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

En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 28 de maig de 2015 en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Fernando Bohigas Tomás, Nuria
Losada Natividad i Mari Carmen Piquer Bernet sota La Presidència del senyor alcalde Jaime García
García i amb assistència de D. Fco. 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'Orde del dia.

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

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

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
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:
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LUIS SOLERA PEREZ, per a la realització d'obres de construcció de vivenda entre mitgeres en
la C/Blasco Ibáñez 01
Amb caràcter previ a l'inici de les obres deurà de presentar l documentació següent:







Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, segons R.D. 105/2008, d'1 de
febrer
Qüestionari de l'estadística d'edificació i vivenda.
DECLARACIÓ RESPONSABLE subscrita pel tècnic redactor del projecte del compliment
de la normativa urbanística vigent i dels requeriments bàsics de qualitat de l'edificació.
Designació del Director de l'obra amb visat del respectiu col·legi.
Designació del Director d'execució de l'obra amb visat del respectiu Col·legi.
Designació del Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra amb visat del respectiu col·legi.

Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzematge en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Deurà de presentar una fiança de 1.494 € per a respondre dels possibles danys sobre la via
pública, equivalent a 200 € x 7,47 ml. de fatxada.

Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de tres mil cinc-cents catorze euros noranta-dos cèntims d'euro (3.514,92 €) 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: sis-cents quaranta-quatre euros
amb quaranta cèntims d'euro (23,99)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUATRE MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS D'EURO (4.159,32 €).

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de subministrament de gas natural en
carrer Bautista fenollosa 18. 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.
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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.
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
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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.

Revisió de tributs vinculats a l'execució d'obres
Es dóna comte de la sol·licitud presentada per Remedios López Balmés, mostrant el seu desacord
amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 1 d'abril de 2.015 pel qual es va desestimar la seua
sol·licitud de revisió de taxes i ICIO corresponent a l'expte. d'obres núm.93/2014, al·legant que els
metres d'actuació són els que va detallar en la seua sol·licitud.
Per part dels servicis tècnics s'informa que en el seu moment es va emetre un informe en què es
manifestava “Que vista la documentació aportada per la propietat sobre les superfícies afectades
per la reforma, esta no coincidix amb el sumatori de les mateixes, per la qual cosa em ratifique en
la liquidació de les taxes obtinguda després de la inspecció de les obres executades”, i que la
sol·licitant no ha presentat documentació nova que puga fer revisar el contingut del dit informe, pel
qual es ratifiquen en el mateix.
A la vista d'això, els membres de la Junta de Govern Local acorden desestimar la sol·licitud, que
atés que la mateixa es plantejava recorrent un anterior acord de Junta de Govern, se li acorda donar
el tractament de recurs de reposició, per la qual cosa contra el present acord només cabrà la
interposició de recurs contenciós administratiu, la qual cosa deurà fer-se constar en el peu de
recursos de la notificació que es curse.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris de la C/Trencat
30 i C/Castelló 1, en la que exposen que havent-se emés certificat final d'obra parcial de l'obra
corresponent a l'expte. Núm64/2009 sol·liciten la revisió de l'impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.
Del contingut de l'informe realitzat per l'Arquitecte es desprén l'execució exclusiva de la
fase I del projecte, i que les fases 2 i 3 es troben en el moment present paralitzades, no havent hagut
sol·licitud de pròrroga de llicència.
Vist l'informe emés pels servicis tècnics municipals s'acorda aprovar la Liquidació
definitiva de l'impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres basant-se en el que establix l'article
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103 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals la quantitat del qual ascendix a
SIS MIL QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS D'EUROS (6.015,30 €), procedint en
conseqüència a l'anul·lació de la liquidació provisional aprovada en el moment de concessió de la
llicència d'obres.
Igualment s'acorda comunicar als interessats els punts següents:
*Si en algun moment la Comunitat Propietaris es planteja l'execució de les fases del
Projecte no executades, deuran d'instar nova sol·licitud de llicència d'obres.
*Respecte a la sol·licitud de bonificació del 95% arreplegada en l'article 7 de l'ordenança
reguladora de l'impost de Construccions Instal·lacions i Obres per raons d'interés social, deuran
plantejar-la un vegada reben l'acord aprovatori de la nova liquidació de l'ICIO, acreditant les
circumstàncies socials que invoquen.
*No procedix la revisió de la liquidació de la taxa per prestació del servici d'inspecció i
informació urbanística per no estar prevista esta circumstància en l'ordenança Fiscal reguladora de
la taxa, per la qual cosa el procediment de cobrament per la via de constrenyiment ha de continuar.
Igualment s'acorda traslladar del contingut del present acord als servicis de recaptació i intervenció
municipals a l'afectar liquidacions en fase de procediment de constrenyiment d'exercicis anteriors.

Es dóna compte de la sol·licitud plantejada per D. LUIS BORRAS CARPENA, manifestant que no
procedirà a la realització de l'obra objecte de l'expedient núm. 32/2013, sol·licitant l'anul·lació de la
mateixa i els tributs corresponents.
Vist l'informe realitzat pels Servicis Tècnics Municipals en què s'acredita que les obres per a les que
es va sol·licitar la llicència no s'han executat i que la dita llicència està caducada.
En conseqüència s'acorda procedir a l'anul·lació de la liquidació de l'impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres corresponent a l'expedient núm.32/2.013.
Igualment s'acorda traslladar del contingut del present acord als servicis de recaptació i intervenció
municipals a l'afectar liquidacions en fase de procediment de constrenyiment d'exercicis anteriors.

Es dóna compte de la notificació cursada pel registre de la propietat de Massamagrell de la
inscripció registral corresponent a un edifici siti en la C/Camí Ceba 29 i C/Quadrat 23, inscrita en el
tom 2218, Llibre 91 de Rafelbunyol, Foli 8, finca 6701, inscripció 2a, en compliment dels disposat
en l'article 20 del text refós de la Llei del Sòl aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de
juny, en la seua nova redacció donada pel Reial Decret 8/2011, d'1 de juliol, als efectes que per
l'Ajuntament puga aportar-se l'acte administratiu per mitjà del qual es declare la situació de fora
d'ordenació en què es trobe tot o part de la construcció, edificació o instal·lació descrita en la
inscripció registral, a fi de deixar constància de la dita situació en el foli registral de la finca.
Vist l'informe subscrit pels servicis Tècnics Municipals en la que s'indica:
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“Que després d'inspecció ocular de l'exterior de l'edifici siti en el carrer Camí Cebolla, 39Quadrat, 23 de Rafelbunyol, i sense perjuí de possibles inadequacions a les presents NNSS ja que
no es realitza visita interior al mateix, es desprén que l'edificació incomplix l'article 91 de la
present Homologació de les Normes Subsidiàries de Rafelbunyol, en el fet que segons l'article 91:
Zona d'Ordenança V: Polígon Industrial, Condicions de Parcel·la, “…L'edificació es recularà de
l'alineació exterior, assenyalada en el Pla d'Alineacions i Rasants, un mínim de 3 m…” ja que
s'ha cobert la dit reculada i s'ha encerclat amb tanca superior a 2 m d'alçaria, cerclant horitzontal
i verticalment la reculada exigit.

Que, per l'anteriorment exposat, l'edifici siti en el carrer Cami Cebolla, 39 - Quadrat, 23
de Rafelbunyol es troba fora d'ordenació diferit segons el que disposa en la disposició final segona
de les presents NNSS de Rafelbunyol
Els membres de la Junta de Govern local acorden declarar a l'edifici siti en el carrer Cami Cebolla,
39 - Quadrat, 23 de Rafelbunyol com fora d'ordenació diferit segons el que disposa en la disposició
final segona de les presents NNSS de Rafelbunyol per les raons expressades en l'informe dels
servicis tècnics municipals.
Igualment s'acorda notificar el present acord al Registre de la propietat de Massamagrell als efectes
de deixar constància de la dita situació en el foli registral de la finca, així com al titular registral de
la finca per al seu coneixement i efectes oportuns.

Es dóna compte de la notificació cursada pel registre de la propietat de Massamagrell de la
inscripció registral corresponent a un edifici siti en la C/Camí Fondo núm.34, inscrita en el tom
2027, Llibre 76 de Rafelbunyol, Foli 174, finca 3360, inscripció 3a, en compliment dels disposat en
l'article 20 del text refós de la Llei del Sòl aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny,
en la seua nova redacció donada pel Reial Decret 8/2011, d'1 de juliol, als efectes que per
l'Ajuntament puga aportar-se l'acte administratiu per mitjà del qual es declare la situació de fora
d'ordenació en què es trobe tot o part de la construcció, edificació o instal·lació descrita en la
inscripció registral, a fi de deixar constància de la dita situació en el foli registral de la finca.
Vist l'informe subscrit pels servicis Tècnics Municipals en la que s'indica:
“Que l'edificació incomplix l'article 60 de la present Homologació de les Normes
Subsidiàries de Rafelbunyol, en el fet que “Excepte determinació contrària podrà edificar-se per
davall del nombre màxim de plantes, però aconseguint, en tot cas, una planta menys que el nombre
màxim permés” i l'edificació en qüestió únicament té una planta i no dos que és el mínim permés,
ja que en la illa en què es troba poden executar-se tres plantes (B+2).
Que, per l'anteriorment exposat, l'edifici siti en el carrer Camí Fons, 34 de Rafelbunyol es
troba fora d'ordenació diferit segons el que disposa en la disposició final segona de les presents
NNSS de Rafelbunyol”
Els membres de la Junta de Govern local acorden declarar a l'edifici siti en el carrer Cami Fondo
núm34 com fora d'ordenació diferit segons el que disposa en la disposició final segona de les
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presents NNSS de Rafelbunyol per les raons expressades en l'informe dels servicis tècnics
municipals.
Igualment s'acorda notificar el present acord al Registre de la propietat de Massamagrell als efectes
de deixar constància de la dita situació en el foli registral de la finca, així com al titular registral de
la finca per al seu coneixement i efectes oportuns.

Es dóna compte de la notificació cursada pel registre de la propietat de Massamagrell de la
inscripció registral corresponent a un edifici siti en la C/del Puig 25, inscrita en el tom 1892, Llibre
62 de Rafelbunyol, Foli 105, finca 82, inscripció 3a, en compliment dels disposat en l'article 20 del
text refós de la Llei del Sòl aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, en la seua
nova redacció donada pel Reial Decret 8/2011, d'1 de juliol, als efectes que per l'Ajuntament puga
aportar-se l'acte administratiu per mitjà del qual es declare la situació de fora d'ordenació en què es
trobe tot o part de la construcció, edificació o instal·lació descrita en la inscripció registral, a fi de
deixar constància de la dita situació en el foli registral de la finca.
Vist l'informe subscrit pels servicis Tècnics Municipals en la que s'indica:
“Que l'edifici siti en el carrer del Puig, 25 de Rafelbunyol, incomplix l'article 60 de la
present Homologació de les Normes Subsidiàries de Rafelbunyol, en el fet que “Excepte
determinació contrària podrà edificar-se per davall del nombre màxim de plantes, però
aconseguint, en tot cas, una planta menys que el nombre màxim permés” i l'edificació en qüestió
únicament té una planta i no dos que és el mínim permés, ja que en la illa en què es troba poden
executar-se tres plantes (B+2). Al seu torn, l'alçaria de la planta baixa és superior als 4 metres
establits en l'article referit.
Que, per l'anteriorment exposat, l'edifici siti en el carrer del Puig, 25 de Rafelbunyol es
troba fora d'ordenació substantiu segons el que disposa en la disposició final segona de les
presents NNSS de Rafelbunyol.”

Els membres de la Junta de Govern local acorden declarar a l'edifici siti en el carrer del Puig 25
com fora d'ordenació substantiu segons el que disposa en la disposició final segona de les presents
NNSS de Rafelbunyol per les raons expressades en l'informe dels servicis tècnics municipals.
Igualment s'acorda notificar el present acord al Registre de la propietat de Massamagrell als efectes
de deixar constància de la dita situació en el foli registral de la finca, així com al titular registral de
la finca per al seu coneixement i efectes oportuns.

Diversos
La Sra. Fenollosa dóna compte de la instància presentada per Mª Angeles Civera Vázquez, com a
representant dels alumnes del taller de pintura “Nùvols en l’atic” en relació amb les goteres
detectades en la sala del taller de pintura siti en la Casa de la Cultura.
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Igualment dóna compte de l'informe realitzat en data 15 d'abril sobre estes incidències, a les que cal
afegir els desperfectes en les motlures i les teules de la coberta, acompanyant-se un informe de la
Policia Local sobre l'actual estat del balcó central de la Casa de la Cultura, entenent que “per a
evitar despreniments i danys a elements constructius tercers, deurà actuar-se sobre l'edifici
mencionat parell l'esmena de les deficiències descrites.”
A la vista d'això la Sra. Fenollosa ha redactat una Memòria Valorada en la que es descriuen les
actuacions que s'ha de seguir i el pressupost de les quals estimat ascendix a 52.082,64 €.
Els membres de la Junta de Govern prenen en consideració l'informe realitzat així com la memòria
Tècnica als efectes de poder sol·licitar alguna ajuda econòmica que es convoque per part de les
Administracions Públiques en què randa esta obra, sense perjuí que es faça un seguiment de l'estat
de l'obra i que s'adopten les mesures oportunes per a evitar despreniments que puguen afectar
tercers o a la via pública.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van presentar

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de via pública
Es dóna compte de la instància presentada per CRISTINA NAVARRO MARTINEZ, sol·licitant
permís per a cobrir la terrassa del local situat en la c/Magdalena núm.110.
Els membres de la Junta de Govern acorden informar la insteresada que deuran de presentar
una memòria tècnica en què es descriga amb exactitud la instal·lació que es pretén dur a terme,
atorgant-li per a això un termini de deu dies.
Tot això d'acord amb el que establix l'article 71.1 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 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 del mateix text legal.

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
No es van formular.
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SÈPTIM.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCADIA
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. 326/2015 d'onze de maig, desestimant la reclamació formulada per Natividad
Roig Feliu per mitjà de la qual sol·licita indemnització per responsabilitat patrimonial, en
relació amb els danys ocasionats en la seua vivenda.
Decret núm. 327/2015 d'onze de maig, desestimant la reclamació formulada per José
Morello Farnez per mitjà de la qual sol·licita indemnització per responsabilitat patrimonial,
en relació amb els danys ocasionats en el seu vehicle.
Decret núm. 328/2015 d'onze de maig, desestimant la reclamació formulada per Fracisco
Natividad Vicente per mitjà de la qual sol·licita indemnització per responsabilitat
patrimonial, en relació amb els danys ocasionats en la seua vivenda.
Decret núm. 329/2015 d'onze de maig, desestimant la reclamació formulada per Francisco
Lopez Martínez per mitjà de la qual sol·licita indemnització per responsabilitat patrimonial,
en relació amb els danys ocasionats en el seu vehicle.
Decret núm. 330/2015 de tretze de maig, procedint a la devolució de l'ingrés prorratejat
corresponent al quart trimestre de l'exercici 2014, relatiu a l'Impost de Vehicles.
Decret núm. 331/2015 de tretze de maig, donant per concloses les actuacions en l'expedient
instruït sobre la tinença d'animals en la vivenda sítia en el carrer Magdalena, a l'haver
desallotjat els animals que causaven molèsties.
Decret núm. 332/2015 de tretze de maig, concedint bestretes de nomines.
Decret núm. 333/2015 de catorze de maig, concedint el fraccionament sol·licitat, així
mateix ordenant a recaptació el seu cobrament.
Decret núm. 334/2015 de catorze de maig, aprovant la generació de crèdits per a
l'adquisició de mobiliaris per a REMARASA.
Decret núm. 335/2015 de catorze de maig, anul·lant l'expedient de llicència núm. 34/2014,
a nom de Badiu Florí Lucian, destinat a taller de reparació de vehicles, per no aportar la
documentació requerida.
Decret núm. 336/2015 de catorze de maig, aprovant com a conseqüència del nomenament
interí com a Tresorer Municipal de Juan Vicente Fos Bernanbeu, l'Acta d'Arqueig
Extraordinària de data 14/04/2015.
Decret núm. 337/2015 de catorze de maig, concedint el fraccionament sol·licitat, així
mateix ordenant a recaptació el seu cobrament.
Decret núm. 338/2015 de catorze de maig, concedint el fraccionament sol·licitat, així
mateix ordenant a recaptació el seu cobrament.
Decret núm. 339/2015 de catorze de maig, disposant la convocatòria de sessió
extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 19 de maig a les 12:15 hores.
Decret núm. 340/2015 de quinze de maig ordenant el pagament de l'ajuda social no
periòdica corresponent al mes d'abril.
Decret núm. 341/2015 de quinze de maig, requerint per al termini de quinze dies es
procedisca a l'execució de l'elevació de la ximenera.
Decret núm. 342/2015 de quinze de maig, incoant l'expedient de baixa d'ofici per inscripció
indeguda en el Padró Municipal d'Habitants.
Decret núm. 343/2015 de díhuit de maig, aprovant les liquidacions formulades en concepte
de liquidacions d'IBI Urbana.
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Decret núm. 344/2015 de díhuit de maig, aprovant les liquidacions formulades en concepte
de liquidacions rústiques.
Decret núm. 345/2015 de díhuit de maig, reconeixent la procedència del crèdit tributari de
l'interessat, corresponent a rebuts d'IBI.
Decret núm. 346/2015 de díhuit de maig, adjudicant a la mercantil CÀNON S.A el
contracte de manteniment de les quatre maquines fotocopiadores.
Decret núm. 347/2015 de díhuit de maig, prorrogant el contracte d'explotació de les
instal·lacions del bar de la pèrgola siti en el parc Ausias March per a un any natural més.
Decret núm. 348/2015 de dènou de maig, reconeixent l'obligació de les ajudes informades
favorablement per part dels servicis socials.
Decret núm. 349/2015 de dènou de maig, aprovant les bases de la convocatòria per a la
concessió de quinze beques bimensuals, dins del programa “La Dipu Et Beca”.
Decret núm. 350/2015 de dènou de maig, aprovant les bases de la convocatòria per a la
creació d'una borsa de monitor esportiu.
Decret núm. 351/2015 de dènou de maig, aprovant les bases de la convocatòria per a la
creació d'una borsa de monitors de temps lliure.
Decret núm. 352/2015 de dènou de maig, desestimant la sol·licitud presentada per no
acreditar l'efectiu canvi de titularitat.
Decret núm. 353/2015 de dènou de maig, autoritzant l'ocupació de la via pública per de
disparar focs artificials per motiu de bateig.
Decret núm. 354/2015 de dènou de maig, reconeixent la bonificació del 100% de l'impost
Municipal de Circulació a partir de l'exercici 2016, per ser vehicle històric.
Decret núm. 355/2015 de dènou de maig, autoritzant a l'ocupació de la via pública per
disparar focs artificials per motiu de Comunió.
Decret núm. 356/2015 de vint de maig, aprovant les liquidacions practicades.
Decret núm. 357/2015 de vint de maig, desestimant la sol·licitud presentada per Vicente
Ferrando i ordenar l'arxiu de l'expedient al no procedir rectificació de la liquidació
practicada de l'IBI.
Decret núm. 358/2015 de vint de maig, desestimant la sol·licitud presentada per Maria
Amparo Soler i ordenar l'arxiu de l'expedient al no procedir rectificació de la liquidació
practicada de l'IBI.
Decret núm. 359/2015 de vint de maig, concedint la llicència d'obertura d'activitat a M2
Assessors Col·legiats SLP.
Decret núm. 360/2015 de vint-i-u de maig, ordenand el pagament de factures incloses en la
relació 48/2015.
Decret núm. 361/2015 de vint-i-u de maig, autoritzant a l'ocupació de la via pública per
disparar focs artificials.
Decret núm. 362/2015 de vint-i-u de maig, delegant en Regidor d'este ajuntament la facultat
d'oficiar la cerimònia civil del matrimoni a contraure el dia 6 de juny.
Decret núm. 363/2015 de vint-i-u de maig, ordenant la realització del pagament segons
relació 75/2015.
Decret núm.364/2015 de vint-i-u de maig, autoritzant a l'ocupació de la via pública per
disparar focs artificials.
Decret núm. 365/2015 de vint-i-u de maig, autoritzant a l'ocupació de la via pública per
disparar focs artificials.
Decret núm. 366/2015 de vint-i-u de maig, anul·lant i deixant sense efecte les liquidacions
practicades per IBI 2011 a Piquer Llopis S.L
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Decret núm. 367/2015 de vint-i-dos de maig, autoritzant l'ocupació de la via pública en
ocasió de disparar focs artificials.
Decret núm.368/2015 de vint-i-dos de maig, anomenant interventora accidental de Milagro
Gil Carbonell des del dia 21/05/2015, fins a la reincorporació de la Interventora.
Decret núm. 369/2015 de vint-i-dos de maig, procedint a l'aprovació de la certificació de
referència al comptar amb la conformitat de la direcció tècnica de les obres.
Decret núm. 370/2015 de vint-i-dos de maig, autoritzant a l'ocupació de la via pública en
ocasió dispàrar focs artificials.
Decret núm. 371 /2015 de vint-i-dos de maig, desestimant la sol·licitud presentada per
Ferros Rafelbunyol, al no ser competència d'este Ajuntament el coneixement de
reclamacions contra actes de gestió censal IAE.
Decret núm. 372/2015 de vint-i-dos de maig, aprovant la compensació del deute per IVTM
2013, turisme V-7943-DK.
Decret núm. 373/2015 de vint-i-dos de maig, concedint el fraccionament sol·licitat, així
mateix ordenant a recaptació el seu cobrament.
Decret núm. 374/2015 de vint-i-dos de maig, autoritzant a l'ocupació de la via pública en
ocasió de disparar focs artificials, amb motiu de Bateig.
Decret núm. 375 de vint-i-dos de maig, desestimant la sol·licitud presentada, relativa a
l'anul·lació de l'IVTM 2014 de la motocicleta V-2849-BP.
Decret núm. 376/2015 de vint-i-dos de maig, procedint a l'aprovació de les Bases que
regixen la convocatòria para a la selecció d'una plaça administratiu d'administració general
per el torn de promoció interna.
Decret núm. 377/2015 de vint-i-dos de maig, desestimant la sol·licitud relativa a
l'exoneració del rebut de l'IBI 2015.
Decret núm. 378/2015 de vint-i-cinc de maig, autoritzant a l'ocupació de la via pública en
ocasió de disparar focs artificials, per motiu de “despedida”.
Decret núm. 379/2015 de vint-i-cinc de maig, autoritzant, disposant i reconeixent
l'obligació contingudes en la relació 49.
Decret núm. 380/2015 de vint-i-huit de maig, desestimant les al·legacions presentades i en
conseqüència ratificar les sancions imposades per la Policia Local.
Decret núm. 381/2015 de vint-i-cinc de maig, autoritzant, disposant, i reconeixent les
obligacions contingudes en la relació núm. 50.
Decret núm. 382/2015 de vint-i-cinc de maig, estimant les al·legacions i en conseqüència
retirar les sancions de trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 383/2015 de vint-i-cinc de maig convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al 28 de maig de 2015 a les 12 hores.

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