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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les nou hores i trenta minuts del dia 28 de desembre 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. Francisco 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.
Assistixen al seu torn SRA Marta Fenollosa Ribera, membre dels servicis Tècnics Municipals.

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

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Es fa constar que, per acumulació de tasques administratives, no s'ha pogut acabar de
redactar les actes corresponents als dies 12 de novembre de 2.015 i 2. 9 i 15 de desembre de 2.015 ,
pel que queden pendents d'aprovació.

SEGON.- LLICÈNCIA D'OBRES
Se n’adona en primer lloc de les resolucions en què es pren en consideració declaracions
responsables d'obres:
-Decret núm. 913 de 16 de desembre:
*Enrique Martinez Pardo per a la realització d'obres consistents en la reparació de gotera en la
coberta de l'immoble siti en la c/ Rei En Jaume, 36
*Amparo Borrás Fenollosa per a la realització d'obres consistents en el canvi de revestiments de
cuina i banys i reposició de la instal·lació d'aigua en la vivenda sítia en la C/ Del Puig, 7.

Per part de la Sra. Fenollosa s'informa de la publicació de les ajudes convocades per a
l'Institut valencià de Competitivitat Empresarial sobre pla Renove de Finestres 2015 destinades a la
rehabilitació tèrmica de finestres en vivendes de la Comunitat Valenciana publicades en el DOCV
de 22 de desembre de 2.015. S'indica que les ajudes van dirigides a la renovació de finestres i
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portes-finestres de vivendes, i que s'ha donat trasllat als encarregats de manteniment de la pàgina
web per a la seua difusió.
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.
Es dóna compte de l'informe elaborat pels servicis tècnics sobre abocaments d'aigües brutes
en la via pública.
Del mencionat informe es desprén:
“Que se'ns requerix per l'Ajuntament de Rafelbunyol perquè informem sobre els
abocaments d'aigües brutes des de la baixant d'aigües pluvials dels vials del Sector III i contornada
de Rafelbunyol, en vista de tot això informem:
Que personada en els vials en qüestió s'observa que s'estan abocant aigües brutes a través
de les baixants de pluvials en els edificis següents:
-Av. Magdalena cantó carrer Filomena Bernet t carrer Germanies.
-C/Comunitat Valencià cantó Carmen Tagle i carrer Castelló.
Que segons el reglament del servici d'arreplega de residus sòlids urbans i neteja viària, en
l'article 7, apartats a), g) i h), s'indica que es prohibeix, entre altres, l'abocament de les dites
aigües al vial, així com les aigües procedents del desaigüe de qualsevol tipus de maquinària. En el
dit article també es regulen les hores de reg de les plantes, balcons i terrasses.
Pel que tant les comunitats de propietaris com els propietaris dels àtics dels edificis
mencionats, hauran d'atindre's a l'anterior reglament, havent d'anul·lar qualsevol abocament
d'aigües brutes a la via pública.”
S'acompanya reportatge fotogràfic dels fets relatats.
A la vista de l'informe s'acorda informar l'Alcaldia, com a òrgan competent en matèria
sancionadora que es procedisca a incoar expedient sancionador als responsables dels fets per
presumpta infracció de l'article 7 del reglament del Servici d'Arreplega de Residus Sòlids Urbans i
Neteja Viària, apartats a), g) i h).

Per part dels servicis tècnics es dóna compte dels pressupostos presentats per a la
instal·lació de panells de publicitat en la via pública, indicant que falta que s'aporte un més. S'indica
que els dits panells tenen per objectiu la publicitat per part d'entitats associatives dels seus actes
programats, reunions, etc…
S'acorda esperar a la presentació del pressupost que falta per a pendre una decisió sobre el
qual més convé executar per a la seua aprovació.

Es dóna compte de la sol·licitud formulada per GREGORIO MARTINEZ
CONCHILLA, sol·licitant que se li concedisca una pròrroga per a l'execució de les obres objecte
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de l'expedient 109/2012 corresponents a la legalització d'una reforma , consistent en habilitació de
local a vivenda, en la C/Alqueria de Terroja núm. 20, sol·licitant una ampliació de dos anys més.
Per part dels servicis tècnics s'informa que es tracta d'un expedient de legalització, i que
examinat l'expedient sota el seu criteri no cap la concessió de pròrroga atés que les obres s'entenen
executades.
A la vista dels dubtes suscitades s'acorda requerir al sol·licitant perquè en el termini de deu
dies esmene la seua sol·licitud, justificant la mateixa, atés que es tracta d'un expedient de llicència
d'obres concedida l'any 2.013 no quedant acreditades les raons per les quals se sol·licita l'ampliació
de l'execució de les obres, atés que es tracta d'un expedient de legalització d'obres, advertint-li de
que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit en la seua petició, arxivant-se sense més tràmit, amb
els efectes previstos en l'article 42.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, i d'acord tot això amb l'article 71.1 del mateix text legal.

Es dóna compte de la sol·licitud formulada per ANGEL SEPULVEDA CULEBRAS,
sol·licitant que se li concedisca una pròrroga per a l'execució de les obres objecte de l'expedient
110/2012 corresponents a la legalització d'una reforma , consistent en habilitació de local a vivenda,
en la C/Alqueria de Terroja núm. 18, sol·licitant una ampliació de dos anys més.
Per part dels servicis tècnics s'informa que es tracta d'un expedient de legalització, i que
examinat l'expedient sota el seu criteri no cap la concessió de pròrroga atés que les obres s'entenen
executades.
A la vista dels dubtes suscitades s'acorda requerir al sol·licitant perquè en el termini de díez
dies esmene la seua sol·licitud, justificant la mateixa, atés que es tracta d'un expedient de llicència
d'obres concedida l'any 2.013 no quedant acreditades les raons per les quals se sol·licita l'ampliació
de l'execució de les obres, atés que es tracta d'un expedient de legalització d'obres, advertint-li de
que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit en la seua petició, arxivant-se sense més tràmit, amb
els efectes previstos en l'article 42.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, i d'acord tot això amb l'article 71.1 del mateix text legal.

Per part dels servicis tècnics s'informa que una vegada adjudicades les obres incloses en el
programa d'Inversions Financerament Sostenibles, s'ha procedit a l'inici de les obres.
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.

TERCER.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
No es van presentar.
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QUART.- ADJUDICACIÓ DE LA PARCEL·LA NÚM. E.5.7.26 PROPIETAT MUNICIPAL
SÍTIA EN EL SECTOR IV.
Adjudicació parcel·la E.5.7.26
Donat compte de l'expedient tramitat a este efecte per a procedir a l'alienació de 27 parcel·les de
propietat municipal síties en el Sector IV.
RESULTANT:
PRIMER.- Que el Ple de l'Ajuntament en sessió de data 29 de novembre de 2.012 va acordar
procedir a la divisió material de la parcel·la E.5.7 de propietat municipal (finca registral núm.
10.713), d'una superfície segons recent mesurament de 3.376,73 m2, en 27 parcel·les.
SEGON.- Que en el mateix Ple es va acordar procedir a l'alienació de les parcel·les resultat de la
divisió material, basant-se en la valoració pericial realitzada per l'Arquitecte D. Víctor García
Martínez.
TERCER.- Que en compliment del que establix la Disposició Addicional 3 del Decret 178/2.004, de
24 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea i regula el Registre Autonòmic de
Patrimonis Públics municipals de Sòl, es va procedir a comunicar el dit acord al Servici Territorial
de Planificació i Ordenació Territorial de la Direcció Territorial de la Conselleria de Territori i
Vivenda en data 12 de desembre de 2.012.
QUART.- Que l'anunci relatiu a l'alienació de les 27 parcel·les de titularitat municipal resultat de la
divisió material de la parcel·la E.5.7 es va publicar en el Butlletí oficial de la província núm.8 de
data 10 de gener de 2.013, així com en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol;
durant el termini d'un mes atorgat per a la presentació d'ofertes, no es va presentar cap oferta.
QUINT.- Que el Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2.013 va acordar
declarar desert el procediment d'alienació de 27 parcel·les, resultat de la divisió material de la
parcel·la E.5.7 integrada en el sector IV amb una superfície de 3.354m2 i segons recent mesurament
ascendix a 3.376,73 m2 (parcel·la E.5.7).
SEXT.- Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2.013 va acordar
procedir a la modificació del Plec de Condicions per a porceder a l'enanjenación de les 27 parcel·les
esmentades en el que feia referència al preu de les mateixes d'acord amb la nova valoració
realitzada per l'Arquitecte D. Víctor García García, acordant la realització de nova convocatòria de
licitació pública per mitjà d'inserció d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província de València, i en
el perfil del contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
SÈPTIM.- Que l'anunci relatiu a la nova convocatòria pública per a l'alienació de les 27 parcel·les
de titularitat municipal resultat de la divisió material de la parcel·la E.5.7 es va publicar en el
Butlletí oficial de la província núm.285 de data 30 de novembre de 2.013, així com en el perfil del
contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol en data 3 de desembre de 2.013; durant el termini d'un
mes atorgat per a la presentació d'ofertes, no es va presentar cap oferta.
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OCTAU.- Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2.014 va acordar:
“PRIMER.- Declarar desert el procediment d'alienació de 27 parcel·les de titularitat municipal,
resultat de la divisió material de la parcel·la E.5.7 integrada en el Sector IV del sòl urbanitzable
residència de Rafelbunyol d'una superfície de 3.354 m2 i que segons recent mesurament ascendix a
3.376,73 m2, per no presentar-se ofertes durant el termini d'un mes atorgat a este efecte, prèvia la
publicació de la convocatòria en el Butlletí oficial de la Provincial núm. 285 de data 30 de
novembre de 2013 i en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol en data 3 de
desembre de 2.013.
SEGON.- D'acord amb el que preveu la clàusula 10 del Plec, així com en els articles 170 c) i 177.1
del Reial Decret Llei 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, queda obert el procediment d'adjudicació pel procediment negociat
sense publicitat.
TERCER.- Amb la finalitat d'agilitzar el procediment d'adjudicació de les parcel·les, el Ple de
l'Ajuntament acorda delegar en la Junta de Govern Local l'adjudicació de l'alienació de les
parcel·les pel procediment negociat sense publicitat. La dita delegació s'exercirà amb subjecció a
les següents condicions específiques:
1. L'abast de la delegació es limita a l'adopció de l'acord d'adjudicació de l'alienació de cada
una de les parcel·les.
2. El dit acord s'adoptarà previ el compliment dels requisits establits en el Plec de Condicions
economicoadministratives aprovat en sessió plenària de data 25 de novembre de 2.013, i en
concret els establits en la clàusula número 8, pel que fa a l'obertura de les proposicions per
part de la Mesa de Contractació, i a la clàusula 12 pel que fa a la classificació per part de
la Mesa de Contractació de les ofertes presentades i al requeriment que per la dita Taula
es realitze de la presentació de la documentació establida en l'article 151.2 del Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
3. D'acord amb el que establix l'article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i el procediment Administratiu Comú, l'acord
d'adjudicació farà constar expressament que es dicta en exercici de la facultada delegada,
considerant-se dictat pel Ple de l'Ajuntament. En conseqüència els possibles recursos que
es presenten contra l'acte dictat, deuran considerar-se interposats contra el Ple de
l'Ajuntament, el qual resoldrà sobre els mateixos.
4. La Junta de Govern Local no podrà delegar la present competència en un altre òrgan
municipal.
5. La present delegació serà revocable en qualsevol moment pel Ple de l'Ajuntament.
QUART.- El present acord de delegació produirà efectes a partir de l'endemà a la seua adopció pel
Ple de l'Ajuntament, sense perjuí de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província en
compliment del que preveu l'article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, i de l'article 51.2 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
QUINT.- Publicar igualment el present acord en el perfil del contractant de l'Ajuntament de
Rafelbunyol.
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NOVÉ.- Que l'anterior acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la província núm. 33 de data 8
de febrer de 2.014

DESÉ.- Que per part de SRA. BELÉN VELEZ SAURI I D. FERNANDO CHARCO CARAVACA,
és presentat en data 19 de novembre de 2.015 sol·licitud d'adjudicació de la parcel·la E.5.7.26 de
122,60 m2 al 50% per parts indivises, acompanyada de la documentació exigida en el Plec de
Condicions.
ONZÉ.- Que previ l'examen de la documentació presentada, la Mesa de Contractació, en sessió
celebrada el dia 24 de novembre de 2.015 va procedir a l'obertura del sobre que contenia la
proposició econòmica, oferint-se per l'adjudicació de la dita parcel·la la quantitat de Quaranta-tres
mil tres-cents trenta-cinc euros amb noranta-tres cèntims d'euro (43.107,38 €), més el 21% d'I.V.A.
. Sent la dita proposició conforme, es va acordar requerir al proponent la presentació en un termini
de deu dies hàbils la documentació exigida en el Plec de Condicions acreditativa d'estar al corrent
en les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, o autorització a l'òrgan de
contractació per a obtindre de forma directa l'acreditació d'això, així com la justificació d'haver
depositat la garantia definitiva.
DOTZÉ.- Que per part de SRA. BELÉN VELEZ SAURI I D. FERNANDO CHARCO
CARAVACA, s'ha complit amb les obligacions expressades en l'apartat anterior, constatant en
l'expedient justificant d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 2.155,38 €,
equivalents al 5% del preu d'adjudicació, IVA exclòs, i dels certificats d'estar al corrent en les seues
obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
TRETZÉ.- Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2.015, i com
vullga que els acords de delegació en la Junta de Govern Local adoptats en l'anterior legislatura no
vinculen en l'actual legislatura, va adoptar per unanimitat de nou acord de delegació de l'adjudicació
de l'alienació de les parcel·les per procediment negociat sense publicitat a favor de la Junta de
Govern Local, exercint-se la dita delegació d'acord amb les següents condicions específiques:
1. L'abast de la delegació es limita a l'adopció de l'acord d'adjudicació de l'alienació de cada
una de les parcel·les.
2. El dit acord s'adoptarà previ el compliment dels requisits establits en el Plec de Condicions
economicoadministratives aprovat en sessió plenària de data 25 de novembre de 2.013, i en
concret els establits en la clàusula número 8, pel que fa a l'obertura de les proposicions per
part de la Mesa de Contractació, i a la clàusula 12 pel que fa a la classificació per part de la
Mesa de Contractació de les ofertes presentades i al requeriment que per la dita Mesa es
realitze de la presentació de la documentació establida en l'article 151.2 del Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
3. D'acord amb el que establix l'article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i el procediment Administratiu Comú, l'acord
d'adjudicació farà constar expressament que es dicta en exercici de la facultada delegada,
considerant-se dictat pel Ple de l'Ajuntament. En conseqüència els possibles recursos que es
presenten contra l'acte dictat, deuran considerar-se interposats contra el Ple de l'Ajuntament,
el qual resoldrà sobre els mateixos.
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4. La Junta de Govern Local no podrà delegar la present competència en un altre òrgan
municipal.
5. La present delegació serà revocable en qualsevol moment pel Ple de l'Ajuntament.

A la vista de tot allò que s'ha fet, i en exercici de la delegació conferida pel Ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2.015, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Procedir a l'adjudicació definitiva de l'alienació de la parcel·la que a continuació es
descriu a SRA. BELÉN VELEZ SAURI, amb D.N.I.núm. 53.053.743-B, domiciliada en la C/
Vicent Soriano núm. 29 de Rafelbunyol, i a D. FERNANDO CHARCO CARAVACA ,
24.390.514-A-B, domiciliat en la C/Tribunal dels Aigües 13 de Rafelbunyol Sagunt, a parts iguals
indivises:
Lot 26. Parcel·la E.5.7.26 situada en el municipi de Rafelbunyol, de 122,60 m2 Fronterís:
Nord: C/Vial 10, hui C/Blasco Ibáñez.
Sud: parcel·la identificada com a parcel·la E.5.7.24 descrita anteriorment., propietat de
l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Este: parcel·la identificada com E.5.5.27 propietat de SRA Betlem Vélez Sauri.
Oest: Parcel·la identificada com E.5.7.25 propietat de D. Fernando Toll Caravaca.
La mencionada parcel·la se segrega de la següent finca, que va ser objecte de divisió material per
acord del Ple de l'Ajuntament de data 29 de novembre de 2.012:
“Parcel·la E5.7 integrada en el sector IV del Sòl urbanitzable residencial de Rafelbunyol,
d'una superfície de 3,354 m2. Fronterís per Nord C/Vial 10. Sud Ronda Oest; este C/Vial 2; Oest
parcel·les adjudicades E51 i E5.2 i C/Vial 3. Li correspon la present parcel·la en virtut de
l'excedent de l'aprofitament del projecte de reparcel·lació del Sector IV de Rafelbunyol, aprovat per
Decret de l'Alcaldia de data 17 d'abril de 2007 La finca es troba inscrita en el registre de la
propietat de Massamagrell sent la finca registral núm. 10713. Les seues dades registrals són Tom
2719, Llibre 156 de Rafelbunyol Foli 106, inscripció 1.
La parcel·la adquirida forma part del Patrimoni Municipal del Sòl i ha sigut inscrita en el
Registre Autonòmic de Patrimonis Públics Municipals de Sòl que es troba en el Servici Territorial
d'Ordenació del Territori de València, amb el número 01462074-4 en la Secció 1a, segons
Resolució del Director Territorial de València de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge de data 9 de setembre de 2.009.”
D'acord amb l'informe emés per l'Arquitecte D. Víctor García Martínez, la parcel·la, segons recent
mesurament consta de 3.376,73 m2 de superfície.”

L'adjudicació es realitza pel preu de Quaranta-tres mil tres-cents trenta-cinc euros amb noranta-tres
cèntims d'euro ( 43.107,38més €), el 21 d'I.V.A. I.V.A.
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SEGON.- En compliment del que establix la clàusula 4 del Plec de condicions, requerir a
l'adjudicatari perquè procedisca a l'ingrés del preu de l'adjudicació en el termini de dos mesos des
de la notificació de l'adjudicació definitiva.
TERCER.- Procedir a la notificació del present acord a l'interessat, així com a la publicació de
l'adjudicació definitiva en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

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

-

-

-

-

Decret 887 i 888 /2015 de 14 de desembre, rectificant errors materials en liquidacions
tributàries de dos rebut de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Decret 889/2015de 14 de desembre, incoant expedient de restauració de legalitat urbanística
en l'inmoble siti en la C/Nou d’Octubre núm.24.
Decret 890, 891 i 892 /2015 de 14 de desembre, rectificant errors materials en liquidacions
tributàries de diversos rebuts de la taxa per la prestació del servici d'arreplega de fems.
Decret 893/2015 de 14 de desembre de 2.015, adjudicant les obres REPARACIONS
D'ENLLUMENAT PUBLIQUE, incloses en les ajudes concedides per la Diputació
provincial de València per a la realització d'inversions financerament sostenibles a
ELECTROTÈCNICA MONRABAL S.L.U. per un import de 9.680 € IVA inclòs.
Decret 894/2015 de 14 de desembre, rectificant error material en liquidació tributària d'un
rebut de la taxa per la prestació del servici d'arreplega de fems.
Decret 895/2015 de 14 de desembre de 2.015, adjudicant les obres REPARACIONS
D'AUDITORI, incloses en les ajudes concedides per la Diputació provincial de València
per a la realització d'inversions financerament sostenibles a: Lot 1 (Tractament de xilòfags)
a SISTEMES INTEGRALS DE TRACTAMENTS PER AL MEDI AMBIENT S.L. per un
import de 11.893,57 € IVA inclòs., I Lot 2 (reparació de conductes d'aire condicionat) a
CENTRALITZA RECURSOS S.L. per un import de 8.071,43 € IVA inclòs.
Decret 896/2015 de 14 de desembre, rectificant error material en liquidació tributària d'un
rebut de la taxa per la prestació del servici d'arreplega de fems.
Decret 897/2015 de 14 de desembre de 2.015, adjudicant les obres REHABILITACIÓ
ESCOLA TALLER, incloses en les ajudes condedidas per la Diputació provincial de
València per a la realització d'inversions financerament sostenibles a: Lot 1 (Obres
d'edificació) a FRANCISCO GARRIDO VAQUER per un import de 22.712,79 € IVA
inclòs., I Lot 2 (treballs de baixa tensió) a INSTAL.LACIONS ELECOS S.L. per un import
de 7.865 € IVA inclòs.
Decret 898/2015 de 14 de desembre de 2.015, adjudicant les obres REHABILITACIÓ
CASA DEL JOVE, incloses en les ajudes concedides per la Diputació provincial de
València per a la realització d'inversions financerament sostenibles a CONSTRUCCIONS
VPF CORBERA S.L. per un import de 31.309,29 € IVA inclòs.
Decret 899/2015 de 14 de desembre concedint un fraccionament per al pagament de la
liquidació corresponent a l'impost sobre Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, referència 474/2015.
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Decret 900/2015 de 14 de desembre, concedint bestretes de nòmines.
Decret 901/2015 de 14 de desembre, reconeixent l'obligació i ordenació del pagament de la
factura 2808 de Consum relatiu a vals per a constitució d'un banc d'aliments dins del
programa subvencionat per la Diputació Provincial relatiu a actuacions dirigides a persones
i famílies que es troben en situació crítica com a conseqüència de la carència d'ingressos.
Decret 902/2015 de 14 de desembre de 2.015 aprovant la justificació de la quantitat de
2.000 € realitzada per Mireia Gimeno Ros en concepte de pagaments a justificar aprovat
l'11 de desembre de 2.015.
Decret 903/2015 de 15 de desembre de 2.015 sobre devolucions d'ingressos realitzats en
concepte de preu públic per escola d'estiu.
Decret 904/2015 de 15 de desembre de 2.015, sobre devolució a un contribuent d'ingressos
corresponents als trimestres 2, 3 i 4 del IAE.
Decret 905/2015 de 15 de desembre de 2.015 adjudicant els servicis de manteniment de la
piscina coberta a Esports Banyats (Juan Francisco Salvador Aloy) pel període de 12 mesos i
import de 7.320 €
Decret 906/2015 de 15 de desembre de 2.015 concedint un fraccionament per al pagament
de la liquidació corresponent a l'impost sobre Increment del valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, referència 642/2015.
Decret 907/2015 de 15 de desembre de 2.015 concedint un fraccionament per al pagament
de la liquidació corresponent a l'impost sobre Increment del valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, referència 644/2015.
Decret 908 i 909 /2015 de 15 de desembre, rectificant errors materials en liquidació
tributària de diversos rebuts de la taxa per la prestació del servici d'arreplega de fems.
Decret 910/2015 de 15 de desembre, anul·lant expedient de llicència d'activitat
núm.29/1990 instat per Sapiña Joiers S.L en la C/Mare de Deu del Miracle, per baixa
definitiva de la mateixa.
Decret 911 /2015 de 15 de desembre, rectificant errors materials en liquidació tributària de
la taxa per reserva d'aparcament.
Decret 912/2015 de 14 de desembre de 2.015, adjudicant les obres CONDICIONAMENT
POLIESPORTIU MUNICIPAL: VESTUARIOS7GRADAS CAMP DE FUTBOL,
FRONTONS I PISTA POLIESPORTIVA (Expte. 8/2015), incloses en les ajudes
concedides per la Diputació provincial de València per a la realització d'inversions
financerament sostenibles a GESTASER OBRES I SERVICIS S.L. per un import de
196.031,07 € IVA inclòs.
Decret 913/2015 de 16 de desembre de 2.015, sobre presa en consideració de diverses
declaracions responsables d'execució d'obres.
Decret 914/2015 de 17 de desembre de 20045 anul·lant expedient de llicència d'activitat
núm.6/2011 instat per Sandra Herranz en la C/Vallant 24, per baixa definitiva de la mateixa.
Decret 915/2015 de 17 de desembre de 20015, reconeixent obligacions reconegudes en la
relació 120 i ordenant el seu pagament.
Decret 916/2015 de 17 de desembre rectificant errors materials en liquidació tributària de
l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Decret 917/2015 de 17 de desembre rectificant errors materials en liquidació tributària de la
taxa d'arreplega de fems.
Decret 918/2015 de 17 de desembre de 2.015, ordenant a la Comunitat de propietaris de la
C/Sants de la Pedra núm.34 a l'execució de treballs precisos per a conservar o adaptar el bé
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immoble a les condicions establides en la normativa urbanística i la resta de normes
aplicables.
Decret 919/2015 de 17 de desembre de 2.015, reconeixent l'obligació de l'import de les
nòmines del mes de desembre.
Decret 920/2015 de 17 de desembre de 2015, aprovant l convocatòria de contractació
pública de desocupats i barems per a la selecció de participants en el programa Pla
d'Ocupació Conjunt per a l’exercici de 2.015, d'acord amb allò que s'ha adoptat per la Junta
de Govern Local de 15 de desembre de 2.015.
Decret 921/2015 de 18 de desembre rectificant assentaments relatius nòmines d'alumnes i la
resta de personal del taller d'ocupació 2015/2016
Decret 922/2015 de 18 de desembre de 2.015 rectificant assentaments relatius a nòmines
d'alumnes del salari Jove mesos d'octubre, novembre i desembre.
Decret 923/2015 de 18 de desembre de 2.015sobre presa de coneixement de la declaració
responsable d'inici d'una activitat de perruqueria en C/Magdalena 27.
Decret 924/2015 de 18 de desembre de 2.015aprobando la modificació de crèdits 25/2015
per mitjà de transferències de crèdits entre partides per un import total de 10.500 €
Decret 925/2015 de 18 de desembre de 2.015 aprovant diverses compensacions de deutes
amb proveïdors de l'Ajuntament.
Decret 926/2015 de 18 de desembre sobre contractació de conserge en Col·legi Públic Mare
de Déu del Miracle en substitució de la titular per baixa maternal de la mateixa.
Decret 927/2015 de 18 de desembre de 2.015 convocant Junta de Govern Local per al dia
28 de desembre de 2.015.

SEXT.- PRECS I PREGUNTES
No es van produir.

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