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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les nou hores del dia 10 de setembre de 2015 en el Saló de Sessions
de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Alicia Piquer Sancho, Víctor Encarnación Furió, Mireia
Gimeno Ros i Fernando Ciges Ibáñez sota La Presidència del senyor alcalde Francisco Alberto
López i amb assistència de D. Fco Javier Pelluz Requeno, Secretari 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.
Està igualment present D. Santiago Bellver Furió, regidor d'Obres Públiques i Servicis Municipals i
Senyora Inmaculada Barrachina Sancho, regidor de medi ambient.
Participen 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'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Es fa constar que l'acta, per acumulació de tasques administratives, no s'ha pogut acabar de
redactar, per la qual cosa queda pendent d'aprovació.

SEGON.- 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:

ANTONIO MARTI ESCAMILLA per a realització d'obres de canalització d'aigua potable en la
vivenda situada en la c/ La Font, 2 A. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de
seixanta euros (60€) 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
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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.
Estos assajos es realitzaren tant en les rases que discorren per la via pública com en les que
discorren per les voreres.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la realització d'estos
assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a garantia de
les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos mencionats en el
paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en les rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les obres,
que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar, per part dels
Servicis Tècnics Municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on es
vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a procedir
a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les
obres que no disposen d'esta Acta.
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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:
*Impuost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de vint-i-set euros (27,00 €) 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: quatre euros amb cinquanta
cèntims (4,50 €).
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRENTA-UN EURO AMB CINQUANTA CÈNTIMS (31,50 €).

ALONSO PELLICER HERVAS I KATHLEEN Mº FLORENTINA VERBIEST, per a la
realització d'obres de construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres en la C/ Guàrdia Civil, s/n.
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.
Deurà de presentar una fiança de 1.600 € per a respondre dels possibles danys sobre la via pública,
equivalent a 200 € x 8ml. de façana.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de tres mil trenta-un euros amb huitanta-cinc cèntims (3.031,85 €) 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: cinc-cents cinquanta-cinc euros
amb huitanta-quatre cèntims (555,84)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES MIL CINC-CENTS HUITANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (3.587,69 €).

En dóna compte de les al·legacions plantejades per Amparo Hernandis Ros, en
representació d'Amparo Ros Lluch sol·licitant ajornament, per raons personals, per a complir a
l'orde d'execució, expte. 9/2015, que s'ha dictat sobre l'edifici siti en carrer Sant Joan, 7.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden informar l'Alcaldia, com a òrgan
competent l'oportunitat de concedir el termini d'un mes per a l'execució de les obres objecte de la
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present ordre d'execució, si bé deurà de col·locar immediatament una malla protectora que cobrisca
els desperfectes de la barana de l'edifici per a evitar danys a tercers.
Es dóna compte de la instància presentada per Antonio Ros López, sol·licitant informe de
viabilitat per a l'execució de dos vivendes en planta baixa en el carrer Bobalar, 11.
Vist l'informe emés pels servicis tècnics de data sis de juliol en què indiquen que l'edifici es
troba fora d'ordenació substantiu i diferit al tindre un nombre de plantes inferior a l'estipulat en les
NNSS. Açò és una planta menys de l'altura màxima autoritzada concloent que no és procedent la
viabilitat de canvi d'ús de local a vivenda sense l'elevació de les plantes corresponents per a
adequar-se a les NNSS.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden ratificar l'informe dels servicis tècnics
municipals.

Per part de la Sra. Fenollosa es dóna compte de la circular 57/2015 de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies sobre agilització de la tramitació de les llicències d'obres pels
Ajuntament, per la que es dóna difusió a una sèrie de recomanacions del defensor del poble per a la
millora de la tramitació i l'atenció en la comprovació de les obres realment realitzades.
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats

També informa sobre la notificació de la Direcció General de Carreteres, Demarcació de
carreteres de l'Estat en la Comunitat València, sobre l'aprovació de l'expedient d'informació oficial i
pública i definitivament l'Estudi informatiu “circumval·lació exterior de València”.
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats.

Igualment es dóna comptede l'Anunci de l'Excma. Diputació de València publicat en el
BOP de data 15 de juliol de 2015 sobre la resolució d'ajudes econòmiques amb destinació a la
realització d'obres de restauració per a la conservació de béns immobles de la província de
València, que posseïsquen valors històriques, artístics o d'interés local, per als exercicis de 20142015 pel que es desestima la sol·licitud de la Parròquia de Sant Antoni Abad per a la intervenció en
la portada i capella lateral per no existir prou consignació pressupostària.
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats.

TERCER.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
Es dóna compte del recurs potestatiu presentat per JOSÉ CASTELLAR SANCHO
sol·licitant revisió de la taxa de l'ocupació de via pública amb taules i cadires del local Taberneta el
Coc corresponent al tercer trimestre de 2015 a l'haver-se liquidat una taxa corresponent a 16 m2,
basant-se en un informe de la policia local, i no de 12 m2 com havia demanat.
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Revisada la documentació aportada i vista la nova acta d'inspecció de terrasses públiques
emesa per la policia local de data 23 de juliol de 2015 en el que es corrobora l'ocupació de 12 m2,
els membres de la Junta de Govern Local, acorden anul·lar la taxa aprovada per la junta de govern
local de data 16 de juliol per import de 245,28 € i aprovar nova liquidació per l'import corresponent
als 12 m2. .

S'acorda concedir les següents targetes d'estacionament a favor de minusvàlids, una vegada
vista la proposta realitzada pel departament de servicis socials de l'Ajuntament:
-ASCENSIÓN TRIBALDOS MOROTE
-JOSÉ PEDRO CIVERA
Es dóna compte de l'informe de la policia local de data 6 d'agost sobre existència d'un gual
il·legal en el carrer Alqueria de Terroja núm. 30 propietat d'Isabel Rodríguez González. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar a la interessada que deurà de procedir a la
retirada immediata de la placa.
Així mateix ordenen que s'esborre la pintura groga del rastell i que la policia local realitze
inspecció del compliment de l'ordre.

QUART.- CONCESSIÓ D'AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL
No es van presentar.

QUINT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir

SEXT.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Des de la celebració de l'última Junta de Govern Local, s'han dictat les següents resolucions
de l'Alcaldia:






Decret núm. 577/2015 de 27 de juliol estimant les al·legacions presentades i retirant les
sancions interposades per la policia local a diversos interessats.
Decret núm. 578/2015 de 27 de juliol desestimant les al·legacions presentades i ratificant
les sancions interposades per la policia Local a diversos interessats.
Decrets núm. 579 a 584/2015 de 27 de juliol autoritzant l'ocupació de via pública en ocasió
de tir de focs artificials.
Decret núm. 585/2015 de 28 de juliol reconeixent la devolució d'ingrés duplicat a favor de
BBVA.
Decret núm. 586/2015 de 28 de juliol autoritzant i ordenant el pagament de les entrades a
Aquarama de l’Escola d’Estiu.
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Decret núm. 587/2015 de 28 de juliol aprovant les liquidacions de l'ICIO i la Taxa
Urbanística de les diferents Declaracions Responsables d'obres presentades.
Decret núm. 588/2015 de 29 de juliol estimant la sol·licitud presentada per Rosario López
Soriano i ordenant el pagament de la quantitat ingressada indegudament.
Decret núm. 589/2015 de 29 de juliol aprovant la modificació de crèdit 16/2015
Decret núm. 590/2015 de 30 de juliol estimant l'al·legació de Vicente Lladró Dolz anul·lant
la liquidació practicada per IBI rustica 2011-14 i desestimant al·legació de domiciliació
bancària.
Decret núm. 591/2015 de 30 de juliol concedint llicència d'obres a Anabel Barreiro Soler
per a execució de paret mitgera en la vivenda de la c/ Urbanització Lladró, 14-1
Decret núm., 592/2015 de 30 de juliol ordenant al servici d'intervenció i tresoreria el
pagament de la factura nº 1/2015 a Francisco Garrido Vaquer.
Decrets núm. 593 i 594/2015 de 31 de juliol autoritzant les festeres de la Purissima a la
utilització del solar siti en la c/ Diputació Provincial encreuament amb Manuel Indià per a
disparar focs artificials.
Decret núm. 595/2015 de 31 de juliol reconeixent l'obligació de comptabilitat núm. 75 i
ordenant el pagament de les nomines.
Decret núm. 596/2015 de 31 de juliol estimant el recurs plantejat per Piquer Llopis, SL i
declarar nul·les les liquidacions d'IBI urbana 2008-2010 practicades al seu nom.
Decret núm. 597/2015 de 31 de juliol aprovant la modificació de crèdit 17/2015
Decret núm. 598/2015 de 31 de juliol reconeixent i ordenant el pagament de la transferència
rebuda de la Generalitat Valenciana pels gastos de Remarasa en el quart trimestre 2014
acordant la compensació dels crèdits reconeguts per este Ajuntament en concepte d'energia
elèctrica de la residència i SPA de setembre i octubre 2014.
Decret núm. 599/2015 de 31 de juliol de 2015 aprovant la compensació dels deutes de Mª
José Sáez Collado i abonar la resta en concepte de nòmina de juliol de 2015.
Decret núm. 600/2015 de 31 de juliol imposant a diversos menors d'edat multa per
infraccions a l'article 18.03 de Reglament de Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids
Urbans i Neteja Viària.
Decret núm. 601/2015 de 3 d'agost ordenant el pagament de factures reconegudes en virtut
d'acord plenari de 27/07/15.
Decret núm. 602/2015 de 4 d'agost autoritzant i reconeixent les obligacions contingudes en
la relació nº77 prèvia compensació d'ofici tals obligacions amb els drets pendents de
cobrament de l'ajuntament.
Decret núm. 603/2015 de 4 d'agost delegant les competències de l'alcaldia a favor de la
tinent d'alcalde sra. Alicia Piquer Sancho.
Decret núm. 604/2015 de 4 d'agost desestimant el recurs plantejat pels Panchorrins sl contra
decret de l'alcaldia 443/2015.
Decret núm. 605/2015 de 4 d'agost reconeixent l'obligació de les ajudes d'emergència social
corresponents a la relació de pagaments número 78/2015 informades favorablement per la
Junta de Govern Local de data 28/07/2015.
Decret núm. 606/2015 de 4 d'agost aprovant la compensació d'ofici dels deutes en l'import
concurrent amb el crèdit reconegut a favor de Manuel Fernández Sotos, Els Panchorrins, SL
i Ferros Rafelbunyol, SL i ordenar el pagament de les factures incloses en la relació
núm.77.
Decret núm. 607/2015 de 5 d'agost ordenant el pagament d'ajuda social d'emergència a
Adela Boada Bertolin.
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Decret núm. 608/2015 de 5 d'agost concedint bestreta de nòmines a determinat personal
contractat per l'ajuntament realitzant-se les compensacions pertinents
Decret núm. 609/2015 de 5 d'agost autoritzant i reconeixent l'obligació de pagament de la
relació de comptabilitat núm. 80 i ordenant el seu pagament.
Decret núm. 610/2015 de 10 d'agost aprovant la compensació de deutes.
Decret núm. 611/2015 de 10 d'agost acordant modificar l'adhesió al Pla d'Adquisició de
mobiliari i formular nova sol·licitud de subvenció.
Decret núm. 612/2015 de 10 d'agost adjudicant a UNIKALIS SL el servici de missatgeria
durant els mesos d'agost, setembre i octubre de 2015.
Decret núm. 613/2015 d'11 d'agost autoritzant la Comissió de Servicis per als dies 25 i 26
d'agost de 2015 per a la tomatina de Bunyol dels policies David Moler, Francisco Subiela i
Juan Bta. Balaguer.
Decret núm. 614/2015 d'11 d'agost autoritzant l'ocupació de via pública a Vicenta Castellar
Palau per a disparar focs artificials el dia 15 d'agost en ocasió de la festivitat de la Mare de
Déu d'agost.
Decret núm. 615/2015 de 14 d'agost autoritzant l'ocupació de la via pública a Daniel
Bohigas Hernandis per a disparar focs artificials els dies 5 i 12 de setembre en ocasió de
“bous al carrer”.
Decret núm. 616/2015 de 14 d'agost acordant la contractació de Salvador Pedro Fornas com
a coordinador d'activitats esportives per a la Setmana Esportiva 2015
Decret núm. 617/2015 de 14 d'agost seleccionant el candidat Jaume Martínez Pascual a
disfrutar de la Dipu Et Beca en l'àrea d'esports del 14 al 31 d'agost 2015.
Decret núm. 618/2015 de 18 d'agost delegant en la primer tinent d'alcalde, sra. Alicia
Piquer Sancho l'adopció d'acords de tramitació i resolució de l'expedient de canvi de nom
de l'activitat de cafeteria sítia en la c/ Magdalena, 20.
Decret núm. 619/2015 de 18 d'agost aprovant la tramitació de baixa d'ofici dels habitants
que figuren empadronats però que ja no residixen en la localitat.
Decret núm. 620/2015 de 18 d'agost autoritzant l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires per als mesos de juliol a setembre dels locals de la c/ València, 4 i Camí Fondo 2 B
previ pagament de la taxa corresponent i amb les condicions de seguretat establides.
Decret núm. 621/2015 de 18 d'agost aprovant les bases de la convocatòria per a la
contractació temporal del personal de l'Escola d'Adults, en règim de temps parcial, pel
sistema de concurs per al curs 2015/2016.
Decret núm. 622/2015 de 18 d'agost aprovant les bases de la convocatòria per a la
contractació temporal d'un professor de formació específica dins del Programa Formatiu de
Qualificació Bàsica d'Operacions Auxiliars de Fabricació Mecànica , en règim de temps
parcial, pel sistema de concurs.
Decret núm. 623/2015 de 18 d'agost acordant personar-se en el recurs contenciósadministratiu interposat per Inmaculada Fernández Roselló sobre sol·licitud de
responsabilitat patrimonial a l'administració.
Decret núm. 624/2015 de 18 d'agost autoritzant l'ampliació de la jornada de treball de
Teresa Martínez Piquer passant a temps complet a partir del dia u de setembre de 2015.
Decret núm. 625/2015 de 21 d'agost autoritzant la transmissió de la llicència per canvi de
titularitat de l'establiment de bar siti en el carrer València, 4 a favor d'Orosia María Torralba
Cortés.
Decret núm. 626 i 627/2015 de 24 d'agost autoritzant l'ocupació de via pública per als dies
31 d'agost i 6 de setembre en ocasió de disparar focs artificials a les Filles de María 2015.
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Decret núm. 628/2015 de 27 d'agost autoritzant a les “filles de María 2015” l'ocupació de
via pública per a la realització de diferents espectacles amb instal·lacions portàtils i
desmuntables per als dies del 28 al 30 d'agost .
Decret núm. 629/2015 de 27 d'agost autoritzant l'ocupació de la via pública per a la
col·locació de barres de begudes amb motiu de les festes locals a la “Comissió Centre
2016” i als “Filles de María 2016”
Decret núm. 630/2015 de 27 d'agost aprovant la creació, regulació i inscripció dels fitxers
amb les dades bàsiques dels usuaris de Servicis Socials.
Decret núm. 631/2015 de 28 d'agost reconeixent l'obligació (relació de comptabilitat núm.
81) i ordenant el pagament de les nòmines del mes d'agost.
Decret núm. 632/2015 de 31 d'agost reconeixent l'obligació de les Ajudes d'Emergència
Social aprovades per l'alcaldia en data 26/08/2015.
Decret núm. 633/2015 de 31 d'agost reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de
l'edicte per a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de la relació d'aspirants
admesos i exclosos del procés de selecció promoció interna.
Decret núm. 634 y 635/2015 de 31 d'agost autoritzant i reconeixent l'obligació de pagament
a la Comissió Bous Centre 2015 i Els Filles de María 2015.
Decret núm. 636/2015 de 31 d'agost ordenant el pagament de la factura a Fiatc Mútua
d'Assegurances i Reassegurances que es va abonar per error a la Corredoria d'Assegurances
Covalseg
Decret núm. 637/2015 de 31 d'agost ordenant el pagament de les ajudes Socials
d'Emergència a favor dels beneficiaris inclosos en la relació de pagaments 82/2015.
Decret núm. 638/2015 de 31 d'agost aprovant la compensació d'ofici dels deutes a nom de
María Hernández García i abonant l'import resultant en concepte de nòmina de 2015.
Decret núm. 639/2015 d'1 de setembre aprovant la modificació de crèdits 18/2015 per mitjà
de transferències per Decret d'alcaldia.
Decret núm. 640/2015 d'1 de setembre, sobre contractació de Rosa Requena Saiz i Amparo
Orts Borrás a partir de l'1 de setembre de 2015, per a impartir el Programa formatiu de
Qualificació Bàsica 2015/2016, denominat Operacions de reproducció manual o
semiautomàtica de productes ceràmics i a Marta García Peris per al programa denominat
Operacions Auxiliars de Fabricació mecànica.
Decret núm. 641/2015 d'1 de setembre, sobre contractació de Jose Manuel López Català per
a proveir una plaça per al programa denominat Operacions Auxiliars de Fabricació
mecànica.
Decret núm. 642/2015 d'1 de setembre, en relació a la subvenció programa de foment
d'ocupació agrari, s'autoritza contractació dels candidats com a peons agrícoles per mitjà
d'un contracte d'obra o servici determinat foment desocupació agrària.
Decret núm. 643 a 653 de 2015 de 2 de setembre sobre autoritzacions de fraccionament de
deute tributari sol·licitada per diversos contribuents.
Decret núm. 654/2015 de 2 de setembre, sobre autorització focs artificials amb motiu d'una
despedida de fadrí a nom de Vicente Domenech Peris.
Decret núm. 655/2015 de 2 de setembre, sobre reconeixement d'obligació de pagament de
la factura proforma nª AMB 15/08 a nom de Poveda, FSA.
Decret núm. 656/2015 de 3 de setembre, sobre concessió canvi de nom de la llicència
obertura destinada a restaurant en El Carrer Del Puig, 21.
Decret núm. 657/2015 de 3 de setembre, sobre renúncia a la justificació de l'import pendent
de justificar que correspon a l'import de 0,35 euros, respecte a la subvenció
2TVC70317/2015.
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Decret núm. 658/2015 de 3 de setembre, sobre concessió de la llicència d'obertura per a
l'activitat de Bar restaurant en el carrer Eixarch, 27, a nom de Susana Wiergo Baeza.
Decret núm. 659/2015 de 4 de setembre, sobre sol·licitud a l'Excma. Diputació Provincial
una pròrroga de tres mesos, amb finalització el dia 12 de desembre de 2015, per a la
presentació davant de la mateixa de la justificació de la inversió relativa a la subvenció
concedida dins del Pla d'eficiència energètica en equips de calefacció.
Decret núm. 660/2015 de 4 de setembre, reconeixent les obligacions contingudes en la
relació nº87, sobre factures d'Iberdrola Comercialització d'Últim Recurs SAU i Iberdrola
Clients SAU.
Decret núm. 661/2015 de 4 de setembre, reconeixent les obligacions contingudes en la
relació nº88, per import brut de 1.120 euros i ordenar al seu pagament, sense comprovar si
són deutors en via executiva per tindre caràcter d'urgència el dit pagament.
Decret núm. 662/2015 de 4 de setembre, aprovació de les bases reguladores de la concessió
de llicència per a utilització privativa d'un camp de tarongers propietat de l'ajuntament.
Decret núm. 663/2015 de 4 de setembre, sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta
de Govern Local, per al dia 10 de setembre de 2015.
Decret núm. 664/2015 de 4 de setembre, sobre autorització inici de les obres a nom de
Transports Iborra Rafelbunyol, SL. per a l'activitat d'unitat de subministrament i llavat
d'automòbils.

SÈPTIM.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Es dóna compte de la visita del Secretari autonòmic d'Educació i Investigació, Miguel Soler
Gràcia, per a tractar el tema de la urgent necessitat de construir un nou Col·legi Públic, davant de la
sobredimensió de l'actual i confirmar l'habilitació de l'aula de 3 anys en castellà que abans de l'estiu
no ho estava. Van estar visitant el col·legi i també estaven presents la Directora del Col·legi,
Lourdes Caballer, representants de l'AMPA i la regidora d'Educació, Mireia Gimeno, exposant els
problemes d'espai existents, la carència d'aules adequades, planificar possibles actuacions de millora
d'instal·lacions i calendaritzar la construcció del nou Col·legi. S'ha realitzat escrit dirigit tant al
Secretari autonòmic com al Conseller d'Educació reiterant la necessitat de la construcció del nou
col·legi, adjuntant dades de la planificació educativa, de l'índex de natalitat per a evidenciar esta
necessitat.

OCTAU.- PRECS I PREGUNTES
Per part de la Sra. Inmaculada Barrachina, regidor de medi ambient, s'informa de l'estat dels
contenidors de reciclatge d'oli d'ús domèstic, preguntant si seria possible l'adquisició dels mateixos.
Després d'una deliberació, els membres de la Junta de Govern Local acorden demanar informació
de com es gestiona este residu per part d'altres ajuntaments i sol·licitar pressupostos.

També informa de la situació del personal de neteja de l'ajuntament, manifestant que hi ha
poc personal i molt treball, proposant la creació d'una borsa de treball de caràcter rotatiu per a
pal·liar el tema de la neteja de carrers i edificis municipals, sense perjuí que si existira alguna
necessitat inajornable s'acudisca a l'actual borsa de treball.
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També s'informa que el treball de vigilant del poliesportiu Paco Camarasa ja no cal a
l'haver-se traslladat l'escola de futbol a les noves instal·lacions, per la qual cosa se sol·licita
s'estudie la possibilitat de modificar el seu contracte i reubicar-lo com a personal de manteniment
del camp de futbol.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la sessió a les
catorze hores, de tot això com a Secretari certifique.
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