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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 17 DE MARÇ DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 17 de març de 2015 en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada Nativitat, Fernando
Bohigas Tomás i Mari Carmen Piquer Bernet Sota La Presidència del senyor alcalde Jaime García
García i amb assistència de Senyora Amparo Vicenta Bellver Morte, que actua en substitució del
Secretari titular de l'Ajuntament, a fi de celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria
per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del dia.

Participen en la present sessió Marta Fenollosa Ribera i Rosa Mª Fonts Ames, membres dels
Servicis Tècnics urbanístics de l'ajuntament per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.

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

A CO R D S

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

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

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
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:

RAQUEL RIBERA RUIZ per a derrocament de l'immoble siti en carrer Sant Teresa, núm. 27.
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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 huitanta-quatre euros amb trenta cèntims (84,30 €) 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: quinze euros amb quaranta-sis
cèntims (99,76 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
(99,76 €).

Es dóna compte del pressupost confeccionat per Aguas de Valencia, SA per a la realització d'una
connexió independent per a servicis d'aigua potable a fi d'abastir d'este servici al Camp de Futbol
siti en carrer Princep d’Asturias cantó carrer Vicente Soriano segons el pla adjunt que ascendix a un
total, IVA inclòs, de mil huit-cents huitanta-quatre euros amb seixanta-cinc euros.

Per part de la Sra. Fuentes s'informa que les dites obres hauran de ser a càrrec de l'ajuntament de
Rafelbunyol, ja que no hi ha borsa econòmica per a la realització de la connexió.

Els membres de la Junta de Govern Local, previ estudi de la documentació aportada i de les
explicacions facilitades, acorden acceptar la realització d'una connexió independent per a servicis
d'aigua potable a fi d'abastir d'este servici al Camp de Futbol siti en carrer Princep d’Asturias cantó
carrer Vicente Soriano i el pressupost presentat de 1.884,65 € IVA inclòs.

Els servicis Tècnics informen que s'ha realitzat canvi de baixant d'aigües pluvials de l'immoble siti
en carrer Magdalena núm. 15. Que segons l'art. 71 de les vigents Normes Subsidiàries en la part de
la planta baixa, la baixant deu encastar-se en la façana, i no ho han realitzat així.
Basant-se en les explicacions atorgades, els membres de la Junta de Govern Local acorden que es
procedisca a incoar expedient d'emissió d'orde d'execució al propietari de l'immoble perquè
s'encaste la baixant de les aigües pluvials en la part corresponente a la planta baixa d'’acord amb el
que preveu l’article 71 de les Normes Subsidiàries de Planejament.
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Es dóna comptede la instància presentada per RAUL ABAD PÉREZ, en relació a la llicència de
construccions i obres per a, expte. 7/2015 per a construcció de vivenda entre mitgeres en carrer José
Luis Caso núm. 22, sol·licitant rectificació de la referència cadastral al ser errònia.
Comprovat l'error material, la Junta de Govern Local acorda rectificar la referència cadastral que
consta en el cos de la llicència d'obres, expte. Núm. 7/2015 concedida en sessió de Junta de Govern
de data 3 de febrer de 2015 per la següent: 8459608YJ2885N0001ZF

Diversos
*Se dóna compte de la instància presentada per Laura Piñol Casimiro en representació de la
Comunitat de Propietaris Diputació Provincial 41, sol·licitant un ajornament per a poder complir
amb el tràmit d'audiència concedit en relació a l'orde d'execució, expte. 3/2015.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden concedir un termini total d'audiència d'un mes.

*Els Servicis Tècnics donen compte que durant una de les inspeccions que està realitzant Monrabal
S.L, empresa concessionària del manteniment de l'enllumenat públic i edificis municipals de
Rafelbunyol, es detecte que el fanal ubicada en la C/ Francisco Tomás i Valiente 7 del municipi es
trobava avariada a causa de la no existència de fusibles en l'interior de la mateixa.
Esta empresa presente a l'Ajuntament un pressupost de 12,21 € + IVA = 14,77 €, el qual ha
d'autoritzar-se per la Junta de Govern Local.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden aprovar el dit pressupost.
*Els servicis tècnics municipals donen compte de la situació de l'expedient de devolució d'una
fiança depositada per possibles danys en la via pública per a la construcció de la vivenda situada en
el carrer Reial Séquia de Moncada núm. 42 (exp. 161/2007) a nom d'Antonio Ros López.
Indiquen que la dita fiança no es va tornar perquè estava pendent l'esmena d'unes deficiències
respecte al fanal situada en la vorera a què recau esta vivenda.
Davant d'esta situació es va decidir recentment que Monrabal S.L, l'empresa concessionària del
manteniment de l'enllumenat públic i edificis municipals de Rafelbunyol estudiara la situació del
fanal i proposara una solució.
Així ho va fer i va proposar dos alternatives, una desviar el desaigüe d'aigües pluvials del pilar
d'accés al garatge de la vivenda 90 graus i així no modificar la ubicació del fanal o eliminar este
fanal i modificar la ubicació d'un fanal existent sobre la séquia de Moncada i col·locar-la en la
mateixa séquia però enfront d'esta vivenda.
La primera opció la pot realitzar el sol·licitant de la llicència i així rebria la fiança íntegrament i la
segona opció la realitzaria l'Ajuntament amb càrrec a la fiança.
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Els membres de la Junta de Govern Local acorden donar una audiència a l'interessat de quinze dies
als efectes que puga pronunciar-se sobre estes dos opcions o manifestar el que considere adequat
respecte a esta incidència

*Els Servicis Tècnics informen que en compliment d'allò que s'ha ordenat per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el passat 9 de març, es van reunir el dia d'ahir amb l'Enginyer de la Pobla
de Farnals en relació a la connexió de part d'enllumenat de la Pobla de Farnals a un dels nostres
comptadors del polígon industrial. S'informa que estan connectades al voltant de 150 fanals que
enllumenen la urbanització contigu amb el polígon industrial pel carrer Roll Major, i que esta
circumstància s'ha prolongat durant uns 8 anys.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden que es realitzen les gestions oportunes amb vista
a regularitzar la situació de tal manera que els punts d'enllumenat públic del terme de La Pobla de
Farnals connectats a la xarxa d'enllumenat públic del nostre Municipi deixen d'estar-ho, sense perjuí
que des del Servici d'Intervenció s'inicie l'expedient per a comprovar la quantitat deguda per
l'Ajuntament de la Pobla de Farnals i se sol·licite l'ingrés del deute calculat.

Certificats d'Inspeccions Periòdiques d'Edificis
Per part dels Servicis Tècnics es dóna compte del certificat d'Inspeccions Periòdiques de
Construccions presentat per Folch-Jordá arquitectes SLP en contestació a la notificació realitzada a
María Borrás Agustí relatiu a l'immoble siti en carrer Vicente Soriano, núm. 52.
La Junta de govern Local es dóna per assabentat i acorda que d'ací a cinc anys se li torne a
demanar un certificat d'Inspecció Tècnica on es comprove l'evolució dels danys, ja que en l'actual
informe es recomana la intervenció en l'edifique a mitjà termini.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No s'han presentat sol·licituds.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Reclamacions sobre tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per CONCEPCIÓN BADIAS AGUSTÍ sol·licitant el
fraccionament de la taxa de fem de l'immoble siti en carrer doctor Miquel Romeu, núm. 1 pis 3 pta.
18 en dos mitats , una al seu nom i l'altre 50% a nom de l'altre titular de la vivenda.
S'acorda comunicar a la sol·licitant que l'import de la taxa és per unitat de vivenda o local i el
mateix és irreductible, per la qual cosa no es pot atendre a la sol·licitud.
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Igualment s'acorda comunicar esta circumstància als servicis de recaptació de l'Ajuntament.
Es dóna compte de la instància presentada per RAMÓN VICENTE CARRETERO OLTRA
en representació de JAMONES CARRETERO SL sol·licitant donar de baixa el rebut de la taxa de
fem per no tindre activitat l'empresa, aportant escrits d'Aigües de València i Iberdrola acreditant que
l'empresa no té els servicis bàsics per a ser ocupada, com són l'electricitat i el subministrament
d'aigua potable.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden acceptar l'escrit presentat corresponent a
la companyia de subministrament d'Aigües Potables, no així al presentat per Iberdrola, ja que es
tracta d'un ofici fotocopiat en el que no consta cap segell de la companyia. Al mateix temps,
sol·licita aclariment de les naus a què fer referència, ja que en la sol·licitud de l'interessat no
s'especifica i en els escrits de les companyies subministradores de llum i aigua no coincidixen els
números de policia.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per Francisco Fontelles Aparisi en representació de
FRANCISCA APARISI SANCHIS sol·licitant ampliació del termini per a complir amb el
requeriment efectuat per l'Ajuntament per a pavimentar la vorera confronten-te amb el solar de la
seua propietat siti en carrer La Creueta núm. 8
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i concedir-li una
ampliació del termini de sis mesos per a efectuar la pavimentació.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als departaments corresponents.

Ocupació de via pública
Es dóna compte de l'informe de la Policia Local basant-se en el requeriment efectuat per la Junta de
govern Local en què se sol·licitava que s'inspeccionara si la sol·licitud de reducció de m2 terrassa
presentada per Domingo Villamayor Guzmán s'ajustava a la nova sol·licitud. De l'examen del dit
informe es desprén que no ocupa més de tres metres quadrats. Basant-se en el mateix, els membres
de la Junta de Govern Local acorden concedir a Domingo Villamayor Guzmán l'ocupació de la via
pública per als mesos de gener, febrer i març de 2015 l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires per al local siti en carrer Rei En Jaume, 16. La terrassa se situa enfront de la façana del local
no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície de 3 metres
quadrats, 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 Rei En Jaume,
16, enfront de la fatxada del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici
del local de bar-restaurant, no podent sobrepassar l'ample de l'aparcament en bateria.
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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: mesos de gener, febrer i març 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'alçària 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.

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

SÈPTIM.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE CULTURA I
EDUCACIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL GABINET PSICOPEDAGÒGIC ESCOLAR,
ANY 2015
Es dóna compte de l'orde 10/2015 de 5 de març de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la
qual es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics
escolars dependents d'Ajuntaments per a l'exercici de 2015.
En compliment del que establix la Base Quarta de l'Orde s'acorda:
PRIMER.- Sol·licitar de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la concessió d'una ajuda
econòmica de 26.641,83 euros per al manteniment del gabinet psicopedagògic escolar municipal per
a l'exercici 2015.
Que els gastos derivats del gabinet psicopedagògic escolar municipal s'imputen a les partides
següents:
 320 130 “laboral fix educació.
 920 220 material d'oficina.
SEGON.- Facultar en el Sr. Alcalde perquè formalitze la sol·licitud de subvenció.
TERCER.- Comprometre's a incloure una partida pressupostària per al manteniment del gabinet
Psicopedagògic escolar municipal en el pressupost de l'any 2014.
QUART.- Comprometre's al compliment de quantes obligacions es deriven de la recepció de la
subvenció, en cas de resultar beneficiaris, i en concret les previstes en la base novena de l'Orde, que
són les següents.
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1. Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal que haja sigut considerat per
a la concessió de la subvenció, així com el funcionament del gabinet psicopedagògic
escolar, durant els períodes lectius d'este exercici.
2. Justificar davant de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la
Formació Professional l'ajuda en els termes i terminis previstos en la base deu de la present
orde.
3. El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria d'Educació,
Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana així com qualssevol altres de
comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant
nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li siga requerida en l’exercici de
les actuacions anteriors.
4. Comunicar a la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació haurà d’efectuar-se
tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació
donada als fons percebuts.
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
6. Incloure en la publicitat del gabinet psicopedagògic escolar municipal el fet d'estar
subvencionat parcialment per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat.
7. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la base onze d'esta
orde de convocatòria.
Col·laborar en coordinació amb la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació pel que fa a la
planificació que la dita Conselleria puga elaborar en el camp dels servicis especialitzats d'orientació
educativa, psicopedagògica i professional i, en concret, assegurar la participació del gabinet
psicopedagògic municipal o mancomunat en les reunions de coordinació organitzades pel servici
psicopedagògic escolar del corresponent sector i per la Inspecció Educativa.

OCTAU.- ACORD D'ADHESIÓ DE l'AJUNTAMENT AL SERVICI DE RISC I
ASSEGURANCES DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES.
S'indica que la intenció era adherir-se al Servici de Riscos i Assegurances de la FEMP,
basant-se en la informació facilitada pel dit Organisme.
No obstant això, una vegada elaborat l'orde del dia de la Junta de Govern, i als efectes de
documentar l'expedient, s'ha pogut comprovar a través del perfil del contractant de la FEMP de
l'acord de resolució contractual per mutu acord acordat per Direcció General d’Organització i
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Recursos de la FEMP amb l'entitat adjudicatària d'estos servicis Willis Ibèria, Corredoria
d'Assegurances i Reassegurances.
A la vista d'esta circumstància, s'acorda deixar l'assumpte sobre la mesa, i comprovar si
alguna central de contractació a què estiga adherida o puga adherir-se l'Ajuntament, pot assumir
este servici.

NOVÉ.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
S'informa que des de la celebració de l'última Junta de Govern Local s'han dictat per part de
l'Alcaldia els Decrets següents:




















Decret núm. 121/2015 de 2 de març, estimant les al·legacions presentades, i en
conseqüència retirar les sancions imposades per la Policia Local.
Decret núm. 122/2015 de 2 de març, concedint a Cristià Vargas Frasquet la llicència per a
la tinença del gos potencialment perillós.
Decret núm. 123/2015 de 2 de març, pren coneixement de diverses declaracions
responsables, per a la realització d'obres menors.
Decret núm. 124/2015 de 2 de març, aprovant la incorporació al pressupost de 2015 dels
romanents de crèdit.
Decret núm. 125/2015 de 3 de març, procedint a l'aprovació de la certificació de referència
al comptar amb la conformitat de la adreça d'obres en l'expedient relatiu a l'obra de
“Rehabilitació del poliesportiu municipal”, a si mateix reconeixent l'obligació i ordenant el
pagament de les factures registrades en data 11/02/2015 per import de 241.859,93 euros.
Decret núm. 126/2015 de 4 de març, autoritzant Vicente Piquer Pascual en representació de
la Falla el Tabalet, a l'ocupació de la via pública per al dia 19 de març de 201, per motiu de
“mascleta”.
Decret núm. 127/2015 de 4 de març, incoant expedients de baixa d'ofici per inscripció
indeguda en el Padró Municipal d'Habitants de Rafelbunyol.
Decret núm. 128/2015 de 4 de març, reconeixent l'obligació de pagament de la factura
proforma per import de 803 euros, i ordenant el seu pagament.
Decret núm. 129/2015 de 5 de març, ordenant a Enrique López Arapio com titular de la
llicència de carnisseria-xarcuteria, en el carrer Sant Joan, 14, a realitzar l'auditoria acústica.
Decret núm. 130/2015 de 5 de març, reconeixent les obligacions relatives a les factura i
ordenand el seu pagament, junt amb les devolucions d'ingressos, ascendint tot això a
l'import de 177.299,08 euros.
Decret núm. 131/2015 de 6 de març, s'aproven les liquidacions per a la llicència ambiental
de basar xinés, presentes per Xueguang Cui, siti en el carrer Cami Ceba, 6.
Decret núm. 132/2015 de 6 de març, ordenant a la Comunitat de propietaris de l'immoble
siti en la C/ Trencat, 14, l'execució dels treballs precisos per a conservar o adaptar el bé
immoble a la condicions establides en la normativa urbanística.
Decret núm. 133/2015 d'11 de març, adjudicant definitivament a l'empresa Olleros
Abogados S.L, la contractació del servici d'assessorament jurídic i defensa en juí de
l'Ajuntament (Expte. 03/2015).
Decret núm. 134/2015 d'11 de març, aprovant l'obra de “Reparació i exercici d'activitats
lúdiques del municipi”.
9

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



















Decret núm. 135/2015 de 12 de març, vista la comunicació cursada pel jutjat del Contenciós
administratiu núm. 3, pel qual es notifica la interposició de recurs contenciós administratiu
núm. 56/2015, per part de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País
Valencià, s'ordena que es procedisca a la remissió de l'expedient administratiu, procedint a
notificar el contingut d'esta resolució als interessats en l'expedient.
Decret núm. 136/2015 de 12 de març, concedint al personal de la Casa del Jove i
Biblioteca, autorització per a la realització d'horari intensiu durant el període de vacacions
escolars de Falles, Pasqua i Nadal.
Decret núm. 137/2015 de 12 de març, aprovant el pla de seguretat i salut en el treball
corresponent a la realització d'obres “d'Adequació d'Instal·lació esportiva: urbanització,
grades i vestuaris”.
Decret núm. 138/2015 de 12 de març, requerint a la Sra. Teresa Sancho Claramunt, com a
propietària de l'immoble siti en el carrer Sant Teresa, 12, perquè realitze una inspecció a
càrrec facultatiu competent a fi de supervisar l'estat de conservació del dit immoble.
Decret núm. 139/2015 de 12 de març, aprovant la justificació presentada, ordenant la seua
adequada comptabilització i cancel·lació, constituint-se nova bestreta de caixa fixa per
import de 300 euros.
Decret núm. 140/2015 de 13 de març, concedint bestretes en nomines.
Decret núm. 141/2015 de 13 de març, aprovant els Plans Pressupostaris a mitjà termini, i
que per part de la Intervenció es realitze la seua remissió telemàticament.
Decret núm. 142/2015 de 13 de març, aprovant el pagament del recàrrec provincial al més
constrenyiment corresponent del IAE de 2014 a l'Excma. Diputació Provincial de València,
per import total de 33.021, 89 euros.
Decret núm. 143/2015 de 13 de març, vista la denúncia formulada per la Policia Local de
Rafelbunyol, al Sr. Juan Mañez Sanchis per presumptes infraccions del Reglament
d'Arreplega de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària.
Decret núm. 144/2015 de 13 de març, convocant de sessió ordinària de la Junta de Govern
Local, que tindrà lloc el dia 17 de març, a les 12:00 hores

I no havent-hi més assumptes que tractar, i no formulant-se precs i preguntes el Sr. Alcalde va
donar per finalitzada la sessió a les tretze hores i quinze minuts, de tot això com a Secretari
certifique.
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