requeriment del decret de l'alcaldia
24 d'octubre de 2013 pel qual es requeria a l'empresa contractista GRUPO BERTOLÍN
SAU a l'esmena de les deficiències observades en la instal·lació de climatització de
l'auditori de Rafelubnyol.
Decret núm. 326 de 12 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública el dia
15 de juny amb motiu de comunions.
Decret núm. 327 de 12 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública el dia
5 de juliol amb motiu de “festivitat femenina”.
Decret núm. 328 de 12 de juny adjudicant la contractació dels servicis d'assessorament
d'un arquitecte tècnic en matèria de control d'activitats i de servicis a ROSA MARIA
FUENTES DUEÑAS.
Decret núm. 329 de 12 de juny adjudicant la contractació dels servicis d'assessorament
d'un arquitecte tècnic en matèria de disciplina urbanística a MARTA FENOLLOSA
RIBERA
Decret núm. 330 de 13 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública el dia
13 de juny amb motiu de boda.
Decret núm. 331 de 13 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública el dia
14 de juny amb motiu de bateig.
Decret núm. 332 de 13 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública el dia
15 de juny amb motiu de bateig.
Decret núm. 333 de 13 de juny contractant Miguel Piquer Pérez com a recepcionista per
a la posada en marxa de la piscina descoberta en la temporada estival.
Decret núm. 334 de 13 de juny anomenant funcionari interí a RAUL PALÈNCIA
MOLINA com a policia local per a reforç del servici de policia local.
Decret núm. 336 de 16 de juny convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local
per al dia 19 de juny a les 13 hores.

I no havent-hi més assumptes que tractar, i no formulant-se precs i preguntes el Sr. Alcalde va
donar per finalitzada la sessió a les tretze hores i trenta minuts, de tot això com a Secretària
accidental certifique.
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