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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 16 DE JULIOL DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les nou hores del dia 16 de juliol 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 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
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, i D. Carlos Primo Giménez, assessor jurídic de la Corporació.

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

ACORDS

PRIMER.- DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE
LES JUNTES DE GOVERN LOCAL
Els membres de la Junta de Govern Local a proposta del Sr. Alcalde President acorden que el règim
de periodicitat de les sessions de la Junta de Govern siga la de celebrar sessió ordinària cada dos
setmanes, sense perjuí de celebració de sessió extraordinària quan siga necessari.
Igualment s'acorda que la celebració de les sessions siguen els dimarts a les 9 hores.
Tot això d'acord amb el que preveu l'art. 112 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.

SEGON.- ACCEPTACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDIA EN
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es dóna compte de la següent resolució de l'Alcaldia:
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 532/2015
D’acord amb el que preveu l'’article 43 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, l'Alcalde pot delegar les seues atribucions, excepte les
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mencionades en els articles 21.3 i 71 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, podent-se realitzar estes
delegacions a favor de la Junta de Govern Local.
A tals efectes, esta Alcaldia acorda
Primer.- Realitzar les següents delegacions en la Junta de Govern Local:






La concessió de llicències de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova
planta, així com aquelles ampliacions o reformes que afecten l'estructura dels edificis, i les
de demolició dels mateixos, i en general totes aquelles per a les que la seua autorització
requerisquen la presentació del corresponent projecte tècnic.
La concessió de llicències d'ús privatiu de domini públic
L'informe favorable de les llicències ambientals.
Concessió d'ajudes d'emergència social.

Segon.- Donar compte del present acord en la pròxima sessió de la Junta de Govern Local, als
efectes de la seua acceptació per la mateixa.
Tercer.- Procedir a la publicació del presenta acord en el Butlletí Oficial de la Província.
Ho mana i firma el Sr. Alcalde President a Rafelbunyol a tretze de juliol de dos mil quinze.”
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats del contingut de la dita Resolució i
acorden per unanimitat acceptar les delegacions realitzades per l'Alcaldia a favor de la mateixa.

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
Es dóna compte dels decrets núm.423 de data 5 de juny de 2.015, 478 de data 22 de juny de 2.015 i
529 de data 10 de juliol de 2.015, relatiu a la tramitació de les següents declaracions responsables
d'obra:
*Comunidad de Propietaris de Camí Fondo, 3 per a la realització d'una rampa de discapacitats en
el portal de l'edifici siti en la c/ Camí Fondo, 3.
*Eduardo Gramallés Vicente per a la realització d'obres consistents en la demolició d'un barandat
i execució de finestra en l'immoble siti en la c/ Major, 17.
*José Antonio Francia Martí per a la realització d'obres consistents en l'execució de barra, pintura
i connexions de llum i aigua en el local siti en la c/ Del Puig, 19 B.
*Vicente Beltran i González per a la realització d'obres consistents en la reforma de bany en
l'immoble siti en la c/ Camí Fondo, 31.
*Ramon A. Mollineda Morales per a la realització d'obres consistents en reforma de bany en
l'immoble siti en la c/ Reina Sofia, 8-6.
*Comunidad de Propietaris c/ Trencat, 35 per a pintar la façana de l'edifici siti en la c/ Trencat,
35.
*José Antonio Sancho Eres per a la realització d'obres consistents en el canvi de banyera per plat
de dutxa en la vivenda sítia en la c/ Camí Cebolla, 4.
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*Ana Gramalles Esteve per a la realització d'obres consistents en el canvi de la porta del garatge
de la vivenda sítia en la c/ Sant Joan, 68
*Comunidad de Propietaris de c/ Bobalar, 20 per a la realització d'obres consistents en la
impermeabilització de la coberta de l'edifici siti en la c/ Bobalar, 20.
*Carolina Gimeno Martín per a la realització d'obres de reforma de banys, clavills i desaigüe
rampa garatge de la vivenda sítia en l'Av. Sant Pere, 46.
*Milagro Natividad Ros per a la realització d'obres consistents en l'adequació de local a vivenda
en l'immoble siti en la c/ Sant Antoni, 40.
*Comunidad de Propietaris de la c/ Diputació Provincial, 19 per a pintar la façana de l'edifici
siti en la c/ Diputació Provincial, 19.
*Comunidad de Propietaris Tribunal dels Aigües, 13 per a pintar la façana de l'edifici siti en la
c/ Tribunal dels Aigües, 13.
* José María Cerdan Ruiz per a pintar la façana de l'immoble siti en la Plaça Sant Josep, 1.
*David Civera Carbonell per a la realització d'obres consistents en el canvi de revestiment de
l'escala exterior de la vivenda sítia en l'avinguda Sant Pere, 28.
*Arturo Martinez Garcia per a la realització d'obres consistents en la impermeabilització de la
coberta de l'immoble siti en la c/ Poeta Arroyo Almela,3.
*Antonio Luna Galvan per a lluït de paret posterior de la vivenda sítia en la c/ Vicent Soriano, 22.
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:

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de subministrament de gas natural en
carrer Alguixós, 26. Abans de l'inici de les obres haurà de dipositar una fiança de set-cents
huitanta euros (780€) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzematge en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:





En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser obligatòriament
de nova aportació i compactades al 98 % de Pròctor Normal en capes de 20 cm com a
màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall amb
radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu torn, l'ample
de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample de la rasa, per a
garantir el segellat de la mateixa.
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5 cm

5 cm

RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats de
l'assaig de compactació al 98 % de Pròctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una empresa
homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la
rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la realització d'estos
assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a garantia de
les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos mencionats en el
paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en les rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les obres,
que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar, per part dels
Servicis Tècnics Municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on es
vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a procedir
a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les
obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l’asfalta 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:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de vint-i-tres euros amb quaranta cèntims (23,40 €) 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 vint-i-nou
cèntims (4,29 €).
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-DOS EUROS (27,69 €). Quantitat que no deu de ser
ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.
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Mª CAMEN SANCHO ERES en representació d'HEREUS DE VICENTA PASCUAL
BORRAS, per a realització d'obres de derrocament d'una edificació sítia en la C/Mare de Déu del
Miracle núm.10, (Referència cadastral 9157201YJ2895N0001GK)
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.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de dos-cents dènou euros amb set cèntims d'euro (219,07 €) 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: quaranta euros amb setze cèntims
(40,16)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-ITRES CÈNTIMS D'EURO (259,23 €).

ANA CRUZ SELVA, per a realització d'obres de derrocament en la Partida del Bobalar 3 Bl
(Referència cadastral 001320100YJ28F0001XO)
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.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de cent dèsset euros (117 €) 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-un euros i quaranta-cinc
cèntims d'euro (21,45 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT TRENTA-HUIT EUROS AMB CUARENT I CINC
CÈNTIMS D'EURO (138,45 €).

NURIA VICENTE DEL VALLE PERICAS Y PEDRO ANTONIO LIGERO CALVETE, per
a realització d'obres de nova planta consistents en construcció de vivenda entre mitgeres en la
C/Manuel Zamarreño 8 (Referència cadastral 845940YJ2885N0001MF)
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Amb caràcter previ a l'inici de les obres deurà de presentar la documentació següent:
1. Declaració subscrita pel tècnic redactor del projecte del compliment de la normativa
urbanística vigent i dels requeriments bàsics de qualitat de l'edificació.
2. Designació del Director de l'obra amb visat del respectiu col·legi.
3. Designació del Director d'execució de l'obra amb visat del respectiu Col·legi.
4. Designació del Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra amb visat del respectiu col·legi.
5. Sol·licitud d'Ocupació de via publica.
6. Declaració Jurada del Constructor.
7. Estudi de Gestió de Residus de Construcció i demolició, segons R.D. 105/2008 d'1 de
febrer.
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 depositar una fiança de 1.400 €, a raó de 200 € ml. per 7 ml. , per a assegurar els
possibles danys en la via pública.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de quatre mil set-cents quaranta-huit euros amb seixanta-un cèntims d'euro (4.748,61€) 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: huit-cents setanta euros co0n
cinquanta-huit cèntims d'euro (870,58 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CINC MIL SIS-CENTS DÈNOU EUROS AMB DÈNOU
CÈNTIMS D'EURO. (5.619,19 €).
Es dóna compte de la sol·licitud realitzada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE
LA C/MÀRTIRS 11 en què exposen que sent coneixedors que expira el termini per a la reparació
de l'estructura de l'edifici, sol·liciten una pròrroga per a poder conéixer els resultats dels assajos de
carbonatació i ruptura a compressió contractats amb laboratori acreditat. Adjunten pressupost
contractat i acceptat.
A la vista de la documentació presentada, s'acorda concedir un termini addicional d'un mes
per a procedir al compliment del decret de l'Alcaldia núm.288/2015, per a procedir a la sol·licitud
de l'autorització administrativa pertinent per a l'execució de les obres.

Per part de la Sra. Fuentes s'informa de la consulta realitzada en la Conselleria
d'Infraestructures i Urbanisme de València de l'expedient relatiu a la DIC 1223/2013, relatiu a la
construcció d'una gasolinera en el terme d'El Puig, a l'haver-se comunicat per l'Ajuntament del Puig
la modificació en les condicions de la DIC concedida. Del contingut de l'informe emés es desprén
que cap de les parcel·les afectades pertany al terme municipal de Rafelbunyol; al seu torn indica
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que la DIC només autoritza de moment l'estació de servici a l'espera de provar-se una modificació
del PG del Puig per a obtindre la DIC d'hotel.
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.
Es pregunta pel Sr. Encarnación si va arribar a firmar-se el compromís d'ocupació de veïns
de Rafelbunyol en eixa instal·lació. La Sra. Fuentes informa que es van comprometre a contractar el
33% del personal, i que eixe compromís consta per escrit.
El Sr. Ciges pregunta sobre si la connexió de sanejament prevista pot tindre algun problema
quan connecte amb la nostra. La Sra. Fuentes indica que no és previsible, atés que només es tracta
del desaigüe dels lavabos.

Per part de la Sra. Fuentes es dóna compte de l'expedient tramitat davant del Servici
Territorial de Indústria i energia relatiu al permís d'investigació minera MIPINV/2014/2/46, relatiu
a la realització de tastos en els termes municipals d'El Puig i de Rafelbunyol. Del contingut de
l'informe es desprén que “s'ha comprovat que cap dels tastos d'extracció minera per a investigació
es troben en el terme de Rafelbunyol, per la qual cosa no afecta en cap sentit al nostre municipi.
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.

Per part de la Sra. Fuentes es dóna compte de la tramitació de l'expedient d'autorització
d'una residència canina en l'àmbit del sòl no urbanitzable de Rafelbunyol. Respecte d'això informa
que en un principi es va demanar la compatibilitat urbanística, que es va concedir, però que no han
procedit a la presentació de l'oportuna llicència d'activitat.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden informar dels interessats l'estat de
tramitació de l'expedient constrenyent-los a la presentació del projecte relatiu a l'activitat.
Respecte d'això el Sr. Primo informa que en el seu moment es va procedir a la realització
d'una Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament amb la finalitat d'aclarir els
usos permesos en sòl no urbanitzable de règim comú. Durant l'estat de tramitació del procediment
de modificació puntual es publique la Llei d'Ordenació del Territori, urbanisme i paisatge de la
Generalitat Valenciana, que expressament autoritzava la instal·lació d'este tipus de residències
d'animals en este tipus de sòl. En conseqüència, i d'acord amb la nova legislació es va informar en
el sentit que s'entenia que l'ús devia autoritzar-se per aplicació directa de la LOTUP, i en eixe sentit
es va expedir el certificat de compatibilitat urbanística, si bé els interessats no han presentat inclús
el projecte de l'activitat. Al seu torn informa que el procés de modificació de les Normes deu de
seguir, però que havien demanat una documentació, al seu parer, exagerada, perquè demanava una
avaluació estratègica ambiental, quan la documentació a aportar deuria de ser la que preveia la
L.U.V. per haver-se iniciat el procediment durant la vigència de la mateixa. S'està a l'espera de
poder parlar amb els nous responsables de la Conselleria de Territori per a aclarir esta
circumstància.
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Respecte a la legalització d'obres vinculades a l'exercici d'una activitat, i plantejat el
problema que la nova legislació planteja una tramitació conjunta dels expedients d'activitat i obra,
de tal manera que les obres no poden començar-se en tant i quant no s'aprove l'expedient de
llicència d'activitat, el Sr. Primo indica que s'està realitzant un informe per a analitzar este
problema, si bé indica que la nova legislació no impedix que per part del promotor s'adopten
compromisos formals per al possible inici de les obres, que passarien per:
-Condicionar la concessió de la llicència d'obres a la ulterior obtenció de la llicència
d'activitat.
-Renúncia a la possibilitat d'exigència de responsabilitats a l'Ajuntament en el supòsit de no
autoritzar-se l'activitat.
-Exigència de la presentació d'una fiança per al supòsit que l'activitat no s'autoritze i
procedisca la demolició de les obres.

La Sra. Fuentes informa així mateix de les distintes gestions que s'estan realitzant amb els
responsables del cementeri parroquial per a l'autorització de l'ampliació del mateix. S'informa que
l'article 199 de la LOTUP establix la innecessarietat de tramitació d'una DIC per al supòsit
d'execució d'obres promogudes per les distintes administracions públiques territorials, directament o
sota el seu control, per mitjà dels seus concessionaris o agents, per a l'execució d'obres públiques o
construccions i instal·lacions de servici públic essencial o activitats d'interés general construcció.
En este sentit es considera que es deu d'aprofundir en la possibilitat d'accedir a esta solució jurídica
per a poder tramitar la corresponent llicència d'obres i d'activitat.

La Sra. Fuentes pren la paraula per a indicar que s'està procedint per part de l'empresa
mantenidora a la revisió de l'estat dels comptadors de llum de tots els edificis municipals per a
procedir a l'esmena de deficiències i realitzar així mateix la correcta legalització d'aquelles
instal·lacions que inclús no ho estiguen.

En relació amb la problemàtica sorgida amb l'Ajuntament de La Pobla de Farnals a l'haverse comprovat que part de l'enllumenat públic d'eixe Municipi estava connectat a la xarxa de
l'enllumenat públic de Rafelbunyol, s'informa que d'eixe extrem es va notificar a l'Ajuntament de La
Pobla de Farnals perquè procedira a la seua esmena, i que en cas contrari es procediria interrompre
el subministrament i a comunicar-ho a la companyia subministradora. De l'assumpte són
coneixedors els servicis tècnics de l'Ajuntament de La Pobla de Farnals. Com vullga que hi ha hagut
un canvi de govern que possiblement no estiga assabentat de l'assumpte s'acorda informar
l'Ajuntament de l'estat del procediment.

Per part de la Sra. Fenollosa es dóna compte de l'estat de tramitació de l'expedient de
restauració de la legalitat urbanística instat en ocasió dels requeriments formulats a la cafeteria El
Trenet sítia en la C/Francisco Tomás y Valiente núm.3. S'informa detalladament de les queixes
formulades pel veïnat i de les instal·lacions que segons el parer dels tècnics municipals poden ser
objecte de legalització i quins no. Igualment s'informa que en l'actualitat està pendent de resoldre
una sol·licitud de pròrroga per a complir allò que s'ha ordenat per resolució de l'Alcaldia
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núm.271/2016 de 27 d'abril sobre demolició d'edificacions realitzades il·legalment i cessament
definitiu de les activitats que no hagen sigut legalitzades.
A la vista del que manifesta els membres de la Junta de Govern Local acorden concedir
l'ampliació del termini atorgat per a executar estes actuacions, que d'acord amb allò que s'ha
sol·licitat s'estendrà fins al 31 d'agost del present, ben entés que durant el període de concessió de la
pròrroga fins al moment en què es procedisca a complir lo ordenant deurà cenyir-se a les activitats
emparades per llicència, evitant-se la utilització de les instal·lacions la demolició de la qual ha sigut
acordada, i implementant les mesures necessàries per a evitar molèsties al veïnat.

La Sra. Fenollosa dóna compte de les subvencions dictades per la Diputació provincial per
la qual es concedix una subvenció a la Societat Musical La Primitiva per a procedir a l'aïllament
d'una aula de música, i la desestimació per falta de crèdit pressupostària de la sol·licitud instada per
la parròquia sant Antoni Abad d'actuacions en l'immoble.
Igualment dóna compte de la publicació de subvencions en matèria d'estalvi energètic
dictada amb caràcter general per a tots els ciutadans, que suposa la concessió de subvencions de fins
a un màxim del 55% del pressupost aportat. S'acorda que esta informació es penge en la pàgina web
de l'Ajuntament i que si és el cas els servicis tècnics informen del contingut d'estes subvencions als
ciutadans interessats.

Respecte al seguiment de les Inspeccions Tècniques d'Edificis, la Sra. Fenollosa indica que
a la pròxima Junta de Govern Local donarà compte de les tramitades per a poder realitzar una
programació dels treballs quant a l'exigència de complir amb els resultats de les ITES.

QUART.- RESERVES D'APARCAMENT
Es dóna compte de la sol·licitud de canvi de nom de la llicència de reserva d'aparcament instada per
ISABEL QUEROL SANZ als efectes que el gual que figura a nom de Miguel Pedro Gaspar en la
C/Diputació Provincial núm.6, passe al seu nom, al ser l'actual propietària de la vivenda.
Examinada la documentació aportada els membres de la Junta de Govern Local accedixen al que
sol·licita.
Els membres de la Junta de Govern Local consideren que donada l'escassa entitat de les sol·licituds
relatives a les reserves d'aparcament, en la mesura que les mateixes no suposen cap conflicte,
deurien de ser resoltes directament per resolució de l'Alcaldia, i d'eixa manera evitar dilacions en la
resolució dels expedients.
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QUINT.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS.
Es dóna compte de la sol·licitud realitzada per D. Ricardo Gómez Bermudo relatiu a la sol·licitud
d'autorització per a la instal·lació d'un contenidor de residus sòlids en la via pública per al depòsit
de restes de fusta i aglomeras, enfront de la nau industrial sítia en la C/Senda dels Deu núm.37.
Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, comunicant-li a
l'interessat que deurà procedir-se a realitzar l'ingrés en concepte de taxa per ocupació de la via
pública que d'acord amb l'ordenança fiscal és de 1,5 € dia i unitat de contenidor, per la qual cosa la
taxa amb caràcter mensual ascendiria a 45 €/mes.
Es dóna compte de la instància presentada per JOSE CASTELLAR IBORRA sol·licitant
per al tercer trimestre de l'any 2.015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per al local siti
en carrer Camí Fondo 32 (Taberneta del Coc). La terrassa se situa enfront de la façana del local pel
carrer Camí Fondo, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una
superfície, segons informe de la Policia Local, de 16 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 16 m2 en el domicili siti en carrer Camí Fons 32,
enfront de la façana del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del
local de bar-cafeteria, 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: tercer trimestre de 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'alcària 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.
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Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a les
0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada total
d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls per
arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no es
registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en matèria
de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment per
raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb
les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el domini
públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o menys
caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la revocació
unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-ho en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat d'inspeccionar
el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és usat d'acord amb els
termes de l'autorització.
Causes d’extinció: seran Causes d’extinció de la present autorització:
o Transcurs del termini concedit sense que haja hagut autorització de pròrroga.
o Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
o Incompliment de les condicions de l'autorització.
o Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per Mª TERESA ROS LOPEZ sol·licitant per al
tercer trimestre de l'any 2.015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per al local siti en
carrer Calvari 14 (Bar Bañón). La terrassa se situa enfront de la façana del local pel carrer Ausias
March, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície de 8 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 8 m2 en el domicili siti en carrer Calvari 14,
enfront de la façana del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del
local de bar-cafeteria, no podent sobrepassar l'ample de corresponent a l'estacionament de
vehicles.
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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: tercer trimestre de 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'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.
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.
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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 SUSANA JORRETO FERNANDEZ
sol·licitant per al segon, tercer i quart trimestre de l'any 2.015 l'ocupació de la via pública amb
taules i cadires per al local siti en carrer Major 4 (Bar Nou Passatge). La terrassa se situa enfront de
la façana del local pel carrer Major, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles,
ocupant una superfície de 12 m2 segons informe de la Policia Local. 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 12 m2 en el domicili siti en carrer Major 4,
enfront de la façana del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del
local de bar-cafeteria, 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: segon, tercer i quart trimestre de 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'alçaira 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.
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En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada total
d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls per
arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no es
registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en matèria
de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment per
raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb
les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el domini
públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o menys
caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la revocació
unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-ho en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat d'inspeccionar
el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és usat d'acord amb els
termes de l'autorització.
Causes d’extinció: seran Causes d’extinció de la present autorització:
o Transcurs del termini concedit sense que haja hagut autorització de pròrroga.
o Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
o Incompliment de les condicions de l'autorització.
o Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per PEDRO JIMENEZ CARRASCO sol·licitant
per al tercer trimestre de l'any 2.015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per al local siti
en carrer Calvari núm.10 (Bar Miami). La terrassa se situa enfront de la façana del local pel carrer
calvari 10, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície de 14
m2, segons informe de la Policia Local. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò
que s'ha sol·licitat, previ pagament de la taxa corresponent.


Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en l'ocupació
de la via pública en una superfície total de 14 m2 en el domicili siti en carrer Calvari
núm.10, enfront de la façana del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al
servici del local de bar-cafeteria, no podent sobrepassar l'ample de corresponent a
l'estacionament de vehicles.
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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: tercer trimestre de 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 tràfic 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.
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.
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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 JOSE VICENTE PONCE ROMERO
sol·licitant per al segon i tercer trimestre de l'any 2.015 l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires per al local siti en carrer València 6 (Bar El Pas). La terrassa se situa en l vorera front el
local, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície de 8 m2,
segons informe de la policia local. 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 8 m2 davant del domicili siti en carrer València
6, en la vorera de davant del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici
del local de bar-cafeteria, 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: segon i tercer trimestre de 2015. La possibilitat de pròrroga està sotmesa a
nova autorització. No cap el prorrateig mensual.
 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.
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En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada total
d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls per
arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no es
registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en matèria
de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment per
raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb
les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el domini
públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o menys
caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la revocació
unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-ho en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat d'inspeccionar
el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és usat d'acord amb els
termes de l'autorització.
Causes d’extinció: seran Causes d’extinció de la present autorització:
o Transcurs del termini concedit sense que haja hagut autorització de pròrroga.
o Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
o Incompliment de les condicions de l'autorització.
o Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per EVA MARIA GOMEZ PADILLA
sol·licitant per al tercer trimestre de l'any 2.015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per
al local siti en carrer Rei En Jaume 58 (cafeteria El Sur). La terrassa se situa enfront de la façana del
local pel carrer Rei En Jaume, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant
una superfície de 30 m2, segons informe de la Policia Local. 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 30 m2 en el domicili siti en carrer Rei En Jaume
núm.58, enfront de la façana del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al
servici del local de bar-cafeteria, no podent sobrepassar l'ample de corresponent a
l'estacionament de vehicles.
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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: tercer trimestre de 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.
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.
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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 CRISTINA NAVARRO MARTINEZ
sol·licitant permís de cobriment de terrassa per al local siti en la C/Magdalena núm.110 (cafeteria
Panarina). D'acord amb l'informe emés per la Policia Local la terrassa ocupa 20 m. quadrats.
A la vista de la documentació aportada, i de l'informe emés pels servicis tècnics s'acorda
concedir permís per a l'ocupació de la via pública, de tal manera que s'ocupe part de la vorera i part
de la via pública en el sentit descrit en l'informe.
Quant a l'autorització de la terrassa, la mateixa se situa enfront de la façana del local pel
carrer Magdalena núm.110. no podent sobrepassar els límits fixats en l'informe tècnic, el qual
s'acompanyarà la notificació del present acord per a coneixement del sol·licitant. La superfície a
ocupar serà de 20 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat,
previ pagament de la taxa corresponent.









Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en l'ocupació
de la via pública en una superfície total de 20 m2 en el domicili siti en carrer magdalena
núm.110, enfront de la façana del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al
servici del local de bar-cafeteria, no podent sobrepassar l'ample fixat en l'informe tècnic que
s'acompanya a la notificació.
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: Tercer trimestre de 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
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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:
o Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora, fins a
les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
o Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a les
0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada total
d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls per
arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no es
registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en matèria
de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment per
raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb
les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el domini
públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o menys
caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la revocació
unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-ho en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat d'inspeccionar
el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és usat d'acord amb els
termes de l'autorització.
Causes d’extinció: seran Causes d’extinció de la present autorització:
o Transcurs del termini concedit sense que haja hagut autorització de pròrroga.
o Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
o Incompliment de les condicions de l'autorització.
o Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per DOMINGO VILLAMAYOR GUZMAN
sol·licitant per al tercer trimestre de l'any 2.015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per
al local siti en carrer Rei En Jaume 16 (Bar Beneït) . La terrassa se situa enfront de la façana del
local pel carrer AusiasMarch, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant
una superfície de 35 m2, segons informe de la policia Local. Els membres de la Junta de Govern
Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, previ pagament de la taxa corresponent.
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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 35 m2 en el domicili siti en carrer Rei En Jaume
núm. 16, enfront de la façana del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al
servici del local de bar-cafeteria, 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: tercer trimestre de 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 tràfic 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 ANTONIO BELTRAN RUIZ sol·licitant per
al tercer trimestre de l'any 2.015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per al local siti en
carrer Manuel Jiménez Abad (Bar La Devesa).
Els membres de la Junta de Govern Local a la vista de les queixes documentades de les
molèsties ocasionades per la instal·lació de la dita terrassa, i vistes les intervencions que ha hagut de
realitzar la Policia Local, en exercici de la potestat derivada de que les llicències d'ocupació de via
pública són concedides per l'Ajuntament amb caràcter potestatiu, considera convenient procedir la
modificació de la ubicació de la terrassa, de tal manera que s'autoritza la seua col·locació en la
façana que dóna a la C/Comunitat Valenciana, als efectes de minimitzar l'impacte acústic i les
molèsties originades al veïnat.









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 16 m2 en el domicili siti en carrer Comunitat
Valenciana, enfront de la façana del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al
servici del local de bar-cafeteria, 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: tercer trimestre de 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.
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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.
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.
Igualment s'acorda la notificació del present acord a tots els interessats en l'expedient.

Es dóna compte de la reclamació presentada per la Comunitat de Propietaris de la C/Del
Puig núm.19-21, així com amb caràcter particular per D. José Carlos Herrera Marín contra la
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concessió de la llicència d'ocupació amb taules i cadires concedides a D. José Antonio Francia
Marti per al bar siti en la C/del Puig 19.
La reclamació ve formulada per raons formals, al considerar que no s'ha sol·licitat la
documentació pertinent per a l'autorització d'una terrassa, com per raons de fons, al sobrepassar la
terrassa el front de façana de l'establiment sense haver-se demanat permís les propietats contigus al
bar.
Respecte del primer dels arguments s'informa que el titular de la llicència va sol·licitar un
canvi de la llicència autoritzada per a un altre local i la seua autorització per al present. Si bé
formalment el sol·licitant va errar en el plantejament, atés que les condicions d'una de les terrasses
no té perquè ser transpassable a l'altra, la veritat és que va mediar informe de la Policia Local on es
descrivien les condicions de la nova terrassa, i per raons d'economia procedimental i atenent a
l'agilització del procediment administratiu, es va concedir la llicència d'ocupació.
No obstant els recurrents tenen raó en les observacions realitzades de que no s'ha sol·licitat
autorització a la propietat contigu, extrem no posat de manifest en l'informe de la policia Local i que
sí que ha sigut posat en relleu en l'informe de comprovació realitzat per part dels servicis tècnics.
En conseqüència s'acorda comunicar al titular de la llicència que en tant i quant no obtinga
l'autorització dels veïns a qui el seu front de façana invadix la terrassa, deurà abstindre's d'ubicar les
taules i cadires en la superfície afectada.
Respecte a les queixes per possibles molèsties s'entén que és una qüestió d'orde públic, per
la qual cosa s'acorda traslladar del contingut de les mateixes a la policia local per a la seua
verificació, així com per a comprovar que les condicions en què es va atorgar la llicència d'ocupació
de la via pública s'estan complint.

Es dóna compte de la instància presentada per DÀLIA STAICU, sol·licitant muntatge d'una
terrassa de fusta en els 3 m. de reculada que pertany al bar cafeteria BBY emplaçada en la Ctra. De
Barcelona núm. 10 a. Els membres de la junta de Govern Local, en la mesura que la instal·lació no
suposa la invasió de la via pública accedixen al que sol·licita.

Es dóna compte de la reclamació plantejada per PEDRO JIMENEZ CARRASCO al·legant
que la taxa liquidada per ocupació de la via pública per al segon trimestre de l'any 2.015 per al bar
Miami és el doble d'allò que s'ha liquidat en trimestres anteriors, entenent que es deu a un error
administratiu, sol·licitant que es procedisca a la seua comprovació i se'ls remeta nova cèdula
d'ingrés.
Comprovat l'expedient corresponent al primer trimestre s'advertix que l'interessat
sol·licitava 6 metres lineals d'ocupació de via pública i que per error en la concessió es van
considerar com a metres quadrats i es va liquidar d'acord amb l'article 5 Bases i Tarifes l'Ordenança
Fiscal Reguladora de la Taxa per la utilització de la via pública: “Es fixa una tarifa única de 15,33
€ metre quadrat ocupat al trimestre per tot tipus d'utilització privativa o aprofitament especial dels
terrenys d'ús públic determinat en l'article 1r d'esta Ordenança”
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En la sol·licitud de renovació de l'ocupació de via pública del segon trimestre de l'any, torna
a sol·licitar sis metres lineals, els quals es multiplicarenper l'ample aproximat d'ocupació i es liquida
d'acord amb l'ordenança. Amb posterioritat la Policia Local, en la seua funció inspectora, alça acta
de l'ocupació de la Via Pública en data 22 de juny de 2015 en referència a esta terrassa indicant que
“té 3 taules i dotze cadires amb una longitud aproximada de 14 m2”
Basant-se en tot allò que s'ha manifestat, els Membres de la Junta de Govern Local acorden
desestimar la reclamació presentada i ratificar la liquidació de l'ocupació de la via pública amb
taules i cadires aprovada en sessió de Junta de Govern Local d'1 d'abril del 2015

Respecte de la resta de locals que segons l'informe de la Policia Local estan ocupant la via pública
amb taules i cadires, s'acorda actuar d'acord amb l'ordenança fiscal, que en l'article 7.4 de
l'ordenança, que expressa: “4.- La no sol·licitud de la llicència d'ocupació per part dels particulars
no eximix del pagament de la taxa. A tals efectes els servicis d'inspecció de l'Ajuntament podran
liquidar la taxa si es comprova que l'aprofitament s'està realitzant, amb independència de la
imposició de les sancions oportunes.”

Finalment, i en relació amb l'ocupació de l'espai públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa es planteja la possibilitat de procedir al cobrament d'una taxa per la celebració de bodes en
l'àmbit dels parcs Públics. Examinada l'ordenança Fiscal es conclou que el fet imposable de la taxa
sí que es dóna, si bé seria convenient a procedir a la revisió de la tarifa i establir una específica per a
este tipus d'esdeveniments, atés que l'ocupació normal de la via pública té caràcter de temporada, i
en estos supòsits es dóna per a esdeveniments i dates concretes. No obstant això, en tant i quant no
es procedisca a revisar l'ordenança, i en el supòsit que es plantegen sol·licituds en este sentit,
s'acorda procedir a la liquidació de la taxa amb les tarifes actuals.

Es dóna compte de la sol·licitud cursada per D. DOMINGO VILLAMAYOR GUZMAN,
sol·licitant permís per a la instal·lació d'un quiosc de pols dins del recinte de la Piscina Municipal
de Rafelbunyol.
S'acorda informar el sol·licitant que no pot autoritzar-se la sol·licitud en la mesura que deu
d'existir una concurrència competitiva al tractar-se d'una autorització demanial d'espai públic.

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

SÈPTIM. 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:
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Decret núm. 384/2015 de vint-i-sis de maig, concedint la llicència de segregació
sol·licitada, d'acord amb la documentació gràfica presentada.
Decret núm. 385/2015 de vint-i-sis de maig, procedint a la substitució del cuidador del Parc
Ausias March durant el període de baixa per Incapacitat Temporal per part d'Ángel García
Llopis, personal de neteja.
Decret núm. 386/2015 de vint-i-set de maig, autoritzant a la transmissió de la llicència núm.
009/2013, de canvi de titularitat d'establiment o activitat de recuperació de metalls d'equips
informàtics sítia en carrer, Gregorio Ordoñez, 24.
Decret núm. 387/2015 de vint-i-set de maig, ordenant el pagament de la relació núm. 49.
Decret núm. 388/2015 de vint-i-set de maig, ordenant el pagament de les factures incloses
en la relació núm. 50, prèvia compensació d'ofici dels deutes.
Decret núm. 389/2015 de vint-i-huit de maig, imposant al propietari de l'immoble siti en
carrer Sant Francesc, 35, una tercera multa coercitiva, equivalent al 10% del valor dels
costos de l'execució.
Decret núm. 390/2015 de vint-i-nou de maig, aprovant la compensació de deutes d'ofici.
Decret núm. 391/2015 de vint-i-nou de maig, prenent per coneixement les declaracions
responsables presentades, i en conseqüència aprovar les liquidacions corresponents.
Decret núm. 392/2015 de vint-i-nou de maig, desestimant sol·licitud d'anul·lació de
liquidacions d'IBI 2008-2010
Decret núm. 393/2015 de vint-i-nou de maig, ordenant el pagament de l'ajuda social.
Decret núm. 394/2015, d'un de juny, reconeixent la procedència de la devolució
corresponents al tercer i quart trimestre 2014 de la quota per IAE, declarant la compensació
d'ofici del deute executiu.
Decret núm. 395/2015 d'un de juny, acordant contractar Miguel Piquer Perez i Maria
Eugenia Lanzara com a recepcionistes per a la posada en marxa de la Piscina descoberta.
Decret núm. 396/2015 d'un de juny, autoritzant la sol·licitud del programa formatiu de
qualificació bàsica per al curs 2015/2016 “d'Operacions de reproducció manual o
semiautomàtica de productes ceràmics”.
Decret núm. 397/2015 d'un de juny, autoritzant la sol·licitud del programa formatiu de
qualificació bàsica per al curs 2015/2016 “d'Operacions auxiliars de fabricació mecànica”.
Decret núm. 398/2015 de dos de juny, requerint que en el termini de dos mesos procedisca
a la sol·licitud de llicència o declaració responsable, a fi de legalitzar les obres executades,
en la vivenda sítia en carrer Dels martirs, 21.
Decret núm. 399/2015 de dos de juny, procedint a la devolució de l'ingrés corresponent al
quart trimestre de l'exercici 2014.
Decret núm. 400/2015 de dos de juny, concedint el fraccionament de deute sol·licitat, així
mateix ordenand a recaptació el seu cobrament.
Decret núm. 401/2015 de dos de juny, dictant l'execució a tots els propietaris dels solars,
que d'acord amb l'Ordenand Especial Reguladora de Neteja de Solares, s'atorga un termini
de trenta dies perquè es procedisquen a la neteja dels solars.
Decret núm. 402/2015 d'un de juny, adjudicant a neteges Kepa Rafel S.L, els servicis de
neteja de la piscina descoberta durant els mesos d'estiu.
Decret núm. 403/2015 de tres de juny, reconeixent l'obligació i ordenant el pagament a fi
d'amortitzar parcialment el préstec concertat amb Banco Mare Nostrum S.A
Decret núm. 404/2015 de tres de juny, estimant la sol·licitud presentada per l'interessat i
ordenant l'anul·lació dels rebuts d'IVTM exercicis del 2010 al 2014, relatius al vehicle V1917-BZ
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Decret núm. 405/2015 de tres de juny, adjudicant la contractació del subministrament
objecte de subvenció inclosa dins del Pla d'Eficiències Energètica en Equips de calefacció
(PEEEC) a través del mecanisme de contractació centralitzada d ela Diputació provinicial
de València
Decret núm. 406/2015 de tres de juny, estimant la sol·licitud presentada i ordenant
l'anul·lació del rebut per IVTM exercici 2014, relatiu al vehicle 1421HBM.
Decret núm. 407/2015 de quatre de juny, aprovant les liquidacions practicades de l'impost
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Decret núm. 408/2015 de quatre de juny, desestimant la reclamació formulada
d'indemnització per Responsabilitat Patrimonial.
Decret núm. 409/2015 de quatre de juny, autoritzant a l'ocupació de la via pública, en
ocasió de tir de focs artificials.
Decret núm. 410/2015 de quatre de juny, concedint el fraccionament de deute sol·licitat,
així mateix ordenant a recaptació el seu cobrament.
Decret núm. 411/2015 de quatre de juny, autoritzant a l'ocupació de la via pública, en
ocasió de tir de focs artificials.
Decret núm. 412/2015 de cinc de juny, estimant la sol·licitud d'anul·lació del rebut núm.
4276 per taxa de fem.
Decret núm. 413/2015 de cinc de juny, estimant la sol·licitud d'anul·lació del rebut núm.
948 per taxa de fem.
Decret núm. 414/2015 de cinc de juny, convocant la sessió extraordinària de la Junta de
Govern local, que tindrà lloc el dia 10 de juny, a les 13:00horas.
Decret núm. 415/2015 de cinc de juny, estimant la sol·licitud d'anul·lació del rebut núm.
206 per taxa de fem.
Decret núm. 416/2015 de cinc de juny, convocant la sessió extraordinària de Ple de
l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 10 de juny a les 13:15 hores.
Decret núm. 417/2015 de cinc de juny, aprovant el projecte bàsic i d'execució “Derivació
Individual trifàsica soterrada” per al Poliesportiu Municipal.
Decret núm. 418/2015 de cinc de juny, procedint a la devolució de l'ingrés prorratejat de
l'impost de Vehicles corresponents al tercer i quart trimestre de l'exercici 2014, per baixa
definitiva d'un vehicle.
Decret núm. 419/2015 de cinc de juny, actualitzant el calendari de pagaments de
fraccionament concedit a María Gloria Díaz López.
Decret núm. 420/2015 de cinc de juny, procedint a la baixa del padró d'habitants per
inclusió indeguda
Decret núm.421/2015 de cinc de juny pel qual s'acorda Contractar a D. Vicent Tomás
Esteve com a socorrista per a la posada en marxa de la Piscina descoberta en la temporada
estival de dos mil quinze.
Decret núm.422/2015 de cinc de juny, estimant la sol·licitud presentada per l'interessat i
ordenant l'anul·lació i devolució dels rebuts de l'IVTM de l'exercici 2013 relatiu al turisme
V7943DK.
Decret núm. 423/2015 de cinc de juny pel qual es pren compte de declaracions responsables
d'execució d'obres en: Camí Fons, 3; Major, 17; Del Puig, 19 B; Camí Fons, 31; Reina
Sofía, 8-6; Trencat, 35; Camí Ceba, 4; Sant Joan, 68; i Bobalar, 20.
Decret núm.424/2015 de cinc de juny, estimant la sol·licitud d'anul·lació i devolució del
rebut 3618 per taxa fem 2014 c/ del Puig, 22.
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Decret núm.425/2015 de huit de juny, pel qual s'aprova la concessió de bestretes de
determinat personal contractat per este Ajuntament,
Decret núm. 426/2015 de huit de juny, pel que s'estima la sol·licitud presentada per
l'interessat i s'ordena l'anul·lació dels rebuts núm. 2638, 2731, 2767, 2801 i 2838 per taxa
fems exercicis 2010 a 2014 de C/ La Pau, 1
Decret núm.427/2015 de huit de juny, pel qual s'ordenar l'anul·lació de rebuts per taxa de
fem, a causa de la seua duplicitat.
Decret núm. 428/2015 de huit de juny, desestimar la sol·licitud presentada per la
interessada contra l'IBI exercicis 2010 i 2011.
Decret núm.429/2015 de nou de juny, pel que estima la sol·licitud presentada per
l'interessat contra l'IBI urbà exercici 2014.
Decret núm. 430/2015 de nou de juny, pel qual s'aprova la llista provisional d'aspirants
admesos i exclosos al procediment selectiu per a la “Dipu et beca” i s'atorga un termini de
cinc dies naturals per a presentació de reclamacions.
Decret núm. 431/2015 de nou de juny, pel qual s'autoritza disposar i reconéixer les
obligacions de la relació de factures número 54.
Decret núm. 432/2015 de nou de juny, pel que s'estima la sol·licitud presentada per
l'interessat i s'ordena la compensació del rebut per taxa fems exercici 2013 de C/ La Pau, 6A.
Decret núm. 433/2015 de nou de juny, pel qual s'aprova la llista provisional d'aspirants
admesos i exclosos al procediment selectiu per a la creació d'una borsa de monitors
esportius i s'atorga un termini de cinc dies naturals per a presentació de reclamacions.
Decret núm. 434/2015 de nou de juny, pel qual s'aprova la llista provisional d'aspirants
admesos i exclosos per a participar en el procés de selecció per a creació d'una borsa de
monitors de temps lliure per a l'Escola de Nadal i l'Escola d'Estiu de l'any dos mil quinze i
S'Atorga un termini de cinc dies naturals per a presentació de reclamacions
Decret núm. 435/2015 de nou de juny, pel qual es concedix a la sol·licitant la llicència per a
la tinença del gos de raça American Pitbull.
Decret núm. 436/2015 de deu de juny, pel que se. reconeix l'obligació i s'ordena el
pagament a la mercantil Intersa en concepte d'interessos de demora en compliment de
sentència ferma amb càrrec a la partida 934 35200.
Decret núm. 437/2015 de deu de juny, pel qual s'Autoritzar la renovació de la comissió de
Servicis de l'Agent del Cos de la Policia Local de Rafelbunyol D. Sergio López Sánchez
Decret núm. 438/2015 de deu de juny, pel que s'estima parcialment la sol·licitud de
l'interessat ordenant l'anul·lació del rebut per taxa fem del 2014, i es desestima la sol·licitud
de devolució de l'import corresponent al rebut per taxa de fems 2013 de la C/ La Sequiola,
4-7
Decret núm. 439/2015 de deu de juny, pel qual s'autoritza la reincorporació de Carolina
Delgado Barber al seu lloc de treball el dia u de juliol de dos mil quinze després de gaudi
d'excedència per atenció de fills.
Decret núm. 440/2015 de deu de juny, pel qual es disposa la convocatòria de sessió
extraordinària i especial del Ple de l'Ajuntament el 13 de Juny de 2015, a les 12 hores, en
primera convocatòria.
Decret núm. 441/2015 de deu de juny, pel qual s'acorda aprovar la modificació de crèdits
12/2015 per mitjà de transferències.
Decret núm. 442/2015 de deu de juny, pel qual s'adjudica l'execució de l'obra “Derivació
Individual trifàsica soterrada” a Gestaser Obres i Servicis S.L.
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Decret núm. 443/2015 d'onze de juny, pel qual es declara la compensació d'ofici dels deutes
concurrents indicades en el decret sobre el crèdit reconegut a favor dels deutors i s'ordena el
pagament de les mateixes.
Decret núm. 444/2015 d'onze de juny pel qual es va adoptar l'acord d'adherir-se al Pla
d'adquisició de mobiliari (PAMU).
Decret núm. 445/2015 d'onze de juny pel qual es va adoptar l'acord d'adherir-se al Pla
d'inversions en Parcs i Jardins (PIPJ).
Decret núm. 446/2015 d'onze de juny pel qual s'autoritza disposar i reconéixer l'obligació
de pagament de la relació de comptabilitat núm. 58 i s'ordena el seu pagament.
Decret núm. 447/2015 d'onze de juny pel qual no s'admet l'escrit presentat com a recurs de
reposició contra la provisió de constrenyiment realitzada per l'obligat tributari objecte del
recurs.
Decret núm. 448/2015 de dotze de juny pel qual es concedix fraccionament de deute
tributari al sol·licitant de la mateixa.
Decret núm. 449/2015 de dotze de juny pel qual es reconeix l'exempció de l'impost
Municipal de Circulació de Vehicles a partir de l'exercici de 2016 als subjectes sol·licitants,
així com es canvia el reconeixement de l'exempció de l'impost de vehicles per al mateix
exercici.
Decret núm. 450/2015 de dotze de juny pel qual s'autoritza disposar i reconéixer les
obligacions contingudes en la relació al núm. 59 prèvia compensació d'ofici tals obligacions
amb els drets pendents de cobrament de l'Ajuntament si els haguera; Així com es procedix
al reintegrament de fons no utilitzats al Servici Públic d'Ocupació Estatal de l'expte. R4620714BD04.
Decret núm. 451/2015 de dotze de juny pel qual s'autoritza a la sol·licitant, l'ocupació de la
via pública i el tir de focs artificials per al dia 28 de Juny de 2015, sobre les 12:15h i
13:45h.
Decret núm. 452/2015 de dotze de juny pel qual s'autoritza al sol·licitant per a tir de focs
artificials per al dia 1 d'agost de 2015, sobre les 17:30h.
Decret núm. 453/2015 de dotze de juny pel qual es declara desistida la petició realitzada per
la interessada de reclamació patrimonial per falta d'aportació de documentació.
Decret núm. 454/2015 de dotze de juny pel qual es desestima la reclamació presentada per
l'interessat en relació a la liquidació IVTM 2013.
Decret núm. 455/2015 de dotze de juny pel qual s'autoritza contractar un socorrista per a la
posada en marxa de la Piscina descoberta en la temporada estival de dos mil quinze.
Decret núm. 456/2015 de dotze de juny pel qual s'autoritza la concessió per al mes de juny
les bestretes, que seran descomptats de la pròxima nòmina.
Decret núm. 457/2015 de dotze de juny pel qual s'estima la reclamació de danys formulada
per la interessada i s'autoritza, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de la quantitat
reclamada.
Decret núm. 458/2015 de dotze de juny pel qual es desestima la reclamació formulada per
l'interessat, per mitjà de la qual sol·licita una indemnització per Responsabilitat Patrimonial
d'este Ajuntament, en relació amb els danys ocasionats, com a conseqüència dels danys
patits en el seu vehicle per xoc contra una barrera.
Decret núm. 459/2015 de dotze de juny pel qual es declara la compensació d'ofici dels
deutes concurrents indicades amb el crèdit reconegut a favor dels citats deutors.
Decret núm. 460/2015 de dotze de juny pel qual es desestima la reclamació formulada per
l'interessat, per mitjà de la qual sol·licita una indemnització per Responsabilitat Patrimonial
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d'este Ajuntament, en relació amb els danys ocasionats com a conseqüència dels danys
patits en el seu vehicle per fregament amb un bol·lard.

DECRETS DICTATS DES DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DE FRANCISCO LÓPEZ
LÓPEZ COM A ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL.






















Decret núm. 461/2015 de tretze de juny pel qual s'autoritza l'ocupació de la via pública per
a la instal·lació eventual, portàtil i desmuntable corresponent a un muntatge de parc
infantils unflables a emplaçar en el carrer La Pau número 34
Decret núm. 462/2015 de quinze de juny pel qual es concedix el fraccionament sol·licitat
per l'interessat per un termini extraordinari de 24 mensualitats.
Decret núm. 463/2015 de quinze de juny pel qual es requerix al propietari de l'immoble a la
intervenció immediata sobre els elements referenciats i s'insta a fins que no comencen les
obres de rehabilitació, hauran de disposar-se de forma urgent, les mesures mínimes de
seguretat.
Decret núm. 464/2015 de quinze de juny per la qual es disposa la convocatòria de sessió
extraordinària i urgent del Ple de l'Ajuntament, el 17 de juny de 2.015.
Decret núm. 465/2015 de quinze de juny concedix la llicència de segregació sol·licitada per
l'interessat.
Decret núm. 466/2015 de dèsset de juny pel qual s'ordena el pagament a favor de la
interessada de l'ajuda social no periòdica corresponent al mes d'Abril 2015.
Decret núm. 467/2015 de dèsset de juny pel qual es concedix el fraccionament de pagament
de deute sol·licitat per l'interessat.
Decret núm. 468/2015 de díhuit de juny pel qual es concedix la llicència de segregació
sol·licitada per l'interessat.
Decret núm. 469/2015 de díhuit de juny pel qual es desestima la sol·licitud d'ingressos
tributaris.
Decret núm. 470/2015 de díhuit de juny pel qual s'aprova la certificació núm. 4 i final de les
obres de rehabilitació del poliesportiu municipal i s'ordena el pagament de la mateixa.
Decret núm. 471/2015 de díhuit de juny pel qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants
admesos i exclosos al procediment selectiu per a la creació d'una borsa de monitors
esportius i es convoca als admesos a la realització de la prova teòrica.
Decret núm. 472/2015 de díhuit de juny pel qual s'aprova la llista provisional d'aspirants
admesos i exclosos al procediment selectiu per a creació d'una borsa de monitors de temps
lliure per a l'Escola de Nadal i l'Escola d'Estiu.
Decret núm. 473/2015 de dènou de juny pel qual s'autoritza a la interessada l'ocupació de la
via pública i el tir de focs artificials en el carrer Martirs.
Decret núm. 474/2015 de dènou de juny pel qual s'autoritza disposar i reconéixer l'obligació
de pagament a la Federació Democràtica de Jubilats i Pensionistes UDP Horta Nord
València.
Decret núm. 475/2015 de dènou de juny sobre el nomenament de càrrecs de tinència
d'alcaldia.
Decret núm. 476/2015 de dènou de juny pel qual es nomena els membres de la Junta de
Govern Local.
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Decret núm. 477/2015 de dènou de juny pel qual s'atorguen delegacions a favor de
l'Alcaldia respecte dels servicis municipals.
Decret núm. 478/2015 de vint-i-dos de juny pel qual es pren compte de les declaracions
responsables per a l'execució d'obres en Av. Sant Pere, 46; c/ Sant Antoni, 40; c/ Diputació
Provincial, 19 i c/ Tribunal dels Aigües, 13.
Decret núm. 479/2015 de vint-i-dos de juny pel qual s'estima la sol·licitud de la interessada,
reconeixent la procedència de la devolució de l'ingrés indegut per duplicitat del pagament
de rebut IBI primer termini 2015 referent a la C/ Santos de la Pedra 27-1.
Decret núm. 480/2015 de vint-i-dos de juny pel qual s'ordena la compensació sol·licitada
per l'interessat en relació amb l'IBI urbà exercicis 2010, 2011 i 2012 respectivament de Pl
Polígon 7 174.
Decret núm. 481/2015 de vint-i-dos de juny pel qual es requerix a l'interessat perquè
procedisca a la sol·licitud de llicència o declaració responsable, a fi de legalitzar les obres
executades en excés en la vivenda sítia en la c/ Trencat, 32-6.
Decret núm. 482/2015 de vint-i-tres de juny pel qual es desestima la sol·licitud presentada
per la interessada en el que sol·licita l'exoneració de recàrrec de constrenyiment de les
liquidacions de la IBI urbana de la C/ València 3 A1 03 05, exercicis 2013, 2014 i 2015;
així com Taxa fem C/ València 1- 5 exercici 2012 i 2013.
Decret núm. 483/2015 de vint-i-tres de juny pel qual s'ordena emeten els informes tècnics i
jurídics pertinents sobre la procedència de dictar una orde d'execució que esmene les
deficiències observades en l'immoble ubicat en el carrer sant de la pedra, 34.
Decret núm. 484/2015 de vint-i-tres de juny pel qual s'aproven les liquidacions practicada
sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Decret núm. 485/2015 de vint-i-tres de juny pel qual es desestima la sol·licitud presentada
per l'interessat sol·licitant fraccionament del deute tributari en període executiu.
Decret núm. 486/2015 de vint-i-quatre de juny pel qual s'autoritza la realització de
l'espectacle sol·licitat en la via pública a l'altura del núm. 54 del carrer dels Màrtirs.
Decret núm. 487/2015 de vint-i-quatre de juny pel qual s'autoritza l'inici de l'activitat
consistent en un joc unflable a emplaçar en el carrer dels Màrtirs, a l'altura del núm.54.
Decret núm. 488/2015 de vint-i-quatre de juny pel qual s'autoritza a l'interessat per a tir de
focs artificials.
Decret núm. 489/2015 de vint-i-quatre de juny pel qual s'estima la sol·licitud plantejada per
l'interessat per a l'anul·lació de les liquidacions practicades per IVTM 2013 i 2014.
Decret núm. 490/2015 de vint-i-quatre de juny pel qual s'ordenar el pagament de les ajudes
socials d'emergència reconegudes a l'interessat.
Decret núm. 491/2015 de vint-i-quatre de juny pel qual es reconeix l'obligació i s'ordenar el
pagament de la publicació en el BOP de les bases promoció interna per a la selecció d'un
administratiu adscrit al departament d'Intervenció/Tresoreria.
Decret núm. 492/2015 de vint-i-cinc de juny pel qual es requereix a l'interessat perquè en el
termini de dos mesos procedisca a la sol·licitud de llicència o declaració responsable, a fi de
legalitzar les obres executades en excés en la vivenda sítia en la c/ Bautista Fenollosa, 5-6.
Decret núm. 493/2015 de vint-i-cinc de juny pel qual es dicta que s'emeten els informes
tècnics i jurídics pertinents sobre la procedència de dictar una orde d'execució que esmene
les deficiències observades en els edificis situats en Magdalena, 1, Mare de Déu del
Miracle, 16 i Sant Joan, 7.
Decret núm. 494/2015 de vint-i-cinc de juny pel qual es reconeix l'obligació d'ajuda social
d'emergència a favor del sol·licitant.
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Decret núm. 495/2015 de vint-i-cinc de juny pel qual s'autoritza el tir de focs artificials per
al dia 28 de juny de 2015.
Decret núm. 496/2015 de vint-i-sis de juny pel qual s'autoritza per disparar focs artificials
per al dia 28 de juny de 2015
Decret núm. 497/2015 de vint-i-sis de juny pel qual s'autoritza l'augment de crèdit de la
partida pressupostària en un import igual a la disminució anterior.
Decret núm. 498/2015 de vint-i-sis de juny pel qual es reconeix l'obligació i s'ordena el
pagament de les nòmines.
Decret núm. 499/2015 de vint-i-sis de juny pel qual es reconeix l'obligació i s'ordena el
pagament de les nòmines.
Decret núm. 500/2015 de vint-i-sis de juny pel qual s'aprova la compensació d'ofici dels
esmentades deutes a benefici de l'interessat.
Decret núm. 501/2015 de vint-i-nou de juny pel qual es pren coneixement de la Declaració
responsable d'obres i realitzen les liquidacions de la taxa fiscal d'activitats de l'interessat
Decret núm. 502/2015 de vint-i-nou de juny pel qual es desestima per part de l'ajuntament
l'execució de l'obra rehabilitació del poliesportiu inclosa dins del pla d'instal·lacions
esportives i se sol·licita a la direcció general de l'esport, de la conselleria d'educació, cultura
i esport, la tramitació d'un conveni singular per a l'execució durant l'any 2.016 de l'obra
construcció de dos pistes de tenis en poliesportiu municipal.
Decret núm. 503/2015 de vint-i-nou de juny pel qual Es Desestimen les al·legacions
formulades per no aportar documentació oficial que acredite la data de construcció de
l'actuació objecte d'infracció.
Decret núm. 504/2015 de vint-i-nou de juny pel qual es pren coneixement de la Declaració
responsable i es realitzen les liquidacions de la taxa fiscal d'activitats corresponent de
l'interessat.
Decret núm. 505/2015 de vint-i-nou de juny pel qual s'aproven les bases de la convocatòria
per al personal per a la posada en marxa del Taller d'Ocupació.
Decret núm. 506/2015 de vint-i-nou de juny pel qual es pren coneixement de la Declaració
responsable d'obres i realitzen les liquidacions de la taxa fiscal d'activitats de l'interessat
Decret núm. 507/2015 de vint-i-nou de juny pel qual se sol·licita l'adhesió a l'acord marc de
col·laboració entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) n
relació amb el Portal de Transparència.
Decret núm. 508/2015 de vint-i-nou de juny pel qual es pren coneixement de la Declaració
responsable i es realitzen les liquidacions de la taxa fiscal d'activitats corresponent de
l'interessat.
Decret núm. 509/2015 de trenta de juny pel qual s'ordena la realització del pagament segons
relació comptable núm. 102/2015.
Decret núm. 510/2015 de vint-i-dos de juny pel qual s'estima la sol·licitud de l'interessat i
es reconeix el seu dret a la devolució d'ingrés.
Decret núm. 511/2015 d'un de juliol pel qual es concedix la llicència de segregació
sol·licitada per l'interessat.
Decret núm. 512/2015 d'un de juliol pel qual es procedix a la contractació del personal per a
cobrir les necessitats de l'Escola d'Estiu 2015.
Decret núm. 513/2015 d'un de juliol pel qual es procedix a la contractació del personal per a
cobrir les necessitats de l'escola esportiva 2015.
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Decret núm. 514/2015 d'un de juliol pel qual s'acorden els aspirants seleccionats per a
ocupar els llocs de la dipu et beca.
Decret núm. 515/2015 d'un de juliol pel qual s'autoritzar la contractació dels candidats com
a peons agrícoles per mitjà d'un contracte d'obra o servici determinat foment desocupació
agrària.
Decret núm. 516/2015 de dos de juliol pel qual es reconeix l'obligació i s'ordenar el seu
pagament en relació amb la taxa per prestació del servici de certificació amb targeta
criptogràfica.
Decret núm. 517/2015 de dos de juliol pel qual s'ordena anul·lació de les liquidacions
practicades a l'interessat per taxa fems 2010 a 2014 inclusivament relatives a l'immoble C/
Furs, núm. 3
Decret núm. 518/2015 de tres de juliol pel qual s'acorda requerir a la interessada com a
propietària de l'immoble siti en la c/ Santa Teresa, 12 al compliment de les recomanacions
derivades de la Inspecció Tècnica.
Decret núm. 519/2015 de tres de juliol pel qual s'acorda la contractació Vicent Camarasa
Pérez, com a monitor esportiu, per renúncia de Vicente Raimundo.
Decret núm. 520/2015 de set de juliol pel qual es procedix a dictar una orde d'execució per
a esmenar les deficiències observades en l'immoble siti en carrer Sant Antoni, 20.
Decret núm. 521/2015 de set de juliol pel qual se l'autoritza transmissió de la llicència de
data 11 de juny de 2008, per canvi de titularitat d'establiment o activitat.
Decret núm. 522/2015 de set de juliol pel qual s'estima les sol·licituds presentades per
l'interessat, per a reconéixer la procedència de la devolució dels ingressos realitzats relatius
a la taxa per concurrència a proves selectives monitors de temps lliure i taxa per
concurrència a proves selectives monitors esportius ambdós exercici 2015.
Decret núm. 523/2015 de set de juliol pel qual s'autoritza el tir de focs artificials per a tots
els partits del BARÇA durant la temporada 2015-2016.
Decret núm. 524/2015 de set de juliol pel qual s'estima la sol·licitud presentada per la
interessada i es reconeix la procedència de la devolució de l'ingrés realitzat per la taxa per
concurrència a proves selectives per a monitors de temps lliure exercici 2015.
Decret núm. 525/2015 de huit de juliol pel qual s'estimen les al·legacions presentades, i
s'acorda retirar la sanció imposada per la policia local.
Decret núm. 526/2015 de nou de juliol pel qual s'autoritza, disposa i reconeix les
obligacions contingudes en la relació núm.68.
Decret núm. 527/2015 de nou de juliol pel qual es concedix la llicència de segregació
sol·licitada per l'interessat i es procedix a la liquidació de la taxa per anul·lació de llicències
d'obertura d'establiments.
Decret núm. 528/2015 de nou de juliol pel qual es concedixen per al mes de juliol les
bestretes que seran descomptats de la pròxima nòmina.
Decret núm. 529/2015 de deu de juliol pel qual s'unisca vegada Presentada la Declaració
Responsable, s'aproven les liquidacions relatives a l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres dels immobles situats en Plaça Sant Josep, 1, avinguda Sant Pere, 28,
c/ Poeta Arroyo Almela,3 i c/ Vicent Soriano, 22
Decret núm. 530/2015 de deu de juliol pel qual es concedix l'ampliació d'horari general de
tancament dels locals
Decret núm. 531/2015 de deu de juliol pel qual s'autoritza, disposa i reconeix l'obligació de
pagament de la relació de comptabilitat núm. 69.
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Decret núm. 532/2015 de tretze de juliol pel qual s'acorda realitzar delegacions de
l'Alcaldia en la Junta de Govern Local en relació a la concessió de llicències de construcció,
edificació i implantació d'instal·lacions de nova planta, la concessió de llicències d'ús
privatiu de domini públic, l'informe favorable de les llicències ambientals i la concessió
d'ajudes d'emergència social.
Decret núm. 533/2015 de tretze de juliol pel qual s'ordena el pagament de les factures
incloses en l'esmentada relació núm. 68 una vegada realitzades les compensacions anteriors.
Decret núm. 534/2015 de tretze de juliol pel qual es disposa la convocatòria de sessió
ordinària de la Junta de Govern Local per al dia 16 de juliol de 2.015.

OCTAU.- PRECS I PREGUNTES
No es van formular.

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 catorze hores i trenta minuts, de tot això com a Secretari
certifique.
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