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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIOL DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 3 de juliol del 2014 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 del secretari de l'Ajuntament Sr.
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 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
quedar 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:
LORENZO MONCHO MORA, en representació de SADA P.A. VALÈNCIA S.A., per a
realització d'obra necessària per a la instal·lació receptora de gas consistent en col·locació dels
suports metàl·lics per a trams de canalització aèria, construcció d'una solera de formigó per a
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ubicar l'armari de l'estació de regulació i rasa per a soterrar la canonada de la connexió i part de
la xarxa de distribució en la parcel·la propietat de l'empresa sítia en carrer Partida dels
Germanells, s/n.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de dos mil quaranta-un euros amb seixanta-tres cèntims (2.041,63 €) 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-cents quaranta euros amb
vint-i-set cèntims (340,27 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS MIL TRES-CENTS HUITANTA-UN EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS (2.381,90 €).

JAVIER DAROQUI ALPUENTE, per a la realització d'obres de reforma i ampliació de
vivenda en planta alta en C/del Puig núm. 11 Pta. 1a Dreta (Referència cadastral
9358717YJ2895N0002RL)
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 les quals ascendix a
MIL CENT VINT-I-NOU AMB CATORZE EUROS (1.129,14 €), quantitat que té el caràcter
de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment
realitzades (art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: cent huitanta-huit amb dènou
euros (188,19 €)
*Liquidació Total : MIL TRES-CENTS DÈSSET EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS D'EURO (1.317,33 €)

Es dóna compte de l'informe realitzat pels servicis tècnics en què es detecta la
realització d'obres en excés respecte de la llicència d'obres corresponent a l'expedient
núm.48/2014 instat per SUSANA BAYO VEGAS per a obres de reforma en l'immoble de la
seua propietat siti en la C/Castelló 8-11.
A la vista de l'informe realitzat, els membres de la Junta de Govern Local acorden
l'aprovació de la liquidació complementària corresponent als impostos i taxes que graven
l'execució de les obres, amb el detall següent:
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*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres: liquidació complementària de 90 €
(3% sobre Pressupost d'execució material de 3.000 € d'excés).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: liquidació complementària de
15 € (0,5% sobre Pressupost d'execució material de 3.000 € d'excés)
*Liquidació Total : CENT CINC EUROS (105 €)

Es dóna compte de l'informe realitzat pels servicis tècnics en què es detecta la
realització d'obres en excés respecte de la llicència d'obres corresponent a l'expedient
núm.41/2014 instat per SALTANAT AKPAMBAYEVA per a obres de reforma en l'immoble
de la seua propietat siti en la C/Bobalar 24-5.
A la vista de l'informe realitzat, els membres de la Junta de Govern Local acorden
l'aprovació de la liquidació complementària corresponent als impostos i taxes que graven
l'execució de les obres, amb el detall següent:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres: liquidació complementària de
543,60 € (3% sobre Pressupost d'execució material de 18.120 € d'excés €).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: liquidació complementària de
90,60 € (0,5% sobre Pressupost d'execució material de 18.120 € d'excés).
*Liquidació Total : SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS
D'EURO (634,20 €)
Es dóna compte de l'informe realitzat pels servicis tècnics sobre l'estat de deteriorament
de diversos immobles ubicats en sòl no urbanitzable del terme municipal que comporten perill
imminent amb risc per a agricultors i per a la pròpia estabilitat dels edificis. A la vista de
l'informe redactat els membres de la Junta de Govern Local acorden que s'inicien els tràmits
tendents a dictar ordes d'execució als propietaris de dites immobles perquè mantinguen els
edificis en les condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor, tal com preveu
l'article 206 de la Llei 16/2005 de la Generalitat, urbanística valenciana.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per ALFREDO DE MARIA MARCOS
sol·licitant el canvi de titularitat del gual amb placa núm. 614 que figurava a nom de Gloria Mª
Díez López per canvi de titularitat de vivenda. Els membres de la Junta de Govern Local
accedixen a allò que s'ha sol·licitat, donant les ordes oportunes al servici de gestió del padró de
reserva d'aparcament perquè prenguen nota de la modificació.
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Fraccionament de tributs municipals
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per ANTONIO RODRIGO GARCIA
sol·licitant un fraccionament de 24 mesos de l'import corresponent a les liquidacions dels
exercicis del 2009 al 2012 corresponent a l'IBI d'urbana de l'immoble siti en la C/Alguixós 13, i
que ascendix a una quantia total de 2.563,75 €, al·legant motius econòmics.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden accedir al fraccionament en cinc
terminis mensuals. A tals efectes deurà 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.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per MARIA GRÀCIA ROJAS AGUSTI
sol·licitant un fraccionament de 12 mesos de l'import corresponent a les liquidacions dels
exercicis del 2009 al 2013 corresponent a l'IBI d'urbana de l'immoble siti en la C/La Pau 28, i
que ascendix a una quantia total d'1.612,75 €, al·legant motius econòmics.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden accedir al fraccionament en cinc
terminis mensuals. A tals efectes deurà 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.

Reclamació de devolució de tributs.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per FRANCISCO ESTEVE
CASTELLAR exposant que Hisenda ha procedit a retindre-li de la devolució de l'Impost sobre
la renda de les persones Físiques de l'any 2.013 la quantitat de 831,45 € en concepte
d'embargament per deutes municipals. Que part d'aquest deute (165,65 €) es correspon a la taxa
de prestació del servici de recollida de fem de l'immoble siti al C/Alacant 1 que va ser venut
l'any 2.009 a la mercantil MIDAMARTA S.L. A la vista de la documentació que aporta, els
membres de la Junta de Govern consideren degudament acreditada la veracitat d'allò que s'ha
manifestat, per la qual cosa acorden procedir a la devolució de l'import reclamat, traslladant el
present acord als servicis d'Intervenció de l'Ajuntament i al servici de gestió del padró de la
taxa per recollida de fem als efectes que donen de baixa aquest immoble del padró.

Es dóna compte de la instància subscrita per PROMONTORIA PLATAFORMA S.L.
, en representació de BANKIA HÀBITAT S.L.U. Manifestant que esta última es va donar
d'alta de l'impost sobre Activitats Econòmiques per a l'inici de l'activitat corresponent a
l'epígraf fiscal núm. 833.2. Que per errada, va tornar a donar-se d'alta al Juliol de 2013 en el
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mateix epígraf, procedint a donar de baixa la liquidació duplicada. Que a pesar d'això se li ha
practicat liquidació del IAE de l'exercici de 2.013, interposant recurs de reposició contra
aquesta liquidació sol·licitant que es done per abonada en temps i termini la liquidació correcta
de l'exercici de 2.013.
A la vista de la documentació presentada, els membres de la Junta de Govern Local
consideren acreditat la veracitat d'allò que s'ha manifestat, estimant-se el recurs i procedint a
anul·lar la liquidació duplicada corresponent a l'exercici de 2.013 del IAE de l'epígraf fiscal
833.2, per un import de 81,24 e, traslladant als servicis de recaptació de l'Ajuntament del
present acord.

Ocupació de Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per TERESA ROS LOPEZ sol·licitant des
de juliol fins a setembre l'ocupació la via pública amb taules i cadires enfront del local de la
seua propietat, Cafeteria Bañón, siti en carrer Camí Calvari 14. La terrassa se situa enfront de
la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una
superfície total de 8 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha
sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les
següents:
 Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 8 m 2 en el domicili siti al
carrer Calvari 14 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la
Cafeteria Bañón, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
 Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la
taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i
altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
 Garantia a prestar: No és procedent.
 Temps concedit: mesos de juliol a setembre del 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:
 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 cossiols o semblants l'altura 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.
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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 haja mediat 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.

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 MARIA ZAMBRANA HERRERA
sol·licitant l'ocupació la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat,
Arnadi Lounge, siti en carrer Cami Fons 9.
Els membres de la Junta de Govern Local consideren que el lloc on es pretén ubicar la
terrassa no reunix les suficients mesures de seguretat donada la circulació en doble sentit i
l'existència d'un desnivell en la calçada, extrem que ja va suposar la desestimació de la
sol·licitud de terrassa en anteriors exercicis.
S'acorda igualment traslladar del present acord a la Policia Local de Rafelbunyol per a
observar el seu compliment.

Es dóna compte de l'informe emés per la direcció del Cos de Policia Local en què
descriuen les actuacions realitzades quant a la terrassa corresponent al bar “La Bodeguita, en el
sentit que s'ha procedit a retirar la terrassa de la C/Sant Antoni restringint aquesta a la C/Reial
Séquia de Moncada, consistent-ne en quatre taules, dos barrils i les seues corresponents cadires.
A la vista d'allò que s'ha actuat, els membres de la Junta de Govern Local acorden
autoritzar l'ocupació de la via pública amb taules i cadires en la C/Reial Séquia de Moncada per
a donar servici al bar la Bodeguita. La terrassa se situa enfront de la façanda del local no podent
sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 15 m 2. Havent
de procedir-se a la liquidació 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 15 m2 en el domicili siti en
carrer Reial Séquia de Moncada 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 juliol fins a setembre del 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:
 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 cossiols o semblants l'altura 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 aquest 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 haja mediat 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.

S'acorda igualment traslladar del present acord a la Policia Local de Rafelbunyol per a
observar el seu compliment.
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SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
No se'n 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. 337 de 17 de juny autoritzant ocupació de via pública per a tir de focs
artificials el dia 6 de juliol de 2014
 Decret núm. 338 de 17 de juny autoritzant ocupació de via pública per a tir de focs
artificials el dia 21 de juny de 2.014
 Decret núm. 339 de 18 de juny desestimant al·legacions plantejades en l'expedient de
restauració urbanística corresponent a les obres que es duen a terme en la C/La Font
núm.3
 Decret núm. 340 de 18 de juny autoritzant ocupació de via pública per a tir de focs
artificials el dia 22 de juny de 2014
 Decret núm. 341 de 18 de juny autoritzant ocupació de via pública per a tir de focs
artificials el dia 28 de juny de 2.014
 Decret núm. 342 de 19 de juny donant per finalitzat el procediment de restauració de
legalitat urbanística respecte a les obres executades en la C/Vicente Soriano 35.
 Decret núm. 343 de 19 de juny autoritzant la transmissió de llicència en de Mariana
Zambrana Herrera d'un local siti en la C/Cami Fondo 9 destinat a Cafeteria Restaurant.
 Decret núm. 344 de 19 de juny cancel·lant operació de tresoreria autoritzada per
resolució de l'Alcaldia núm.70/2014 de 56 de febrer per un import de 200.000 €.
 Decret núm. 345 de 19 de juny adjudicant la concertació d'operació de tresoreria al
BBVA per un import de 300.000 €.
 Decret núm. 346 de 20 de juny ordenant la realització del pagament de 3.000 € a la
notària de Rafelbunyol en concepte de provisió de fons per la tramitació de les
escriptures protocol 218 i 219.
 Decret núm. 347 de 20 de juny inadmetent recurs presentat per María Desamparados
Laguarda Vives contra la liquidació d'impost sobre increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana aprovada per decret 109/2014.
 Decret núm. 348 de 20 de juny inadmetent recurs presentat per María Angeles Laguarda
Vives contra la liquidació d'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana aprovada per decret 109/2014.
 Decret núm. 349 de 20 de juny acordant la contractació d'EWALD VAN DE STADT
REY com a socorrista per a la posada en marxa de la piscina descoberta en temporada
estival.
 Decret núm. 350 de 20 de juny acordant la contractació de MARIA EUGENIA
LANZARA com a recepcionista per a la posada en marxa de la piscina descoberta en
temporada estival.
 Decret núm. 351 de 23 de juny requerint al titular de la llicència carnisseria-xarcuteria
sítia en la C/Sant Joan 14 a la presentació d'una auditoria acústica, en compliment de
l'informe realitzat per part dels servicis tècnics municipals.
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Decret núm. 352 de 23 de juny autoritzant ocupació de via pública per a tir de focs
artificials el dia 27 de juny de 2014
Decret núm. 353 de 23 de juny desestimant recurs de reposició contra sancions de
trànsit.
Decret núm. 354 de 24 de juny aprovant relació de beneficiaris per programa provincial
per l'ocupació Hotelera i el Turisme Social.
Decret núm. 355 de 24 de juny sobre tramitació de baixa d'inscripcions indegudes en el
padró d'habitants.
Decret núm. 356 de 25 de juny reconeixent obligació de pagament de les assistències a
les sessions dels membres de la corporació relatives al segon semestre de 2.014.
Decret núm. 357 de 25 de juny reconeixent obligació de pagament de tres factures.
Decret núm. 358 de 26 de juny requerint al titular de l'activitat sítia en la C/Comunitat
Valenciana núm.10, destinada a restaurant i servici de menjars, a la presentació d'una
auditoria acústica, en compliment de l'informe realitzat per part dels servicis tècnics
municipals.
Decret núm. 359 de 26 de juny reconeixent obligació de pagament de la relació núm. 33
relatives al pagament de nòmines.
Decret núm. 360 de 26 de juny reconeixent obligació de pagament d'ajudes individuals
Decret núm. 361 de 26 de juny anul·lant expedient d'activitat núm.28/2014.
Decret núm. 362 de 27 de juny incoant expedient de protecció de legalitat urbanística
relatiu a les obres detectades en la parcel·la 169, del polígon 7 de Rafelbunyol.
Decret núm. 363 de 30 de juny reconeixent obligació de pagament de la relació núm. 36.
Decret núm.364 de 30 de juny convocant Junta de Govern Local per al dia 3 de juliol de
2014

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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