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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 19 DE FEBRER DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 19 de Febrer de 2015 en el Saló de Sessions
de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Nuria Losada Natividad, Miguel Saborit Arribas,
Fernando Bohigas Tomás i Mari Carmen Piquer Bernet sota la Presidència del senyor alcalde Jaime
García García i amb assistència del senyor Francisco Javier Pelluz Requeno, 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'Ordre del dia.

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

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

ACORDS

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

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

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primer lloc se n’adona dels Decrets de l'Alcaldia dictats concedint llicències d'obres menors o
presa en coneixement de declaracions responsables d'execució d'obres:
*Decret 24/2015 de data 22 de gener de 2.015 concedint llicències d'obres a:
COLOR PRODUCTES, SL per a la realització d'obres consistents en l'execució de connexió de
xarxa d'aigües potables per al sistema d'incendis en la nau sítia en la c/ l'Horteta, 8.
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JUAN ANTONIO BELLVER RODRIGUEZ per a la realització d'obres consistents en la reforma
de la façana de la vivenda sítia en la c/ Major, 50.

*Decret núm. 065/2015 de data 10 de febrer de 2.015
Presa de coneixement de la Declaració Responsable presentada per part de Santiago Estrems Díaz
per a la realització d'obres consistents en habilitació de local per a una clínica dental sítia en la c/
Mare de Déu del Miracle, 2 baix.
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 Castelló, 81. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents seixanta
euros (660 €) 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.

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
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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'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de deneu euros amb huitanta cèntims d'euro (19,80 €) 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 (4 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-TRES EUROS AMB HUITANTA CÈNTIMS
D'EUROS (23,80€). Quantitat que no deu de ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula
tercera del Conveni Fiscal vigent.

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de subministrament de gas natural en
carrer Alguixós, núm. 40. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents
euros (600 €) 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,
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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.

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.
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SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de díhuit euros (18 €) 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 (4 €).
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-DOS EUROS (22 €). Quantitat que no deu de ser
ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de subministrament de gas natural en
Avinguda Sant Pere núm. 81. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents
euros (600 €) 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.

5 cm

5 cm

RASA
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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'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de díhuit euros (18 €) 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 (4 €).
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-DOS EUROS (22 €). Quantitat que no deu de ser
ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

JESÚS LABORDA FERNÁNDEZ I CLARA RODA SEGRELLES per a construcció d'obra
consistent en modificat de projecte bàsic per a construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres en
carrer Guàrdia Civil, carrer Azorín s/n, expedient d'obres 88/2014.
Se li reitera la necessitat que abans de l'inici de les obres haurà d'aportar la documentació següent:
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1. Projecte d'Execució.
2. Estudi de Seguretat i Salut o Estudi bàsic (segons Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel
qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball).
3. Declaració subscrita pel tècnic redactor del projecte del compliment de la normativa
urbanística vigent i dels requeriments bàsics de qualitat de l'edificació.
4. Designació del Director de l'obra amb visat del respectiu col·legi.
5. Designació del Director d'execució de l'obra amb visat del respectiu Col·legi.
6. Designació del Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra amb visat del respectiu col·legi.
7. Sol·licitud d'Ocupació de via publica.
8. Declaració Jurada del Constructor.
9. Serà obligatori utilitzar contenidor durant el procés de l'obra.
10. Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, segons R.D. 105/2008, d'1 de
febrer
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia del qual ascendix a MIL
CENT UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (1.101,60 €), quantitat que té el caràcter de
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades
(art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: CENT HUITANTA-TRES
EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (183,60 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL DOS-CENTS HUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS
(1.285,20 €).

Devolució de fiances
Es dóna compte a de la instància presentada per IBERDROLA, SA sol·licitant devolució de la
fiança corresponent als expedient d'obres 67/2013(rasa en en carrer Eixarch) i 97/2013 (rasa Av.
España-C/ Calvario-C/ Reina Sofía-C/ Eixarch.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
donar les ordres oportunes perquè es procedisca a la seua devolució.

Es dóna compte de la instància presentada per TERESA URBANA 2000 SLU sol·licitant devolució
d'aval constituït pel Banc Sabadell per import de 2.830,53 € corresponent a l'expte. d'obres 04/2013.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la seua devolució.

Diversos
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Per part dels servicis tècnics es dóna compte de l'informe emés en data 17 de febrer de 2015
sobre les reparacions urgents a realitzar per part de l'empresa mantenidora conseqüència de
deficiències trobades en la xarxa d'enllumenat públic per import total de 2.275,79 €, d'acord amb
l'esquema adjunt al dit informe expte.s 1, 2, 3 i 4 de 2015.
Basant-se en el dit informe, els membres de la Junta de Govern Local acorden autoritzar les
reparacions corresponents als dits expedients.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ en la qual
exposa que amb data 19 de novembre de 2014 se li va notificar acord de resolució d'alcaldia
609/2014 incoant expedient d'urbanisme 3/2014 de protecció de la legalitat urbanística per
suposades obres il·legals realitzades en l'edifici siti en carrer Francisco Tomás y Valiente núm. 3, i
la concessió d'un termini d'un mes per a aportar al·legacions i presentació de documents. Que
necessitant un major termini per a aportar solucions, sol·licita l'ampliació del temps concedit pel
període de dos mesos.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden concedir una ampliació de quinze dies sobre el
termini concedit, basant-se en l'article 49.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que invoca en la seua sol·licitud, en el que
s'indica que “L'Administració, excepte precepte en contra, podrà concedir d'ofici o a petició dels
interessats, una ampliació dels terminis establits, que no excedisca de la mitat dels mateixos, si les
circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer.”

Es dóna compte de la instància presentada per José Garcés Castellar, en relació al
requeriment per a aportar Inspecció Tècnica d'Edificació (ITE) de l'immoble siti en carrer Mare de
Déu del Pilar, 33, manifestant que es tracta d'una herència i que al seu torn, el propietari anterior
també va heretar, aportant la dita escriptura d'herència on es descriu el bé immoble com un solar.
Consultada la base de dades cadastrals es comprova que l'edificació té una antiguitat que
data de l'any 1940, a més de constatar que existix físicament l'edificació.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden desestimar la seua reclamació reiterant el
requeriment d'aportar la ITE o l'acreditació per un altre mitjà de la menor antiguitat de l'edifici.

Per part dels servicis tècnics s'informa dels requeriments realitzats en relació a les ordes
d'execució dels següents immobles amb l'objecte de mantindre les condicions de seguretat,
salubritat, ornament públic i habitabilitat i que continuen sense executar-se:

Localització de l'edifici

Referència expedient

Data notificació requeriment
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Joan Lluis Vives, 36
Urb./Edf. Varis II/13
Eixarch, 9
Reial Séquia de Moncada, 49 Urb./Edf. Varis II/13
Castelló, 100
Urb./Edf. Varis II/13
Calvari, 29
Urb./Edf. Varis I/13
Sant Antoni, 38
Urb./Edf. Varis I/13
Avgda. Sant Pere, 4
Urb./Edf. Varis II/13
Joan Lluis Vives, 1
Expte. 10/2014

11 de novembre de 2014
11de novembre de 2014
25 d'abril de 2014
24 d'abril de 2014
9 de maig de 2014
30 d'abril de 2014
7 d'abril de 2014
3 de novembre de 2014

Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats, ordenant que se seguisca el
procediment precís als efectes de mantindre les condicions de seguretat, salubritat, ornament públic
i habitabilitat, inclosos els mitjans d'execució forçosa si és el cas.

Per part dels Servicis Tècnics es dóna compte de l'informe de data 9 de febrer de 2015, en el
que s'indica que s'han detectat en les següents parcel·les en sòl no urbanitzable en les que s'està
exercint algun tipus d'activitat sense haver obtingut la preceptiva llicència o si és el cas la
Declaració d'Interés Comunitari (DIC):
“1- PD Germanells, Polígon 1, Parcel·la 59
Arreplegada material de construcció
Situat en sòl no urbanitzable de règim comú.
Ús no autoritzat segons les presents NNSS, no s'adequa al que establix l'article 38 de les
presents NNSS pel que no és legalitzable.
Atés que no ha cessat l'ús, perquè continua havent-hi runa i arreplegada de material, no ha
prescrit.
2.- PD Rambleta, Polígon 3 Parcel·la 41
Arreplegada materials de construcció i runa
Situat en sòl no urbanitzable de règim comú.
Ús no autoritzat segons les presents NNSS, no s'adequa al que establix l'article 38 de les
presents NNSS pel que no és legalitzable
Atés que no ha cessat l'ús, perquè continua havent-hi runa i arreplegada de material, no ha
prescrit.
3.- PD Rambleta, Polígon 4 Parcel·la 87
Aplec de materials
Situat en sòl urbanitzable protegit.
Ús no autoritzat segons les presents NNSS, no s'adequa al que establix l'article 38 de les
presents NNSS pel que no és legalitzable
Les actuacions no adequades al planejament en sòl subjecte a protecció no prescriuen.
4.- PD Forriols, Polígon 1 Parcel·la 145
Vivenda i corral cavalls:
9
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Situat en sòl no urbanitzable de règim comú.
Ús autoritzat segons les presents NNSS, no obstant això, les edificacions construïdes no
s'adeqüen al que establix l'article 38 de les presents NNSS pel que no és legalitzable.
Atés que no ha cessat l'ús, perquè continuen havent-hi cavalls, no ha prescrit.
Que, en els casos 1,2 i 3, atenent a allò que s'ha estipulat en l'article 236.4 “si en l'obra s'aprecia
manifesta il·legalitat sense possible esmena, es podrà rellevar a l'interessat de sol·licitar llicència,
conferint-li directament tràmit d'audiència per un mes per a poder al·legar respecte a la incoació
d'expedient de restauració de la legalitat”, incoant expedient de restauració de la legalitat amb
orde de cessament immediat de l'activitat, segons l'article 238.e, podent inhabilitar-se l'accés a la
parcel·la segons art 238.2.b i havent de comunicar-se la incoació a cadastre i procedir a l'anotació
en el registre de la propietat (art 238.2.c i 238.2.d).
Que el cas 4, al ser legalitzable, atenent a allò que s'ha estipulat en l'article 236.1 …”l'alcalde
requerirà al propietari perquè, en el termini de dos mesos, sol·licite l'oportuna autorització
urbanística o ajust les obres a les condicions de la llicència atorgada”.
Que basant-se en el dit informe, els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar al
departament d'urbanisme perquè inicie els expedients corresponents de restauració de la legalitat
vigent.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per Mercedes Sales CIVERA en la que manifesta
les molèsties ocasionades per l'aparcament de vehicles enfront del seu gual i al del seu germà en
carrer Reina Sofía núm. 3A i 3B en les hores d'entrada i eixida del col·legi públic Mare de Déu del
Miracle, per la qual cosa suggerix que l'Ajuntament estudie la possibilitat de disposar d'un servici
de grua per a solucionar estes situacions.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar-li que es tracta d'un servici
que està estudiant la Mancomunitat de l’Horta Nord a fi de poder oferir-lo als municipis integrants
de la mateixa. No obstant s'acorda traslladar de l'escrit a la direcció de la policia Local als efectes
que s'arbitren els mitjans necessaris, incloses la imposició de sancions, per a evitar les situacions
denunciades.

Es dóna compte de la instància presentada per MILAGRO FERRER APARISI sol·licitant
anul·lació de la reserva d'aparcament i de la taxa corresponent concedit a nom de Rafael Bargues
Pardo per Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2015 i notificat el 13 de febrer sense haver
fet ús del mateix.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.
QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
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Reclamacions sobre tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per ALFONSO POYUELO DELGADO sol·licitant
prorrateig del rebut de fem corresponent a l'exercici 2013 i anul·lació del rebut de l'any 2014 del
local siti en carrer Magdalena, 74 baix a l'haver tancat l'activitat al març de 2013.
Comprovada la baixa de l'activitat en el cens de l'impost sobre Activitats Econòmiques amb data
efecte de 3 de maig de 2.013, s'acorda accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de l'informe emés per la Policia Local en compliment d'allò que s'ha ordenat per la
Junta de Govern Local en sessió de data 27 de novembre de 2014 a fi de ratificar allò que s'ha
manifestat per CARMEN I TERESA CIVERA DEVIS en la seua sol·licitud d'anul·lació de la taxa
d'arreplega de fem de l'immoble siti en carrer Sant Teresa núm. 13 a l'estar adossada a la vivenda
núm. 11, que és la que té llum i aigua.
Del dit informe, amb data 18 de febrer de 2015, es desprén que l'immoble siti en el número 13 del
carrer Sant Teresa no reunix les condicions de vivenda, sent la vivenda número 11 la que està
completament equipada i connectada per a un ús de vivenda normal. Basant-se en el dit informe, els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordenes al
departament de gestió de padrons perquè anul·le el rebut de fem d'esta vivenda per a l'exercici 2015
i posteriors.

Es dóna compte de la instància presentada VIOLETA SANZ FURIÓ indicant que s'ha pagat la
contribució corresponent a l'any 2014 de la vivenda sítia en Plaça de la Llibertat núm. 11 pis 1 pta.
1, sol·licitant compensació del dit pagament amb el rebut de de la vivenda sítia en Plaça Llibertat
núm. 11 pis 1 pta. 2, a l'haver-se abonat per error i duplicat els rebuts corresponents a la vivenda de
la porta 1.
Vist l'informe del Servici de recaptació de data 3 de febrer en què es fa constar que efectivament
l'IBI de la vivenda de la porta 1 de l'exercici 2014 es pagament per duplicat, els membres de la
Junta de Govern Local acorden compensar el pagament per duplicat de la vivenda de la porta 1 amb
els rebuts pendents de la vivenda porta 2 de l'exercici 2014.
S'acorda així mateix traslladar del present acord al Servici de Recaptació perquè procedisca a la
compensació dels rebuts objecte de reclamació.

Es dóna compte de la instància presentada per ADORACIÓN OLMOS SANBERNARDO en la que
s'indica que a conseqüència de la dissolució de comunitat la finca sítia en Camí Ceba núm. 56 amb
referència cadastral 9855406YJ2895N0001WK, ha resultat tres finques independents amb les
següents
referències
cadastrals:
9855406YJ2895N0004TZ;
9855406YJ2895N0002EL;
9855406YJ2895N0003RB. Que es va rebre liquidació de l'IBI d'urbana dels exercicis 2013 i 2014
de les finques resultants.
Que els rebuts d'IBI d'urbana corresponents a la finca original dels anys 2013 i 2014 es van abonar
en el període en voluntària.
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Que de les liquidacions d'IBI rebudes es van abonar la liquidació de l'any 2013 i 2014 de la
parcel·la cadastral 9855406YJ2895N0003RB per un import total de 3.209,57 €, quedant pendent de
pagament les dos restants.
Que del que es va abonar de la parcel·la original i el que queda pendent de pagament de les
liquidacions d'IBI d'urbana de les altres dos finques resultants (9855406YJ2895N0004TZ
9855406YJ2895N0002EL), una vegada realitzada la compensació, resulta un saldo a favor de la
interessada de 2.631,35 €, pel que sol·licita la devolució de la quantitat ingressada de més.
Vist l'informe del Servici de Recaptació de data 17 de febrer de 20105 en el que es verifica la
informació facilitada per la interessada, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a
allò que s'ha sol·licitat, ordenand al Servici de Recaptació a la compensació del pagament dels
rebuts de les liquidacions d'IBI d'urbana 2013 i 2014 corresponents a les finques cadastrals
9855406YJ2895N0004TZ i 9855406YJ2895N0002EL.
Així mateix s'acorda ordenar al Servici d'intervenció municipal que procedisca a la devolució dels
2.631,35 €, devent la interessada prèviament comunicar a este departament el número de compte
bancari on s'ingresse la dita quantitat.

Es dóna compte de l'informe emés pel departament de gestió de padrons tributaris i taxes
municipals indicant que l'empresa FRUTAS CHERMANELLS, SA té al seu nom tres vehicles
matrícula V286320, A-3859-D i V-79084-VE, els quals estan pendents de pagament des de l'any
2010. Consultat el registre de la Direcció General de Trànsit es constata que els dos primers
vehicles seguixen donats d'alta a nom de la dita empresa, no havent-se tramitat cap baixa i figurant
diversos embargaments en l'historial dels dits vehicles. En referència al tercer vehicle s'ha
comprovat que des del dia 5 de desembre de 1995 figura a nom d'un altre titular amb domicili a
Almenara.
Consultada la base de dades de l'Agència Tributària es constata que la dita empresa no està donada
d'alta en Activitats Econòmiques en els últims cinc anys que es poden consultar.
Basant-se en la informació facilitada, els membres de la Junta de Govern Local acorden
donar les ordes al Servici de Recaptació perquè s'anul·len els deutes pendents dels tres vehicles.
Així mateix s'acorda ordenar al departament de gestió de padrons perquè els done de baixa dels
mateixos.

Ocupació de via pública
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ ANTONIO SANCHO GIMÉNEZ, en
representació de SALÓN CARMELO, SL sol·licitant per als mesos de març fins a novembre,
ambdós inclosos, de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua
propietat, bar Carmelo siti en carrer Camí Cebolla núm. 4. La terrassa se situa enfront de la fatxada
del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de
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5 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 5 m2 en el domicili siti en carrer Camí Cebolla
núm. 4 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Carmelo, no podent
sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
 Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa per
ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements
anàlegs amb finalitat lucrativa.
 Garantia a prestar: No és procedent.
 Temps concedit: mesos de març a novembre de 2015, ambdós inclosos. 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'altura mínima serà de 60 centímetres des del sòl de
tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
o En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als conductors.
Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes roges i blanques
en el sentit de la marxa de la circulació.
 Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
o Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora, fins a
les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
o Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a les
0,30 hores.
 En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada total
d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls per
arrossegament de taules i cadires.
 L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no es
registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en matèria
de contaminació acústica.
 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
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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 JOSÉ ORTIZ AGUSTÍN, en representació
de PANARINA CAFETERIA, SL sol·licitant per als mesos de gener a març de 2015, ambdós
inclosos, l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat siti
en carrer Magdalena, 110. La terrassa se situa enfront de la façana del local no podent sobrepassar
l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 12 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 12 m2 en el domicili siti en carrer Magdalena
núm. 110 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la cafeteria, no podent
sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa per
ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements
anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos de gener a març de 2015, ambdós inclosos. 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'altura 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 Guzmán sol·licitant
reduir els metres de terrassa d'ocupació de via pública a 3 m2 durant el primer trimestre de 2015
enfront del bar siti en carrer Rei En Jaume, núm. 16. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden ordenar la policia local la inspecció de la terrassa per a comprovar si s'ajusta a la nova
sol·licitud.
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Altres
Per part del Sr. Secretari s'informa de la reclamació que es va interposar contra Iberdrola en
relació als danys elèctrics conseqüència d'una pujada de tensió produïda en l'edifici de l'Ajuntament
el dia 31 de desembre de 2013 i que ascendien a un total de 18.443,43 € d'acord amb la relació de
les factures que consten en l'expedient.
Per part de la companyia asseguradora que es va encarregar de la reclamar a Iberdrola els danys
produïts, s'ha enviat correu electrònic en què ens comuniquen que la companyia elèctrica està
disposada a assumir la quantitat de 9.613 € en concepte de reparació de danys, corresponent al 50%
del valor de les reposicions realitzades. Segons ens informa la companyia asseguradora es tracta
d'arribar a un acord amistós i no entaular la reclamació judicial, i que la raó de la quantitat oferida
és que als elements substituïts cal aplicar-li un coeficient reductor per depreciació.
A la vista de les explicacions atorgades, els membres de la junta de Govern Local consideren
apropiat acceptar l'oferta de la companyia subministradora.

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
No s'han presentat.

SÈPTIM.- 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. 040/2015 de 28 de gener de 2015 reconeixent l'obligació (relació de
comptabilitat núm. 2) i ordenant el pagament de les nòmines.
Decret núm. 041/2015 de 29 de gener, requerint als propietaris dels immobles que es
relacionen en el decret al compliment de les recomanacions derivades de la Inspecció
Tècnica.
Decret núm. 042/2015 de 29 de gener, vist que hi ha un error en la nomina d'un policia,
anul·lar les operacions comptables de la relació de comptabilitat núm. 2 i aprovar la relació
nº3 i ordenar el seu pagament.
Decret núm. 043/2015 de 30 de gener, procedint a l'aprovació dels padrons fiscals per a
l'any 2015 i establint el calendari de cobrament per als rebuts d'urbana, al tindre el
pagament fraccionat.
Decret núm. 044/2015 de 30 de gener reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de les
ajudes, l'import brut del qual ascendix a 4.034,00 euros, tal com consta en la relació núm. 4
d'obligacions reconegudes.
Decret núm. 045/2015 de 30 de gener, concedint la llicència de segregació sol·licitada per
Santiago Camarasa Iborra, d'acord amb la documentació gràfica presentada i anul·lar el
Decret 006/2015 per detectar-se un error en la parcel·la inicial.
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Decret núm. 046/2015 de 2 de febrer, reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de 25
euros al Jutjat del Social núm. 1 per a la interposició d'un recurs contra una providència
judicial.
Decret núm. 047/2015 de 2 de febrer, autoritzant a Milagro Portales Lluch, en ocasió de
disparar focs artificials en la via pública el dia 3 de febrer.
Decret núm. 048/2015 de 2 de febrer, aprovant l'expedient de contractació del
subministrament, per mitjà d'arrendament a través de rènting, de quatre màquines
fotocopiadores i un fax per mitjà de procediment negociat sense publicitat.
Decret núm. 049/2015 de 3 de febrer, reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de la
relació nº6 de 132, 93 euros, per a realitzar el pagament de dos taxes.
Decret núm. 050/2015 de 3 de febrer, aprovat la contractació dels següents candidats del
Pla d'Ocupació: Pedro Navas Alonso i Javier García Catalàn com a peons de la construcció
i Joaquín Álvarez Andújar com a oficial de primera.
Decret núm. 051/2015 de 3 de febrer comunicant al policia local, Juan Soriano Gaso, que la
data de reincorporació al seu lloc de treball és el dia 22 d'abril de dos mil quinze per haver
complit amb la sanció imposada.
Decret núm. 052/2015 de 4 de febrer, autoritzant a Mª Pilar Molla de la Hoz, en ocasió de
disparar focs artificials en la via pública, el dia 7 de febrer de 2015.
Decret núm. 053/2015 de 4 de febrer, aprovant les liquidacions practicades per un import de
258.454,48 euros sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Exptes. De
l'1 al 71 de l'any 2015).
Decret núm. 054/2015 de 5 de febrer, aprovant les liquidacions formulades en concepte de,
Liquidacions d'IBI urbana, per un import global de 1.004,74 euros.
Decret núm. 055/2015 de 5 de febrer, autoritzant a Mª Ángeles Holguín Parrado, en ocasió
de disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 056/2015 de 6 de febrer, reconeixent les obligacions contingudes en la relació
núm. 7 d'obligacions)excepte tres factures relatives a manteniment de l'exercici 2014 per
import total de 635, 25 euros.
Decret núm. 057/2015 de 6 de febrer, concedint la llicència d'obertura de l'activitat de
referència a José Gabriel Martínez Benlloch, i aprovant la liquidació de la taxa sobre la
llicència d'obertura, la quota de la qual queda fixada en set-cents huitanta-tres euros amb
setanta-huit cèntims.
Decret núm. 058/2015 de 6 de febrer, concedint la llicència d'obertura de l'activitat de
referència a Germans Bertolín SL, i aprovant la liquidació de la taxa sobre la llicència
d'obertura, la quota de la qual queda fixada en tres-cents trenta-cinc euros amb noranta-un
cèntims.
Decret núm. 059/2015 de 6 de febrer, procedint al canvi d'un tipus de contracte 402 a un
tipus 100 de diversos treballadors de l'ajuntament.
Decret núm. 060/2015 de 9 de febrer, Procedint a l'anul·lació de la taxa d'activitat núm.
526/2015 de 4.204, 08 euros, que figura a nom de Soluciones Comerciales Villa Serena SL,
i liquidar una nova a favor d'Aitech Recicladores Sociales, SL.
Decret núm. 061/2015 de 9 de febrer, aprovant la llista definitiva d'aspirants admesos i
exclosos al procediment selectiu d'una plaça de Tècnic de Gestió i determinant el dia 11 de
març com a data de realització del primer examen.
Decret núm. 062/2015 de 9 de febrer, autoritzant Juan Antonio Castellar García en ocasió
de disparar focs artificials en la via pública el dia 15 de febrer de 2015.
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Decret núm. 063/2015 de 9 de febrer, autoritzant la contractació del candidat Ilie Lucian
Rodegen del perfil d'oficial de primera de la construcció del Pla d'Ocupació.
Decret núm. 064/2015 de 10 de febrer, reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de la
relació núm. 8 de 229, 55 euros per a la realització del pagament d'una taxa de publicació.
Decret núm. 065/2015 de 10 de febrer, acceptant la declaració responsable d'obres i
activitat per Santiago Estrems Diaz per a la realització d'una clínica dental siti en la C/ Mare
de Deu del Miracle, 2 baix.
Decret núm. 066/2015 d'11 de febrer, acceptant la contractació del candidat Salvador Piquer
Calatayud del perfil de primera de la construcció del Pla d'Ocupació.
Decret núm. 067/2015 d'11 de febrer, aprovant l'expedient de contractació dels servicis
d'assessorament jurídic i defensa en juí de l'Ajuntament de Rafelbunyol, per mitjà de
procediment negociat sense publicitat.
Decret núm. 068/2015 de 12 de febrer, tenint constància de l'estat actual de l'immoble
ubicat en el carrer Del Puig, 13, procedix a dictar una orde d'execució per a esmenar les
deficiències observades.
Decret núm. 069/2015 de 12 de febrer, atorgant, en relació a la sol·licitud de canvi de nom
de l'activitat d'estació de servici sítia en el carrer Cami Ceba, 3, tràmit d'audiència als
interessats per un termini de 15 dies als efectes que al·leguen el que consideren oportú en
defensa dels seus interessos
Decret núm. 070/2015 de 12 de febrer, ordenant el pagament de l'import líquid
corresponent a bestretes de nomines, que ascendix a 2.180 euros (relació de pagaments
nº20).
Decret núm. 071/2015 de 13 de febrer, incoació expedient sancionador contra “Logísticas y
grúas del Mediterraneo 2010, SL” per presumptes infraccions dels articles 7 del Reglament
de Servici d'Arreplega de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària.
Decret núm. 072/2015 de 13 de febrer, aprovant el canvi d'horari per al personal d'oficines
generals, Jutjat de Pau i Servicis Socials.
Decret núm. 073/2015 de 13 de febrer, aprovant la contractació de la monitora de natació
Cristina Huerta López, per a atendre els usuaris dels cursets de natació.
Decret núm. 074/2015 de 16 de febrer, autoritzant la transmissió de la llicència de canvi de
titularitat d'establiment o activitat, i aprovant la liquidació de la taxa, que ascendix a
noranta-tres euros amb trenta-un cèntims.
Decret núm. 075/2015 de 16 de febrer, lloant la pòlissa de crèdit a subscriure per la societat
Remarasa, amb l'entitat financera Cajamar, per un import total de 150.000 euros i per un
període d'un any, als efectes d'atendre necessitats transitòries de tresoreria de la dita societat
mercantil.
Decret núm. 076/2015 de 16 de febrer, aprovant la convocatòria de sessió ordinària de la
Junta de Govern Local, que tindrà lloc el dia 19 de febrer.

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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