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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores i trenta minuts del dia 6 de novembre de 2014 en el
Saló de Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Nuria Losada Natividad, Miguel Saborit
Arribas, Fernando Bohigas Tomás i Mari Carmen Piquer Bernet sota La Presidència del senyor
alcalde Jaime García García i amb assistència de Sra. Amparo Vicenta Bellver Morte, que actua
com a Secretari Accidental en absència del Secretari titular de l'Ajuntament, 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 urbanístics de l'ajuntament per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.

Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts en l'Orde
del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

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

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

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primera instància se n’ adona dels següents Decrets de l'Alcaldia pels quals es van concedir les
següents llicències d'obres menors:
Decret núm. 580/2014 de 30 d'octubre de 2.014:
CARLOS BASTIDES ARAN per a la realització d'obres consistents en l'execució de rampa i bany
en el local siti en la c/ Castelló, 2 B.
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ZI QI LIN, SL per a la realització d'obres consistents en el condicionament de la nau sítia en la c/
Camí Ceba, 21.
ANGELICA ESTEVE SANCHEZ per a la realització d'obres consistents en la reforma interior de
la vivenda sítia en el c/ Trencat,6-4.
JUAN SANCHO BENLLOCH per a la realització d'obres consistents en la reposició de porta
d'accés i la del garatge així com canvi de sòcol de la fatxada de la vivenda sítia en la c/ Mare de Déu
del Miracle, 45.
Igualment s'acorda respecte de les obres autoritzades per este decret que siguen objecte d'inspecció
per part dels servicis tècnics municipals als efectes de comprovar que l'execució de les obres es
correspon amb les autoritzades.
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:

ENCARNACIÓN JUAN MONTAÑANA, per a realitzar obres consistents en desmuntatge parcial
de cambra i traster en la vivenda sítia en carrer Camí Fons núm. 6. Abans de l'inici de les obres
haurà d'aportar assegurança de responsabilitat civil de derribista.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de cent setanta-quatre euros amb un cèntim (174,01 €) 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: vint-i-nou euros (29 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS-CENTS TRES EUROS AMB UN CÈNTIM (203,01€)

Altres
Es dóna compte de la instància presentada per Correus i Telègrafs en què sol·liciten alguna solució
per a evitar les caigudes produïdes per la rampa d'accés a l'oficien sítia en carrer Trencat núm. 6. Els
membres de la Junta de Govern local manifesten que es tracta d'una obra que va executar la pròpia
entitat a fi d'evitar les barreres arquitectòniques que suposava per a l'entrada dels carros de
repartiment de correus i per a les persones discapacitades, segons instància presentada en
l'Ajuntament en data 26 de febrer de 2.002, per la qual cosa és un tema de la seua responsabilitat
corresponent-li a la dita entitat plantejar la solució tècnica adequada.

Per part dels servicis urbanístics s'informa que es va concedir termini d'audiència a JUAN
ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ, titular de l'activitat de cafeteria sítia en carrer Francisco Tomás
y Valiente 3 perquè regularitzara la situació de la llicència d'activitat, incoant expedient per al
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tancament de la mateixa després d'inspecció tècnica en què es va comprovar que s'havien realitzat
obres per a l'ampliació de l'activitat consistents en un espai destinat a magatzem que s'utilitza per a
menjador, a la que ha d'afegir-se el fet que la part davantera descoberta de l'edifici es destina com a
menjador a l'aire lliure, la qual cosa suposa una modificació substancial de l'activitat que li
emparava amb expedient 016/2014, ampliant l'aforament i variant considerablement la distribució
del local. A més de la instal·lació d'una ximenera en què no s'està complint amb la norma UNE
123001:2009, que assenyala que les distàncies respecte a obstacles exteriors a l'edifici. Que
transcorregut el termini atorgat no s'ha personat.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden que s'inicie l'expedient de restauració de
legalitat urbanística i el tancament de l'activitat.

Per part dels Servicis Tècnics s'informa de l'expedient que es tramita en relació a l'estat de
l'edifici siti en El Carrer Sant Francesc núm. 35 informant que ha transcorregut el termini per a
complir amb l'orde d'execució notificada el dia 14 de març de 2014 per a la realització de les obres
necessàries amb l'objecte de mantindre l'immoble en condicions de seguretat, salubritat, ornament
públic i habitabilitat, així com presentació d'Inspecció Tècnica de l'Edifici firmada per tècnic
competent per a conéixer l'estat del mateix.
Continuen indicant en el seu informe de 30 d'octubre “Que si bé és cert que sense la ITE no
es coneix l'estat de la resta de l'edifici, per la qual cosa no poden determinar-se les obres a
executar en el mateix, almenys hauria d'haver-se intervingut en la fusteria exterior per a frenar
l'atac de xilòfags i evitar que continue infectant estructures veïnes, tal com es va sol·licitar al seu
dia.
Que segons l'article 207 de la Llei Urbanística Valenciana (Llei 16/2005 de 30 de
desembre, d'ara en avant LUV), -normativa vigent en el moment de l'inici de l'expedient-:
L'Ajuntamentpodrà exigir dels propietaris l'exhibició dels certificats actualitzats d'inspecció
periòdica de construccions i, si descobrira que estes no s'han efectuat, podrà realitzar-les d'ofici a
costa dels obligats "
Que atés que ha d'intervindre's en el mateix subsidiàriament, per a l'emissió de les multes
coercitives als efectes de recaptar l'import del cost de les obres emet la valoració següent:
Canvi de fusteria exterior en fatxada de planta baixa 1.000 €
Informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici 400 €
Total 1.400 € (IVA no inclòs)
Que esta valoració és provisional, a falta de resultats de la ITE que es realitzarà d'ofici al
no haver-la aportat el propietari.
Basant-se en el dit informe, els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les
ordes oportunes perquè s'inicien els tràmits necessaris d'incoació d'expedient sancionador i de
multes coercitives a fi d'actuar d'ofici sobre l'immoble de referència.
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Els servicis tècnics informen de l'inici de l'expedient d'orde d'execució de l'edifici siti en el
carrer Sant Joan 19 de, el qual presenta importants desperfectes, consistents en afonaments en
cobertes, segons s'aprecia des de la vivenda contigu, sense haver entrat en l'edifici, per la qual cosa
no es pronuncien sobre l'estat de la resta de l'estructura de l'edifici.
Conclouen indicant que “a la vista dels fets i veient els danys produïts i a fi de paralitzar
l'avanç del deteriorament que podria ocasionar danys a tercers, fa falta una intervenció immediata
sobre l'edifici”.

Es dóna compte de l'expedient de restauració de legalitat urbanística (exp. 2/2014) que se
seguix per l'execució d'obres sense la preceptiva llicència en la parcel·la 169 del polígon 7 sítia en
sòl no urbanitzable comú, confrontant amb sòl urbà, amb accés des de l'Av. d'Espanya i propietat de
Mirem Aramburu, incoat en data 27 de juny de 2014.
Que la propietària en escrit d'al·legacions presentat indica que es tracta d'edificacions
desmuntables i que les obres s'han realitzat basant-se en l'article 191.5 de la Llei 16/2005 de 30 de
desembre. Que segons informe de 3 de novembre de 2014 emés pels Servicis Urbanístics i basant-se
en l'article 38 de les NNSS es “considera que les obres no són legalitzables ja que no es complix
amb la parcel·la mínima i al seu torn, a falta de comprovar resta de criteris establits en l'article, la
parcel·la està confrontant amb sòl urbà i les edificacions estan situades a menys de 10 metres de
límits”.
Els membres de la junta de Govern Local basant-se en els informes tècnics acorden que es
continue tramitant l'expedient de restauració de legalitat urbanística i s'establisquen les
corresponents multes coercitives.

Per part dels Servicis Tècnics s'informa de la nota de premsa del Ministeri de Foment de 14
d'octubre de 2014 per la que Foment destina 290,57 milions d'euros a polítiques d'ajuda a la vivenda
a la Comunitat Valenciana entre 2013 i 2016. En el dit Pla es contemplen els programes següents:
 Programa de Subsidiació de préstecs convinguts.
 Programa d'ajuda de lloguer.
 Programa de foment del parc públic de vivenda en lloguer.
 Programa de foment de la rehabilitació edificatòria.
 Programa de foment de la regeneració i renovació urbana
 Programa d'implantació de l'informe d'avaluació d'edificis.
 Programa de foment de ciutats sostenibles i competitives.
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de la via pública
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ FRANCIA MARTÍ com a arrendatari
del local i explotador de l'activitat, la llicència del qual està a nom de JOSÉ VILLAPLANA
TORRALBA, sol·licitant per a l'exercici 2015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires
enfront del local Bar Joventut siti en carrer València núm. 4. La terrassa se situa enfront de la
fatxada del local, en la part destinada a aparcament en la vorera que dóna a l'estació de FGV, 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 a València núm. 4, amb
la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del Bar Joventut, 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: exercici 2015. 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.
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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.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ PÉREZ INÍGUEZ, en representació de
LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO DEL MEDITERRANEO, SL sol·licitant anul·lació del
rebut corresponent a la taxa de fem del carrer Roll del Colomer núm. 19, rebut núm. 2485 per ser
duplicat amb què ix pel carrer Germanells, 14 al tractar-se d'una nau que fa cantó i haver-se emés
rebut per ambdós direccions.
Que comprovada la veracitat d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern
Local estimen la seua reclamació ordenand l'anul·lació del rebut del carrer Roll del Colomer, 19,
núm. de rebut 2485, per duplicitat.
Igualment s'acorda traslladar del contingut del present acord al Servici de recaptació
municipal i al departament corresponent perquè esmene l'error per a posteriors exercicis.

Es dóna compte de la instància presentada per ANTONIO VICENT GIMENO sol·licitant
baixa del padró ordinari de la taxa d'arreplega, tractament i eliminació de fems i anul·lació del rebut
corresponent a l'exercici de 2014 per no exercir-se cap activitat en la nau sítia en carrer Trenet núm.
6, aportant certificat de les companyies subministradores d'aigua i electricitat indicant que no existix
contracte de subministrament algun en la direcció indicada.
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Que comprovats els fets els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a o el
que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es procedisca a donar de baixa en el present
exercici.
Igualment s'acorda traslladar del contingut del present acord al Servici de Recaptació
Municipal.

Es dóna compte de la instància presentada per EMILIO BLASCO MONTER, en
representació de CARGOFLET BLASANT, SL sol·licitant baixa del padró ordinari de la taxa
d'arreplega, tractament i eliminació de fems i anul·lació del rebut corresponent a l'exercici de 2014
per no exercir-se cap activitat en la nau sítia en carrer Fernando Mújica, 19, aportant declaració de
de Baixa de l'impost d'Activitats Econòmiques per cessament de l'activitat a 31 de desembre de
2013.
Que comprovats els fets els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a o el
que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es procedisca a donar de baixa en el present
exercici a nom de l'empresa i que es done d'alta a nom del titular cadastral de la nau María Isabel
Hernández Llopis
Igualment s'acorda traslladar del contingut del present acord al Servici de Recaptació
Municipal.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN ORTEGA RUIZ sol·licitant revisió de
les taxes de fem que es giren per carrer Roll del Colomer, 21 i Germanells, 25 al·legant que es
tracta de la mateixa nau, amb una divisió interna de la mateixa per a exercir dos activitats diferents,
una d'oficines i l'altra de lloguer de trasters.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, ja que es
tracta de dos activitats diferents i en dos locals diferents, a l'haver-hi una divisió interna de la nau,
segons manifesten en la seua instància basant-se en l'article 2.1 de l'Ordenança Reguladora de la
Taxa per prestació del Servici d'Arreplega Domiciliària i eliminació de residus Sòlids Urbans
“Constituïx el fet imposable de la Taxa la prestació del servici de recepció obligatòria d'arreplega
domiciliària i l'eliminació de de fems domiciliaris i residus sòlids urbans de vivendes, allotjaments i
locals o establiments on s'exercixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de
servicis.
Igualment s'acorda traslladar del contingut del present acord al Servici de Recaptació
Municipal.

Es dóna compte de la instància presentada per MERCEDES PERIS ALONSO en
representació de VAGESCON, SL sol·licitant anul·lació del rebut corresponent a la taxa de fem del
2014 sítia en Plaça de la Llibertat, 11 Davall, per haver sol·licitat a principi d'anys la baixa de
l'activitat i dels impostos municipals.
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Comprovada la veracitat d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes al corresponent departament perquè
procedisquen a donar de baixa en el padró de taxa d'arreplega de fem.
Igualment s'acorda traslladar del contingut del present acord al Servici de Recaptació
Municipal.

Es dóna compte de les instàncies presentades per Miguel Ballester Sabater, sol·licitant
revisió i abonament de les contribucions abonades en finestreta i en domiciliació bancària
corresponents als immobles següents:
- SAN Antonio, 1 A 100 IZ
Ref. cadastral 9257943YJ2895N0002UL
- Magdalena, 87
Ref. cadastral 8855133YJ2885S0001QX
- Màrtirs, 54 1 00 01
Ref. cadastral 8855130YJ2885S0001BX
- R. S. Moncada, 11 1 00 01
Ref. cadastral 9255201YJ2895N0001BK
- R. S. Moncada, 11 1 00 02
Ref. cadastral 9255201YJ2895N0003XB
- Magdalena, 83
Ref. cadastral 8855134YJ2885S0001PX

Vistos els informes del Servici de Recaptació municipal de data 23 d'octubre i 5 de
novembre de 2014 en els que s'indica que efectivament es van duplicar els pagaments dalt
referenciats per un import total de 3.922,80 €, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir als sol·licitat i donar les ordes oportunes al departament d'intervenció perquè es procedisca a
la seua devolució.
En referència a la resta d'immobles referenciats a continuació, dels que demana
comprovació de la seua duplicitat quant al pagament, no és procedent la seua devolució al no haverse produït este fet:
Magdalena, 91 1 00 01 Ref. cadastral 8754104YJ2885S0001IX
- SanAntonio,1 A 1 00 DR
Ref. cadastral 9257943YJ2895N0001YK
- Magdalena, 85 1 00 02
Ref. cadastral 8855103YJ2885S0002BM
- Magdalena, 85 1 01 01
Ref. cadastral 8855103YJ2885S0003ZQ
- Magdalena, 91 1 06 11
Ref. cadastral 8754104YJ2885S0013JI
- Camí Fons, 20 1 00 01
Ref. cadastral 9055929YJ2895N0001OK

Es dóna compte de la instància presentada per DOLORES BLEDA GAVARDA sol·licitant
anul·lació de la cèdula de constrenyiment, fitxa número 24.154, de data 17 de setembre de 2014
corresponent a l'ocupació de la via pública de 2012 al no haver-la ocupat per haver obtingut el
permís a Paterna i haver treballat en el dit municipi.
Comprovada la veracitat del que manifesta els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes al Servici Municipal de Recaptació per
a la seua anul·lació.

Es dóna compte de l'informe emés per la Policia Local en òmplic de l'acord de Junta de
Govern Local sobre reclamació presentada per Francisco Esteve Peiró respecte a la presència de
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gats en solar, donant compte que es tracta de dos dones que procedixen a alimentar als gastos en
què troben en l'interior de la parcel·la amb nombre de policia 8-20 del carrer José María Llopis,
havent sigut informades de la normativa municipal i de les queixes veïnals respecte d'això de la seua
actuació.
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats i acorden ordenar la
Policia que continue la vigilància i que actuen d'acord amb la normativa municipal.

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
No es van produir

SÈPTIM.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Informa el Sr. Alcalde que s'ha presentat sol·licitud per part de la Comissió de Bous Centre
2016 volen organitzar la segona edició de Rafelfest per a les pròximes festes, igual que han fet
enguany la Comissió de Bous Centre 2015. Com les eleccions municipals seran a l'any que ve i no
es va a presentar a l'Alcaldia, no vol comprometre al futur equip de govern, per la qual cosa havia
pensat a informar el Ple perquè es pronunciara respecte d'això.
Informa el Sr. Bohigas de tota la documentació administrativa que cal fer per a poder dur a
terme l'activitat, que es tracta d'un tema laboriós i que necessita temps, per la qual cosa no considera
que s'haja de deixar per a després d'eleccions, perquè a l'estar les vacnces per mig, queda poc de
temps per al seu tràmit, per la qual cosa opina que es deuria de donar permís perquè foren treballant
en la festa i perfilant tots els detalls.
Respon el Sr. Alcalde que en el seu escrit, al·leguen que han parlat amb tots els partits
polítics i que s'han mostrat d'acord amb la seua sol·licitud, per la qual cosa en vista d'allò que s'ha
argumentat pel Sr. Bohigas, i atés que pareix que no hi ha cap inconvenient de la resta de grups
polítics, se'ls pot autoritzar que organitzen la festa, entenent que hi ha de seguir tots els tràmits i
aportar la documentació necessària per a obtindre l'autorització corresponent.

Igualment s'informa que des de la celebració de l'última Junta de Govern Local s'han dictat per
part de l'Alcaldia els Decrets següents:
-

-

Decret núm. 551/2014 de 20 d'octubre de 2014 per la qual s'acorda retirar diverses
sancions de trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 552 de 20 d'octubre de 2014 autoritzant la contractació de David Oltra
Galiana com a monitor de natació socorrista per a suplir a la monitora-socorrista en
situació d'excedència per atenció de filla.
Decret núm. 553 de 21 d'octubre de 2014 autoritzant l'ocupació de la via pública per a
disparar focs artificials el dia 26 d'octubre de 2014.
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Decret núm. 554 de 21 d'octubre de 2014 autoritzant l'ocupació de la via pública per a
disparar focs artificials el dia 25 d'octubre de 2014.
Decret núm. 555 de 21 d'octubre de 2014 anul·lant l'expedient d'activitat 17/2009 instat
per José Gaspar Gaia Sarrión en representació de Reiswolf Llevant SL en carrer del
Trenet 2.
Decret núm. 556 de 21 d'octubre de 2014 imposant als jóvens que tenen llogat el davall
de la C/ SAN Juan 39 una multa de 60 € per haver comés infraccions a l'article 47 de la
Llei 7/2002 de contaminació acústica.
Decret núm. 557 de 21 d'octubre de 2014 incoant expedient sancionador contra José
García Andreu per presumpta infracció de l'article 17 del Reglament de Servici
d'Arreplega de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària.
Decret núm. 558 de 21 d'octubre de 2014 incoant expedient sancionador contra Raquel
Martínez Bellver per presumpta infracció de l'article 17 del Reglament de Servici
d'Arreplega de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària
Decret núm. 559 de 23 d'octubre concedint a Cuitors de Mariscos Bonamar SL llicència
d'obertura de l'activitat de comerç al detall de productes congelats i frescos de mariscos
i peixos en carrer Alguixós núm. 40.
Decret núm. 560 i 561 de 23 d'octubre de 2014 autoritzant disparar focs artificials en la
via pública el dia 8 de desembre de 2014.
Decret núm. 562 de 23 d'octubre de 2014 autoritzant Carlos Bastida Aran l'inici de
l'activitat consistent en venda i reparació de calçat en carrer Castelló 2 baix.
Decret núm. 563 de 23 d'octubre autoritzant disparar focs artificials en la via pública el
dia 25 d'octubre de 2014.
Decret núm. 564 de 24 d'octubre de 2014 dictant orde d'execució als propietaris dels
solars per a la neteja dels mateixos.
Decret núm. 565 de 24 d'octubre de 2014 contractant per a la realització de labors de
vigilància i atenció del parc de la Senyera a Purificación Salvador Llopis.
Decret núm. 566 de 24 d'octubre de 2014 reconeixent les obligacions i devolucions
d'ingressos, continguts en la relació nº61 d'obligacions)per import brut de 115.214,98
euros i ordenar el pagament de la relació 76 per import brut de 128.058,69 euros.
Decret núm. 567 de 27 d'octubre adjudicant la contractació de les obres de rehabilitació
del poliesportiu municipal (condicionament camp de futbol) a l'empresa Gestaser Obres
i Servicis SL per import de 260.549,29 € més el 21% d'IVA.
Decret núm. 568 de 27 d'octubre de 2014 dictant orde d'execució per a esmenar
deficiències observades a l'immoble siti en carrer Major, 46.
Decret núm. 569 de 27 d'octubre de 2014 aprovant la reducció horària de Teresa
Martínez Piquer a partir del 28 d'octubre de 2014.
Decret núm. 570 de 27 d'octubre de 2014 aprovant la contractació d'Antonio García
Mas a partir del 28 d'octubre de 2014.
Decret núm. 571 de 28 d'octubre de 2014 adjudicant la contractació del servici de
manteniment de l'enllumenat públic i instal·lacions elèctriques de les dependències de
l'Ajuntament de Rafelbunyol a Electrotècnia Monrabal SLU pel preu de 30.917,50 €
més el 21% d'IVA.
Decret núm. 572 de 28 d'octubre de 2014 adjudicant la contractació del servici de neteja
del col·legi públic Mare de Déu del Miracle i altres dependències municipals a
Limpieas Kepa Rafel, SL per import de 53.662 € més el 21% d'IVA.
Decret núm. 573 de 27 d'octubre de 2014 dictant orde d'execució als propietaris de
diversos solars perquè procedisquen a la neteja dels mateixos.
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Decret núm. 574 de 27 d'octubre de 2014 dictant orde d'execució als propietaris de
diversos solars perquè procedisquen a la neteja i posterior tancament dels mateixos.
Decret núm. 575 de 27 d'octubre de 2014 requerint als propietaris de diversos immobles
perquè en el termini d'un mes procedisquen a la pavimentació de les voreres.
Decret núm. 576 de 28 d'octubre de 2014 aprovant la relació de diverses factures per a
procedir a la justificació de distintes subvencions.
Decret núm. 577 de 29 d'octubre de 2014 reconeixent l'obligació (relació de
comptabilitat núm. 62) i ordenar el pagament de les nòmines que s'adjunten, l'import
brut del qual ascendix a 111.884 euros. No aprovar la nòmina que ha de ser objecte de
revisió, basant-se en allò que s'ha informat per Intervenció en el seu informe de data de
hui.
Decret núm. 578 de 29 d'octubre de 2014 reconeixent l'obligació i ordenar el pagament
de les ajudes informades favorablement, l'import brut del qual ascendix a 5.816,00
euros, tal com consta en la relació núm. 63 d'obligacions reconegudes.
Decret núm. 579 de 30 d'octubre de 2014 autoritzant el canvi de titular de l'activitat de
bar amb ambient musical siti en carrer Sant Joan 7 a favor de José García Andreu.
Decret núm. 580 de 30 d'octubre de 2014 concedint diverses llicències d'obres menors.
Decret núm. 581 de 30 d'octubre de 2014 dictant orde d'execució per a esmenar
deficiències observades en l'immoble siti en carrer Sant Joan, 21.
Decret núm. 582 de 30 d'octubre de 2014 aprovant el projecte tècnic relatiu a
l'adequació d'instal·lació esportiva: urbanització grades i vestidors per a la realització
de les obres incloses dins del Pla d'Actuacions Programades de Diputació amb el núm.
d'obra 254.
Decret núm. 583 de 31 d'octubre de 2014 aprovant la relació de beneficiaris d'este
municipi per a participar en el Programa Provincial per l'Ocupació Hotelera i el
Turisme Social.
Decret núm. 584 de 31 d'octubre aprovant el nou import de les obres incloses en el Pla
de Camins Rurals de 2013, amb el número 134 per un import de 14.997,56 €.
Decret núm. 585 de 31 d'octubre de 2014 iniciant expedient de reclamació patrimonial
incoat per Francisco López Martínez relatiu a la indemnització de danys i prejuís
produïts en el vehicle de la seua propietat.
Decret núm. 586 de 31 d'octubre de 2014 iniciant expedient de reclamació patrimonial
incoat per David Lara Martínez relatiu a la indemnització de danys i prejuís produïts en
el vehicle de la seua propietat.
Decret núm. 587 de 3 de novembre de 2014 ratificant sancions de trànsit imposades per
la policia local.
Decret núm. 588 de 3 de novembre de 2014 reconeixent l'obligació i ordenar el
pagament de les nòmines que s'adjunten, l'import brut del qual ascendix a 1.522,36
euros (la nòmina el part d'hores de la qual ha de ser revisat s'aprova sense tindre en
compte el comunicat d'hores al seu dia remés, que serà reenviat i, si és el cas, inclòs en
la nòmina del mes següent).
Decret núm. 589 de 3 de novembre de 2014 reconeixent les obligacions contingudes en
la relació nº65 d'obligacions)per import brut de 6.423,97 euros i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 590 de 3 de novembre de 2014 estimant el recurs de reposició interposat
per Vicente González Santarrufina contra la resolució del recurs de reposició contra la
sanció de trànist expte. 439/2014
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Decret núm. 591 de 3 de novembre de 2014 requerint als propietari de diversos
immobles perquè realitzen una inspecció a càrrec de facultatiu competent per a
supervisar l'estat de conservació de dites immobles, atenent al que disposa l'article 180
de la Llei 5/2014 de 25 de juliol.
Decret núm. 592 de 3 de novembre de 2014 desestimant el recurs de reposició
interposat per Carlos Gonzalvo Pérez contra la resolució recaiguda en l'expedient
272/2014 i en conseqüència ratificar la sanció de trànist imposada per la policia local.
Decret núm. 593/2014 de 3 de novembre de 2014 convocant sessió ordinària de la Junta
de Govern Local per al dia 6 de novembre de 2014 a les 12 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 quaranta-cinc minuts, de tot això com a Secretària
accidental certifique.
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