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 14 DE MAIG DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 14 de maig de 2015 en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Fernando Bohigas Tomás, Nuria
Losada Natividad 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 en substitució 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.

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'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

Es dóna compte del decret núm. 297/2015 de data 6 de maig de 2.015 pel qual es va acordar la
concessió de les següents llicències d'obres:
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Carmen Bosó Castellar per a la realització d'obres consistents en l'ampliació de la porta d'accés a la
parcel·la de la vivenda sítia en la c/ Comte de Barcelona, 6.
Igualment se n’adona del decret núm.314 de data 8 de maig de 2.015, relatiu a la tramitació de les
següents declaracions responsables d'obra:
-

Mª Amparo Casaña Rodes per a la realització d'obres consistents en la realització d'un
barandat en el local siti en la c/ Mare de Déu del Miracle, 2-1.
Vicente Crescencio Medrano per a la realització d'obres de reforma de cuina en la vivenda
sítia en la c/ Joan Baptista Fenollosa, 5-6.
Vicente Chulvi Bolinches per a la realització d'obres de reforç del forjat de la vivenda sítia
en la c/ Ramon i Cajal, 7.
Rafael Gutierrez Serra per a la realització d'obres de reforma de cuina i bany i canvi de
fusteria exterior en la vivenda sítia en la c/ Trencat, 32-6.
Comunitat de Propietaris de Joan Lluis Vives, 30 per a la realització d'obres de reparació
d'escrostonats de la mitgera nord de l'edifici siti en la c/ Joan Lluis Vives, 30.
Salvador Vicente Montalt per a la legalització d'obres en excés en la vivenda sítia en la c/
Joan Lluis Vives, 46.
Remedios López Balmes per a la realització d'obres de reforma de la cuina en la vivenda
sítia en la c/ Comte de Barcelona, 11.

Diversos
La Sra. Fenollosa dóna compte de la resolució de 28 d'abril de 2.015, de l'Institut per a la
diversificació i l'Estalvi d'Energia, per la qual es publica la resolució de 24 de març de 2.015, del
Consell d'Administració, pel qual es modifiquen les bases reguladores i convocatòria del programa
d'ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residència (ús vivenda i
hoteler)
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats, acordant que esta informació siga
penjada en la Web municipal per a coneixement general, i donant instruccions als servicis tècnics de
què informen els interessats .
La Sra. Fuentes dóna compte de les deficiències observades per l'empresa de manteniment
d'enllumenat públic i dependències municipals que requerixen intervenció immediata, tractant-se de
la següents:
*Deficiència per falta de protecció de la línia refrigeradora de la piscina coberta municipal:
pressupost 487, 07 € IVA inclòs.
*Dos arquetes d'enllumenat públic incendiades en Plaça de la Llibertat-C/Vicent Monserrat.
Pressupost: 39,28 € Iva inclòs.
*Deficiència de connexió de cablejat d'enllumenat públic en Av. Rrambleta-C/Francisco Tomás y
Valiente: 221,59 € Iva inclòs
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S'acorda atorgar la conformitat dels dits pressupostos, ordenant-se a la empresa de manteniment que
procedisca a realitzar les reparacions mencionades, traslladant dels pressupostos al departament
d'intervenció.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament previ del
preu públic corresponent:
*Comunidad de propietaris c/9 d’octubre 3 i 5, 4 ml. Per a una capacitat màxima de
23 vehicles
Es dóna compte de la sol·licitud plantejada per Juan Miguel Claramunt Planelles, en nom i
representació de la Comunitat de propietaris de la C/Castelló 81, sol·licitant l'ampliació del gual
concedit (reserva d'aparcament núm.411)
Vist l'informe emés pels servicis de la Policia Local en el sentit que l'ampliació de 3 ml. A 5
ml. no afectaria les vivendes contigus, els membres de la Junta de Govern Local acorden l'ampliació
del gual (reserva d'aparcament núm.411) de 3 ml. a 5 ml.
Es dóna compte de la sol·licitud formulada per DOLORES HERNANDIS BARGUES,
sol·licitant el canvi de nom del titular de la plaça de gual permanent núm.182 l'anterior titular d'esta
era el seu difunt marit D. Juan Daroqui López, i que es transmit al seu nom.
Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, traslladant
del present acord als servicis de gestió del padró perquè procedisquen a formalitzar el canvi en la
matrícula de la taxa.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Reclamacions sobre tributs municipals
Es dóna compte de la sol·licitud realitzada per D. José Garcés Castellar en que en relació amb el
rebut de la taxa de fem de la vivenda sítia en la C/Mare de Déu del Pilar 33 que tenen en
procediment de constrenyiment de l'any 2.013, ha intentat obtindre de la companyia
subministradora el certificat acreditatiu de la falta d'existència de subministrament, sense que hagen
atés la seua sol·licitud. En conseqüència sol·licita que es realitze un esbrinament per part de
personal dependent de l'Ajuntament.
Examinat l'expedient es comprova que, per la Junta de Govern Local de 31 de juliol de
2014, es va acordar donar de baixa el rebut de la taxa de fem a partir de l'exercici de 2014. Es
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comprova que els informes emesos per les companyies subministradores són de data 2014 i no fan
referència a què en l'exercici 2013 no existiren els dits servicis.
En conseqüència, els membres de la Junta de Govern Local acorden ratifiarse en els acords
adoptats anteriorment, no procedint l'anul·lació del rebut de l'any 2013.
Es dóna compte de la instància presentada per Alfonso Bautista Cortijo sol·licitant que es
done de baixa del rebut de la taxa de fem corresponent a un local siti en la C/Cami Fons núm.58-1,
al·legant que ja no hi ha activitat en el dit.
Examinats els antecedents que es troben en l'Ajuntament es comprova que no s'ha instat la
baixa d'activitat del local.
En conseqüència s'acorda requerir al sol·licitant que per a atendre la seua sol·licitud deurà
de presentar la següent documentació en un termini de deu dies des de la pràctica de la notificació
del present acord:
*Documentació acreditativa de la baixa de l'activitat, amb aportació de la declaració de
baixa a efectes de l'impost sobre Activitats Econòmiques tramitades davant de l'Administració
d'hisenda corresponent.
*Documento expedit per la companyia subministradora d'aigua acreditatiu de la baixa del
servici d'aigua
*Documento expedit per la companyia subministradora d'energia elèctrica acreditatiu de la
baixa del servici de llum.
Tot això d'acord amb el que establix l'article 71.1 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, advertint-li de que, si així no ho
fera, se li tindrà per desistit en la seua petició, arxivant-se sense més tràmit, amb els efectes
previstos en l'article 42.1 del mateix text legal.

Ocupació de via pública
Es dóna compte de la instància presentada per JOSE ANTONIO FRANCIA MARTI, sol·licitant el
canvi de l'actual llicència de què és titular per al bar Joventut núm.4 al restaurant Emmangren siti en
la C/del Puig núm.19. Vist l'informe emés per la Policia local, els membres de la Junta de Govern
Local acorden:
1.- Anul·lar la llicència d'ocupació de via pública atorgada per al Bar Joventut siti en la
C/València núm.4.
2.- Atorgar llicència a JOSE ANTONIO FRANCIA MARTI per a l'any 2.015 per al local
siti en la C/del Puig núm.19 (Restaurant Almagran).. La terrassa se situa enfront de la façana del
local pel carrer del Puig , no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una
superfície de 10 m2.
3.- No procedir a la liquidació de la taxa a l'haver-se acreditat el pagament de la taxa
corresponent a l'anterior establiment i manteniment de les mateixes circumstàncies d'ocupació.
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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 del Puig
núm.19, enfront de la fatxada del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al
servici del local de bar-restaurant, no podent sobrepassar l'ample de corresponent a
l'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 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 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'alçaria 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.
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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.

Es dóna compte de la instància presentada per ELISABETH BELTRAN WIERGO
sol·licitant la instal·lació d'una estructura de ferro en la zona de terrassa del bar siti en el Parc La
Senyera per a ombratge.
Els membres de la Junta de Govern acorden informar la interessada que deuran de presentar
una memòria tècnica en què es descriga amb exactitud la instal·lació que es pretén dur a terme,
atorgant-li per a això un termini de deu dies.
Tot això d'acord amb el que establix l'article 71.1 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, advertint-li de que, si així no ho
fera, se li tindrà per desistit en la seua petició, arxivant-se sense més tràmit, amb els efectes
previstos en l'article 42.1 del mateix text legal.

Es dóna compte de la sol·licitud plantejada per D. Juan Vte. Rivera, sol·licitant
l'arrendament del camp de taronges de l'Ajuntament a raó de 60 € fanecada. S'acorda informar
l'interessat, que l'arrendament de propietats de titularitat municipal està sotmés a un procediment de
licitació pública, i que de moment, no hi ha intenció de convocar la dita licitació.
En relació amb la sol·licitud plantejada per SRA María Iborra Canelles, actual explotadora
del quiosc siti en el Poliesportiu Francisco Camarasa, en el sentit d'ampliar el quiosc “quan es
realitze el trasllat al nou camp de futbol”, s'acorda informar la sol·licitant que el dit trasllat no està
decidit, i que si és el cas deurà de ser estudiada la sol·licitud per la Corporació resultant de les
pròximes eleccions locals.

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
No es van formular.
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SÈPTIM.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCADIA
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. 273/2015 de 27 d'abril desestimant les al·legacions presentades i en
conseqüència ratificar les sancions imposades per la Policia Local.
Decret núm. 274/2015 de 28 d'abril reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de les
ajudes informades favorablement i el beneficiaris del qual no tenen deutes tributaris.
Decret núm. 275/2015 de 28 d'abril concedint al Sr. Salvador Ros Ferrer la llicència per a la
tinença d'animals potencialment perillosos.
Decret núm. 276/2015 de 28 d'abril concedint a REMARASA l'aval sol·licitat per import de
138.000 euros per a la concertació d'una operació de tresoreria per un termini d'any.
Decret núm. 277/2015 de 29 d'abril ordenant la compensació del deute contra el crèdit
reconegut a favor de Juana Villaescusa Caballero.
Decret núm. 278/2015 de 29 d'abril reconeixent l'obligació relació de comptabilitat núm. 37
i ordenand el pagament de les nomines.
Decret núm. 279/2015 de 29 d'abril concedint el fraccionament sol·licitat i ordenant a
recaptació el seu cobrament.
Decret núm. 280/2015 de 29 d'abril autoritzant a l'ocupació de la via pública en ocasió de tir
de focs artificials a Juan Manuel Pérez Solar amb motiu de “boda”.
Decret núm. 281/2015 de 29 d'abril autoritzant a l'ocupació de la via pública en ocasió de tir
de focs artificials a Juan Antonio Rodrigo Rojas amb motiu de “comunions”.
Decret núm. 282/2015 de 24 d'abril desestimant les al·legacions formulades per la sra.
Anabel Barreiro Soler en data 22/04/2015 amb número de registre d'entrada 2119, per no
aportar documentació oficial que acredite la data de construcció de l'actuació objecte
d'infracció, en relació amb l'expedient de restauració urbanística en tràmit.
Decret núm. 283/2015 de 30 d'abril aprovant la modificació de crèdit 9/2015.
Decret núm. 284/2015 de 30 d'abril reconeixent l'obligació i ordenar el pagament de la
transferència rebuda del Fons de Finançament a les Comunitats pels gastos en què ha
incorregut la societat mercantil pública Remarasa en el tercer trimestre de 2014, que
ascendix a 34.552.50 euros.
Decret núm. 285/2015 de 30 d'abril concedint al Sr. Pascual José Fernández de Córdova
Martínez, la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos, de raça
Rottweiller.
Decret núm. 286/2015 de 30 d'abril concedint al Sr. Pascual José Fernández de Córdova
Martínez, la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos, de raça Dog de
Bordeus.
Decret núm. 287/2015 de 30 d'abril concedint al Sr. Pascual José Fernández de Córdova
Martínez, la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos de raça Dòberman.
Decret núm. 288/2015 de 30 d'abril suspenent l'execució de les obres realitzades en el carrer
Els Martirs, 11 fins que no s'aporte informe tècnic.
Decret núm. 289/2015 de 4 de maig procedint a la devolució de l'impost prorratejat
corresponent al segon, tercer i quart trimestre de l'exercici 2011 a favor de José Salvador
Chiner Pedro.
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Decret núm. 290/2015 de 4 de maig concedint la llicència d'obertura d'activitat a nom de
Jesús Gómez SL, en l'emplaçament siti en carrer Germanells, 17.
Decret núm. 291/2015 de 4 de maig desestimant sol·licitud de fraccionament formulada per
José Daniel Marcos Duato en virtut d'allò que s'ha indicat en l'article 6t apartat 6 de
l'ordenança reguladora d'ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris d'este
Ajuntament.
Decret núm. 292/2015 de 4 de maig de personant-se en el recurs contenciós-administratiu
núm. 117/2015 interposat per GRUP POLÍTIC RENOVACIÓ POLÍTICA DE
RAFELBUNYOL contra desestimació per silenci administratiu de sol·licitud d'informació.
Decret núm. 293/2015 de 4 de maig desestimant la sol·licitud de fraccionament formulada
per Leopoldo Cordero Rodríguez en virtut d'allò que s'ha indicat en l'article 6t apartat 6 de
l'ordenança reguladora d'ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris d'este
Ajuntament.
Decret núm. 294/2015 de 4 de maig autoritzant a l'ocupació de la via pública en ocasió de
tir de focs artificials en la via publica amb motiu de “Comunions”.
Decret núm. 295/2015 de 4 de maig autoritzant a l'ocupació de la via pública en ocasió de
tir de focs artificials amb motiu de “Comunions”.
Decret núm. 296/2015 de 5 de maig requerint a la Sra. María Barrachina Piquer, com a
propietària de la vivenda sítia en la c/ Magdalena, 60 al compliment de les recomanacions
derivades de la Inspecció Tècnica en el termini previst en l'informe, amb la sol·licitud
prèvia de la llicència d'obres.
Decret núm. 297/2015 de 5 de maig aprovant les liquidacions pertinents per a la realització
de les obres consistents en ampliació de la porta d'accés a la parcel·la de la vivenda sítia en
el carrer Compte Barcelona, 6.
Decret núm. 298/2015 de 6 de maig atorgant a Julio Ramón Camarasa la compatibilitat
urbanística per a l'activitat residència canina i ensinistrament d'animals en la parcel·la sítia
en el Polígon 2, Parcel·la 41 de Rafelbunyol.
Decret núm. 299/2015 de 6 de maig reconeixent l'obligació arreplegada en la relació 41 i
ordenar el seu pagament.
Decret núm. 300/2015 de sis de maig, imposant a Carmen Bernarda Lozano una multa de
60 euros per haver comés infraccions de contaminació acústica.
Decret núm. 301/2015 de sis de maig, imposant a Javier Molla Quilez una multa de 30,05
euros per haver comés infraccions de l'Ordenança municipal reguladora de Tinença
d'animals potencialment perillosos.
Decret núm. 302/2015 de sis de maig, reconeixent l'obligació de 10.468,01 euros, per estar
la resta reconegut en exercicis anteriors i ordenar el seu pagament.
Decret núm. 303/2015 de sis de maig, concedint la llicència de segregació sol·licitada per
Eduardo Casanova Ribera, d'acord amb la documentació gràfica presentada.
Decret núm. 304/2015 de sis de maig, reconeixent l'exempció de l'impost Municipal de
Circulació de Vehicles a partir de l'exercici 2016, així mateix canviant el reconeixement de
l'exempció a vehicles per haver-ho sol·licitat per a un altre.
Decret núm. 305/2015 de sis de maig procedint a la declaració d'adhesió i al compromís
econòmic per part de l'Ajuntament del finançament de les beques “La Dipu Et Beca” en els
termes que preveu les bases de concessió de la dita subvenció.
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Decret núm. 306/2015 de sis de maig, desestimant la reclamació formulada per la Sra.
Inmaculada Fernandez Rosello, per mitjà de la qual sol·licita indemnització per
Responsabilitat Patrimonial d'este Ajuntament, en relació a una caiguda en el carrer La pau.
Decret núm. 307/2015 de set de maig, anul·lant l'expedient de canvi de nom de l'activitat
d'estació de servici sítia en el carrer Cami Ceba, instant a les parts a realitzar el document
que acredite la dita transmissió.
Decret núm. 308/2015 de set de maig, anul·lant l'exempció de l'impost Municipal de
Circulació de Vehicles a partir de l'exercici 2015, per deixar de reunir les condicions per les
quals se'ls va concedir l'exempció.
Decret núm. 309/2015 de set de maig, autoritzant l'ocupació de la via pública en ocasió de
tir de focs artificials per motiu de “Bateig”.
Decret núm. 310/2015 de set de maig, anul·lant l'obligació i per tant l'ordenació del
pagament previst en el Decret 224/2015, en concepte de reparació de maquina agranadora.
Decret núm. 311/2015 de set de maig, aprovant la modificació de crèdit 10/2015 de
generació de crèdit per a l'adquisició de diversos elements per a parcs del municipi.
Decret núm. 312/2015 de huit de maig, aprovant el reconeixement de les obligacions
derivades de l'abonament de les nomines, així mateix ordenand el seu pagament.
Decret núm. 313/2015 de huit de maig, aprovant compensacions de deutes.
Decret núm. 314/2015 de huit de maig, aprovant les declaracions responsables i les
liquidacions.
Decret núm. 315/2015 d'onze de maig, requerint a l'ajuntament de La Pobla de Farnals
perquè en el termini de trenta dies regularitzen la situació dels contractes d'enllumenat
públic.
Decret núm. 316/2015 d'onze de maig, modificant la partida de comptabilitat 340 622, pista
de tenis poliesportiu, passant a denominar-se 340 622 zona verda poliesportiu.
Decret núm. 317/2015 d'onze de maig, atorgant un termini de deu dies a l'empresa
d'Infraestructures Terrestres S.A del càlcul d'interessos de mora derivats d'abonament de
certificacions d'obra d'urbanització.
Decret núm. 318/2015 d'onze de maig, procedint a la devolució de l'ingrés indegut per
import de 135,40, per l'absència de deutes pendents en executiva a nom del sol·licitant.
Decret núm. 319/2015 d'onze de maig, ordenant la compensació de l'esmentada deute per
import de 35,12 contra el crèdit reconegut a favor de la interessada en concepte d'ajuda
social.
Decret núm. 320/2015 d'onze de maig, adjudicant la contractació del subministrament
d'energia elèctrica a l'empresa Iberdrola Clients S.A.
Decret núm. 321/2015 d'onze de maig, declarant desistit en la seua petició a Miracle Àlber
Pérez, així mateix procedint a l'arxiu de l'expedient de responsabilitat patrimonial.
Decret núm. 322/2015 d'onze de maig, declarant desistit en la seua petició a Josefa Triares
Sanz, així mateix procedint a l'arxiu de l'expedient de responsabilitat patrimonial.
Decret núm. 323/2015 d'onze de maig, aprovant la compensació de deutes d'ofici.
Decret núm. 324/2015 d'onze de maig, desestimant la reclamació formulada per David Lara
Martínez per mitjà de la qual sol·licita una indemnització de responsabilitat patrimonial, en
relació als danys ocasionats en el seu vehicle.
Decret núm. 325/2015 d'onze de maig, el Sr. Alcalde disposa la convocatòria de sessió
ordinària de la Junta de Govern, que tindrà lloc el dia 14 de maig a les 12:00 hores.
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Amb caràcter previ al passe del torn de precs i preguntes, per part del Sr. Alcalde se sol·licita la
introducció en l'orde del dia amb caràcter urgent, relatiu a la Pròrroga del conveni subscrit amb la
Diputació provincial de València per al manteniment del Centre Municipal de Formació de
Persones Adultes, atés que segons instruccions de la Diputació, el dit acord deu de ser remés a la
mateixa abans del dia 20 de maig de 2.015
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat acorden introduir en l'orde del dia l'acord
següent:

OCTAU: APROVACIÓ DE LA SEGONA PRORROGA DEL CONVENI SUBSCRIT
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL PER
AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES
ADULTES.
Donat compte de la comunicació formulada per la Diputació Provincial de València en que
sol·liciten la remissió abans del dia 20 de maig de l'acord adoptat en relació amb la segona Pròrroga
del conveni subscrit amb la Diputació Provincial de València per al manteniment del Centre
Municipal de Formació de Persones Adultes.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar la segona Pròrroga del conveni subscrit entre la Diputació de València i
l'Ajuntament de Rafelbunyol per al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones
Adultes per un any més. El nou termini serà des de l'1 de setembre de 2.015 al 31 d'agost de 2.016
(curs escolar 2.015-2.016).
SEGON.- Remetre còpia certificada del present acord a la Diputació Provincial de València.

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 quinze minuts, de tot això com a Secretària
accidental, certifique.
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