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

En la Vila de Rafelbunyol sent les nou hores del dia 28 de juliol de 2015 en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, es van reunir els senyors Alicia Piquer Sancho, Víctor Encarnación Furió, Mireia
Gimeno Ros i Fernando Ciges Ibáñez Sota La Presidència del senyor alcalde Francisco Alberto
López López i amb assistència de D. Fco Javier Pelluz Requeno, Secretari de l'Ajuntament, a fi de
celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per a la que prèviament havia sigut
distribuït l'Orde del dia.
Està igualment present D. Santiago Bellver Furió, regidor d'Obres Públiques i Servicis Municipals
Participen en la present sessió Marta Fenollosa Ribera i Rosa Mª Fuentes Dueñas, membres
dels Servicis Tècnics urbanístics de l'ajuntament per a informar dels assumptes de naturalesa
tècnica, i D. Carlos Cosí Giménez, assessor jurídic de la Corporació.

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
Per part del Sr. Ciges s'observa un error en la redacció de l'acta de la sessió de data 16 de juliol de
2.015, en el sentit que, per equivocació, s'ha mantingut com a assistent el nom de l'anterior Alcalde
en compte de l'actual. Comprovat el dit error s'acorda procedir a l'aprovació de l'acta amb la
introducció de la dita correcció, ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'actes.

SEGON.- 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:

Mª CARMEN RODRIGUEZ CARRANZA per a realització de connexió de sanejament i pou de
registre en la vivenda situada en la c/ Jose Luis Caso, 22. Abans de l'inici de les obres haurà de
depositar una fiança de set-cents vint-i-huit euros (728€) per a respondre dels danys ocasionats en
la via pública.
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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.
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.
Estos assajos es realitzaren tant en les rases que discorren per la via pública com en les que
discorren per les voreres.
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
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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 vint-i-un euros amb huitanta-quatre cèntims (21,84 €) 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).
*Tasa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: quatre euros (4,00 €).
*LIQUIDACIÓN
CÈNTIMS (25,84 €).

TOTAL:

VINT-I-CINC

EUROS

AMB

HUITANTA-QUATRE

Es dóna compte de la instància presentada per Juan José Manzaneque Manzanero
sol·licitant l'anul·lació de les liquidacions de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i
de la taxa per inspecció urbanística corresponents a l'expedient núm. 50/2010, al considerar que no
ha executat obres de cap tipus, sinó canvis dels marcs de les finestres de la seua vivenda per motius
d'aïllament tèrmic que no origina obres.
Es comprova que les liquidacions dels tributs esmentats tenen el seu origen en l'acord
adoptat per la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2.012, en el que es van liquidar
tributs d'obres menors corresponents als exercicis 2.010 i 2.011 que no van arribar a concedir-se les
llicències per no completar la documentació que se'ls va sol·licitar. El dit acord va ser notificat el 17
d'abril de 2.013, sense que conste la interposició de recurs contra el mateix, per la qual cosa l'acord
ha esdevingut en ferm i consentit, plantejant-se la reclamació en el moment present en què se
sol·licita el pagament per via executiva al no haver-se pagat en període voluntari, sent en
conseqüència la dita reclamació extemporània.
En conseqüència, els membres de la Junta de Govern Local acorden la desestimació de la
reclamació, per ser la mateixa extemporània.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA LUISA LLUCH LAPIEDRA,
posant de manifest que pel fet que la vivenda contigu a la seua està deshabitada, quan plou s'inunda
provocant-los danys en la paret. S'acorda comunicar a la interessada que la reclamació per possibles
danys i perjuís causats deuen plantejar-se per la via jurisdiccional civil i no davant de l'Ajuntament,
sense perjuí que per part del mateix es vigile l'estat de l'edifici per a assegurar la seua estabilitat,
ordenant-se als servicis tècnics que periòdicament comproven esta circumstància.
3

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

Es dóna compte de l'escrit presentat per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL
CARRER SANTS DE LA PEDRA 34, sol·licitant una pròrroga per al compliment de l'Ordre
d'Execució dictada en el seu moment (expte. 7/2015) Els membres de la Junta de Govern acorden
concedir un termini addicional de huit dies hàbils per a procedir al compliment de l'orde d'execució,
ben entés que deuran d'adoptar les mesures adequades per a assegurar que no es produïsquen
despreniments sobre la via pública que puguen ocasionar danys a tercers. Igualment deuran de
comunicar a l'Ajuntament el compliment de l'orde d'execució per a la seua comprovació pels
servicis tècnics municipals.

Per part de la Sra. Fenollosa es dóna compte de l'escrit remés per l'Associació d'Empresaris
de Selecció i Reciclatge de Residus de la Construcció i de la Industrial (ARCI), sobre la vigilància
en el compliment del RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i en concret sobre l'exigència d'un projecte de gestió de residus així com la
presentació d'un aval i l'emissió d'un certificat acreditatiu de què els residus de l'obra han sigut
gestionats per un gestor de residus autoritzat. Respecte d'això la Sra. Fenollosa indica que en els
projectes d'obres majors s'exigix l'estudi de gestió de residus, i que deurà valorar-se l'exigència de la
fiança. En tot cas es considera oportú examinar el contingut de l'ordenança tipus remesa per si és el
cas procedir a la seua aprovació municipal.

La Sra. Fenollosa informa de l'estat de tramitació de les Inspeccions Tècniques d'Edificis,
indicant que en el mes de novembre de 2.014 es va iniciar una nova campanya d'exigència d'ITES,
havent-se presentat 44 certificats; 52 requeriments no han sigut de moment atesos, i hi ha 3
requeriments que no han pogut notificar-se. Els membres de la Junta de Govern Local queden
assabentats dels tràmits realitzats.
Igualment informa que s'està treballant en l'elaboració d'unes fitxes que arreplegue l'estat
dels edificis municipals, i que fins al moment s'han pogut completar 4 fitxes.
Finalment informa que quant a la possibilitat d'habilitar un espai públic per a parc caní que
li havien consultat diversos regidors, no ha pogut trobar legislació a nivell general si bé sí que hi ha
alguna ordenança municipal com la d'Aranjuez que pot ser presa com a model en el supòsit que es
decidisca habilitar este espai.
Quant a la possible ubicació es discutix que el més convenient seria ubicar-ho en una zona
dels afores i fer una experiència pilot, sense dur a terme grans inversions. En este sentit es remenen
diverses alternatives , com el parc del Sector I, C/La Pau o el Parc de la Grifeta, considerant-se que
este últim podria ser el més adequat.

Pren la paraula la Sra. Fuentes per a informar que l'empresa que està executant l'estació de
servici en el terme d'El Puig junt amb el BYPASS presentarà documentació tècnica de modificació
de la llicència en el seu moment concedida per a la realització de la connexió amb la xarxa de
clavegueram de Rafelbunyol, atés que inicialment estava previst realitzar la connexió a l'altura de la
rotonda que hi ha enfront del poliesportiu, quan han pogut fer-ho abans en un tram de clavegueram
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executat quan es va realitzar la urbanització del sector IV. Els membres de la Junta de Govern Local
queden assabentats.
Igualment la Sra. Fuentes informa del pressupost presentat per l'empresa mantenidora de
l'enllumenat públic per a realitzar el muntatge de l'enllumenat de les festes patronals, que ascendix a
7.289,24 € IVA exclòs. S'acorda consultar amb altres empreses especialitzades per si este
pressupost pot abaratir-se.
Continua la Sra. Fuentes exposant que en l'edifici siti en la C/ El Trenet, on es pensa ubicar
un PQPI, l'automàtic bota, perquè la potència que fa falta és superior a l'existent. Es va a realitzar
una memòria valorada de les inversions que precisa dit local per a veure la seua viabilitat i si és el
cas es puga estudiar propostes de realitzar el taller en un altre edifici.

El Sr. Primo, com a assessor jurídic de la Corporació, informa que s'ha procedit a
l'elaboració d'un informe jurídic en què s'analitza la controvèrsia existent respecte a la tramitació
conjunta d'expedients de llicència ambiental i llicència d'obres, després de l'entrada en vigor de les
lleis 5/2014, de 5 de juliol de la Generalitat, d'ordenació del Territori, urbanisme i paisatge de la
Comunitat valenciana, i la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i
Control Ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana. Les conclusions són les següents:
“Que l'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL hauria de tramitar conjuntament la llicència
d'obres i l'ambiental, no havent de procedir, com a norma general, a autoritzar l'execució de les
obres fins que s'haja obtingut la llicència ambiental.
Ara bé, no hi ha cap impediment legal perquè l'Ajuntament atorgue una llicència d'obres
prèvia a l'obtenció de llicència ambiental, sempre que tinga en consideració les qüestions següents:




Haurà d'exigir al sol·licitant de la llicència una compareixença davant del Secretari de
l'Ajuntament, perquè presente una renúncia expressa a reclamar qualsevol indemnització
per al cas que no obtinga la llicència ambiental. Cabria la possibilitat de substituir la
compareixença davant del Secretari de l'Ajuntament per l'elevació a públic de la renúncia
a percebre qualsevol indemnització.
A més, deuria l'Administració municipal sol·licitar l'aportació d'un aval o garantia anàloga
que responga de l'execució de les obres per al cas de no obtindre's la llicència ambiental.
Quant a l'import de la garantia que s'hauria de sol·licitar al peticionari de la llicència, el
mateix hauria de ser calculat pels tècnics municipals, que hauran de determinar l'import a
què ascendiria el derrocament.”

Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats del contingut de l'informe
acordant que d'ara en avant, quan es donen les circumstàncies reflectides en l'informe s'actue
d'acord amb allò que s'ha expressat en el mateix
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TERCER.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per SRA Mª CARMEN BELLVER MATEO,
en la que sol·licita la revisió dels m2 liquidats per ocupació de la via pública amb taules i cadires
relativa a l'exercici de 2.014, en la que es va liquidar per 14 m2, i no pels 4 m2 liquidats.
Respecte d'això es dóna compte dels informes que es troben en l’'expedient en que
s'acredita que en el seu moment va procedir a l'ocupació de 14 m2 de via pública, sense que s'haja
rebatut de manera documental esta circumstància. En conseqüència s'acorda desestimar la
sol·licitud.
Igualment es dóna compte de la instància presentada per dita interessada sol·licitant cobrir
la terrassa amb un tancament fix de 5 m x 1,10 m, així com la reducció del pas de vianants.
Respecte d'això es comprova que per al present exercici no s'ha instat la corresponent sol·licitud
d'ocupació de via pública, a pesar que segons informe dels servicis tècnics s'està produint una
ocupació de 18,42 m2.
A la vista d'això s'acorda:
-Requerir a Mª CARMEN BELLVER MATEO que realitze la sol·licitud d'ocupació de la
via pública amb taules i cadires, advertint-li que en el moment present no té l'autorització oportuna.
-Procedir a girar la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires a raó de 18,42
m2 i un trimestre natural (3 ttre. de l'any 2.015), D’acord amb el que preveu l’article 7.4 de
l'ordenança fiscal vigent (“La no sol·licitud de la llicència d'ocupació per part dels particulars no
eximix del pagament de la taxa. A tals efectes els servicis d'inspecció de l'Ajuntament podran
liquidar la taxa si es comprova que l'aprofitament s'està realitzant, amb independència de la
imposició de les sancions oportunes.”)
-La sol·licitud del tancament fix deurà instar-se junt amb la sol·licitud d'ocupació de la via
pública, presentant una memòria tècnica en què s'especifiquen les condicions del tancament, tipus
d'estructura a col·locar, superfície afectada, pla d'ubicació etc….
-Finalment la sol·licitud de disminució del pas de vianants no es té en consideració en tant i
quant no es procedisca a legalitzar l'actual situació.

Es dóna compte de la instància presentada per DOMINGO VILLAMAYOR GUZMAN
sol·licitant per al tercer trimestre de l'any 2.015 l'ampliació de l'ocupació de la via pública amb
taules i cadires per al local siti en carrer Camí Rei En Jaume 16, ocupant el costat oposat del vial.
La terrassa se situa enfront de l'altre costat del vial on es troba la fatxada del local pel carrer Rei En
Jaume, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície, segons
informe dels servicis tècnics de 7,20 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò
que s'ha sol·licitat, previ pagament de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
 Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en l'ocupació
de la via pública en una superfície total de 7,20 m2 en el domicili siti en el costat oposat del
vial on es troba la facjada del local a l'altura del núm. 16 de la C/Rei En Jaume, amb la
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finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del local de bar-cafeteria, no podent
sobrepassar l'ample de corresponent a l'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa per
ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements
anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: tercer trimestre de 2015. La possibilitat de pròrroga està sotmesa a nova
autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de salubritat i
ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
o la zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que no
hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
o En cas de carrers amb trànist rodat, hauran de mantindre la línia d'estacionament no
sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
o En casos de tests o semblants l'alçaria mínima serà de 60 centímetres des del sòl de
tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
o En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als conductors.
Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes roges i blanques
en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
o Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora, fins a
les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
o Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a les
0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada total
d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls per
arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no es
registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en matèria
de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment per
raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb
les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el domini
públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o menys
caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la revocació
unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-ho en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
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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.

Respecte a la concessió d'este tipus de llicències, els membres de la Junta de Govern Local
consideren que deurien fixar-se en el sòl bandes de plàstic adhesiu que delimiten les terrasses, per a
més seguretat de la superfície ocupada.

S'acorda concedir les següents targetes d'estacionament a favor de minusvàlids, una vegada
vista la proposta realitzada pel departament de servicis socials de l'Ajuntament:
-MILAGROS SANCHIS BORRAS
-BÀRBARA AMPARO CASTELLAR ROS
-ELENA MORTE FERRANDO
Igualment s'acorda que en el futur estes resolucions siguen emeses per Decret de l'Alcaldia,
donada l'escassa entitat de les mateixes, i la necessitat de resoldre en terminis més breus.

QUART.- CONCESSIÓ D'AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL
Per part de la senyora Mireia Gimeno, regidor delegada de Servicis socials es dóna compte
dels informes favorables emesos pel departament de Servicis Socials Municipals per a la concessió
d'ajudes, una vegada arreplegada i estudiada la documentació pertinent i a l'empara de les
instruccions relatives al procediment i tramitació de les Ajudes d'Emergència Social per a
Corporacions Locals que siguen beneficiàries de de subvencions destinades a Programes
d'Emergència Social, de conformitat al que establix la Llei 8/2014 de 26 de desembre, de
Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015 (línia T0228- Pla Concertat) i la quantia total del
qual per al mes d'agost ascendix a un import de 3.440 euros per a 17 ajudes, segons es relacionen en
l'annex I d'este acord.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden per unanimitat aprovar les ajudes socials
relacionades en l'annex I de la proposta basant-se en els informes presentats i traslladar el present
acord a la Intervenció i tresoreria municipal als efectes oportuns.

QUINT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir
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SEXT.- 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 núm. 535/2015 de catorze de juliol pel qual es dicta orde d'execució als propietaris
dels solars atorgant-los un termini de trenta dies perquè procedisquen a la neteja i posterior
tanca.
Decret núm. 536/2015 de catorze de juny pel qual se sol·licita reforç de la Policia Local a
l'Ajuntament d'Alboraya per a la “Nit del Ball de Disfresses”, 4 de setembre de 2015.
Decret núm. 537/2015 de catorze de juny pel qual se sol·licita reforç de la Policia Local a
l'Ajuntament d'Albuixech per a la “Nit del Ball de Disfresses”, 4 de setembre de 2015.
Decret núm. 538/2015 de catorze de juny pel qual se sol·licita reforç de la Policia Local a
l'Ajuntament d'Almàssera per a la “Nit del Ball de Disfresses”, 4 de setembre de 2015.
Decret núm. 539/2015 de catorze de juliol pel qual s'autoritza disparar focs artificials per al
dia 28 de juny de 2015.
Decret núm. 540/2015 de catorze de juny pel qual se sol·licita reforç de la Policia Local a
l'Ajuntament de Bétera per a la “Nit del Ball de Disfresses”, 4 de setembre de 2015.
Decret núm. 541/2015 de catorze de juny pel qual se sol·licita reforç de la Policia Local a
l'Ajuntament de Godella per a la “Nit del Ball de Disfresses”, 4 de setembre de 2015.
Decret núm. 542/2015 de catorze de juny pel qual se sol·licita reforç de la Policia Local a
l'Ajuntament de Museros per a la “Nit del Ball de Disfresses”, 4 de setembre de 2015.
Decret núm. 543/2015 de catorze de juliol pel qual es desestima les al·legacions formulades
per l'interessat i s'insta a continuar amb el procediment de restauració de la legalitat
urbanística d'actuacions acabades sense llicència.
Decret núm. 544/2015 de catorze de juliol pel qual es desestima la sol·licitud plantejada per
l'interessat relativa al segon termini d'IBI 2015 C/ Eixarch 33
Decret núm. 545/2015 de catorze de juliol pel qual se sol·licita reforç de la Policia Local a
l'Ajuntament de Riba-roja del Turias per a la “Nit del Ball de Disfresses”, 4 de setembre de
2015.
Decret núm. 546/2015 de catorze de juliol pel qual se sol·licita reforç de la Policia Local a
l'Ajuntament de SAN Antonio de Bengéber per a la “Nit del Ball de Disfresses”, 4 de
setembre de 2015.
Decret núm. 547/2015 de catorze de juliol pel qual se sol·licita reforç de la Policia Local a
l'Ajuntament de Pedralba per a la “Nit del Ball de Disfresses”, 4 de setembre de 2015.
Decret núm. 548/2015 de quinze de juliol pel qual s'estima la sol·licitud presentada per la
interessada relativa a taxes fems 2010 i 2011 liquidades
Decret núm. 549/2015 de quinze de juliol pel qual s'estima la sol·licitud presentada per
l'interessat relativa a taxa fems 2014.
Decret núm. 550/2015 de quinze de juliol pel qual s'estima la sol·licitud presentada per
l'interessat en relació a la liquidació practicada per taxa fem 2014 C/ Diputació Provincial,
21-18.
Decret núm. 551/2015 de quinze de juliol pel qual se sol·licita reforç de la Policia Local a
l'Ajuntament de Canet d’en Berenguer per a la “Nit del Ball de Disfresses”, 4 de setembre
de 2015.
Decret núm. 552/2015 de quinze de juliol pel qual se sol·licita reforç de la Policia Local a
l'Ajuntament de Burjassot per a la “Nit del Ball de Disfresses”, 4 de setembre de 2015.
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Decret núm. 553/2015 de quinze de juliol pel qual se sol·licita reforç de la Policia Local a
l'Ajuntament de Benifaió per a la “Nit del Ball de Disfresses”, 4 de setembre de 2015.
Decret núm. 554/2015 de setze de juliol pel qual s'autoritza, disposar i reconéixer les
obligacions contingudes en la relació núm. 70.
Decret núm. 555/2015 de dèsset de juny pel qual s'ordena el pagament de l'ajuda social
d'emergència a la interessada.
Decret núm. 556/2015 de dèsset de juliol pel qual es desestima la sol·licitud presentada per
la interessada per al fraccionament.
Decret núm. 557/2015 de dèsset de juliol pel qual es reconeix l'obligació i s'ordena el
pagament per a l'aprovació bases promoció interna adscrit al departament
d'Intervenció/Tresoreria
Decret núm. 558/2015 de dèsset de juliol pel qual s'acorda convocar Junta General
Extraordinària d'Accionistes de la Societat Pública de titularitat Municipal Residència de
Majors de Rafelbunyol S.A. per al dia 21 de juliol de 2.015
Decret núm. 559/2015 de vint de juliol pel qual s'estima la sol·licitud de l'interessat, i es
reconeix la procedència de la devolució de l'ingrés per deutes IBI 2010 a 2013 de la C/
Ramón y Cajal 19.
Decret núm. 560/2015 de vint de juliol pel qual s'estima la sol·licitud de l'interessat
ordenand l'anul·lació de les liquidacions relatives als rebuts 4522 per taxa fem 2013 i 4568
per taxa fem 2014 de la C/ Reial Sequera de Moncada, 32-13
Decret núm. 561/2015 de vint de juliol pel qual es desestima el recurs de reposició plantejat
per la interessada per IBI exercicis 2010 i 2011.
Decret núm. 562/2015 de vint de juliol pel qual s'aprova la relació de factura per a ser
abonades en el marc del Pla d'Eficiència Energètica en Il·luminació de Tecnologia LED.
Decret núm. 563/2015 de vint-i-u de juliol pel qual es procedeix a la devolució d'ingressos
tributari.
Decret núm. 564/2015 de vint-i-u de juliol pel qual es declara la compensació d'ofici dels
deutes concurrents amb el crèdit reconegut a favor dels citats deutors interessats.
Decret núm. 565/2015 de vint-i-dos de juliol pel qual el que s'aprova el pagament de
l'aportació a la Diputació provincial per a pagament complement del director de l'Escola
d'Adults relatiu al curs 2014/2015 per import de 2.280 euros
Decret núm.566/2.015 de 23 de juliol ordenant el pagament d'una ajuda social
Decret núm.567/2015 de 23 de juliol sobre devolució d'ingressos indeguts a Frigorífics
Costa Llevant per duplicitat de deduccions per embargaments
Decret núm.568/2015 de 23 de juliol concedint llicència de segregació de la parcel·la R-U3
sítia en la c/ Lepanto i c/ La Font de Rafelbunyol.
Decret núm. 569/2015 de 23 de juliol convocant Ple ordinari per al dia 27 de juliol de 2.015
Decret núm. 570/2015 de 23 de juliol, reconeixent i ordenant el pagament de factures per a
ser abonades en el marc del Pla d'Adquisició de Mobiliari Urbà (PAMU 2015).
Decret núm. 571/2015 de 23 de juliol, desestimant recurs de reposició interposat per Ferros
Rafelbunyol SL contra actes de gestió censal de IAE.
Decret núm. 572/2015 de 24 de juliol reconeixent i ordenant el pagament a la Diputació de
València del 20 % de l'import de subministrament del Pla d'Eficiència Energètica.
Decret núm. 573/2015 de 24 de juliol incoant expedient sancionador contra Ramón Fort
Asensi per infracció a l'article 47 de la Llei 7/2002 de contaminació acústica.
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Decret núm. 574/2015 de 24 de juliol incoant expedient sancionador contra Mª Amparo
Cortina Méndez per infracció a l'article 21 del Reglament de Servici d'Arreplega de Residus
Sòlids i neteja viària.
Decret núm. 575/2015 de 24 de juliol incoant expedient sancionador contra Juliana
Piqueras H per infracció als articles 51 i 62 de l'Ordenança Reguladora de la tinença i
protecció d'animals de companyia.
Decret núm. 576/2015 de 24 de juliol incoant expedient sancionador contra Maribel García
Edo per infracció a l'article 7.2b del Reglament de Servici d'Arreplega de Residus Sòlids
Urbans i Neteja Viària.

SÈPTIM.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Ciges sol·licita que es done contestació ràpida a la denúncia formulada per AEPIR
sobre existència d'una plaga de mosques en el polígon Industrial que segons pareix provenen de
contenidors de residus orgànics que aparquen en la via pública. Se li informa que l'any passat ja es
va obrir expedient sancionador contra l'empresa causant de les molèsties, però que es donarà
compte al departament d'activitats perquè mostren el màxim zel en este assumpte.
El Sr. Encarnación sol·licita que es comprove si la nostra assegurança pot cobrir els danys
posats de manifest en els informes tècnics tant en la casa de la Cultura com en l'Auditori, o
reclamar-los a les empreses constructores causants d'estos danys.
Igualment indica que en el mes de setembre es faran gestions per a intentar solucionar el
problema de la capacitat de desaigüe del Roll del Colomer.

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