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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 3 DE FEBRER DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 3 de Febrer de 2015 en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, es van reunir els senyors Nuria Losada Natividad, Miguel Saborit Arribas 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'Orde
del dia.

Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera, membre 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'Ordre 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 es dóna compte 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. 026/2015 de data 23 de gener de 2.015
Presa de coneixement de la Declaració Responsable presentada per part del Garridos Rafelbunyol,
SL per a la realització d'obres consistents en la reparació de goteres i canvi de baixant en la façana
de la vivenda sítia en la c/ Magdalena, 15.
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:

RAUL ABAD PEREZ, per a realització d'obres de construcció de vivenda entre mitgeres en
C/José Luis Caso núm.22, referència cadastral núm.845960BYJ2885N0001Z.
Amb caràcter previ a l'inici de les obres deurà de presentar:
- 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 coordinador de Seguretat i Salut de l'obra amb visat del respectiu
Col·legi.
- Declaració responsable del constructor.
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 1.280 € per a respondre dels possibles danys sobre la via
pública, equivalent a 200 € x 6,4 ml. de fatxada.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendeix a la
quantitat de quatre mil set-cents trenta-set euros amb noranta cèntims (4.737,90 €) 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: huit-cents seixanta-huit euros amb
seixanta-dos cèntims (868,62 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CINC MIL SIS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS (5.606,52 €)..
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DOLORES SANCHO PEREZ, per a la realització d'obres de demolició de vivenda unifamiliar sítia
en la C/Camí Fondo núm. 4 (Referència Cadastral 9055921YJ2895N0001YK)
Haurà d'aportar assegurança de responsabilitat civil del enderrocador abans de l'inici de les obres,
atenent a allò que s'ha estipulat en l'article 19 de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzematge en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de cent vint-i-un euros amb cinquanta cèntims d'euro (121,50 €) 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: vint-i-dos euros amb vint-i-huit
cèntims d'euro.(22,28 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-HUIT
CÈNTIMS D'EUROS (143,78 €)..

ENCARNACIÓN SANCHIS ROS, per a la realització d'obres de coberta de pati posterior, amb
emplaçament en la C/ 9 d’octubre núm.11.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzematge en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de cent quaranta-nou euros amb noranta-quatre cèntims d'euro (149,94 €) 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: vint-i-set euros amb quaranta-nou
cèntims d'euro.(27,49 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS D'EUROS (177,43 €).

Per part dels servicis tècnics es dóna compte de l'estat d'una baixant sítia en l'Av.
Magdalena 111, on connecten els aparells d'aire condicionat, observant-se que part de la mateixa
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s'ha després, produint un goteig sobre la via pública. Respecte d'això s'acorda que es realitze orde
d'execució per a respectar les condicions de salubritat, i que es procedisca per part dels servicis
tècnics a realitzar una inspecció en tota la població d'instal·lacions semblants.

Per part del Sr. Saborit, Regidor d'Obres Públiques i urbanisme es posa de manifest que
durant els últims dies, en ocasió dels forts vents, s'han produït afonaments de murs de tancament de
solars, per la qual cosa s'acorda que per part dels servicis tècnics s'emeta un informe sobre les
condicions dels tanques de solars, aprofitant la inspecció periòdica que es realitza de l'estat dels
solars.

Per part dels servicis tècnics s'informa de la posada en funcionament per part del Ministeri
de Foment de les ajudes que ha posat en marxa per a la rehabilitació de vivendes, que inclou
programes de regeneració i renovació urbanes i de foment de ciutats sostenibles i competitives. Els
membres de la Junta de Govern queden assabentats, i ordenen als servicis tècnics que oferisquen
informació als ciutadans de les possibles ajudes a què poden accedir per a la rehabilitació de
vivendes.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per JORDI NOGUERALA SANCHO, sol·licitant canvi
de nom de la llicència de reserva d'aparcament en la C/Rei D. Jaime núm.20 que figurava a nom
d'Instal·lacions Elèctriques Ubach (núm. de gual núm.688) per haver adquirit dita immoble.
Els membres de la Junta de Govern Local accedixen als sol·licitat, donant compte als
servicis de gestió tributària perquè realitzen les rectificacions oportunes.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Reclamacions sobre tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTA BELLIDO DOLZ exposant que des de
l'any 2.012 l'edifici siti en la C/Màrtirs núm.33 del que és titular ha passat a ser una vivenda
unifamiliar, i que se li està passant la taxa per prestació del servici d'arreplega domiciliària de
residus per dos vivendes, sol·licitant la devolució d'un dels dos rebuts corresponent a l'exercici de
2.014.
Realitzada comprovació de la bases de dades del cadastre es comprova la veracitat d'allò que s'ha
manifestat, per la qual cosa s'acorda accedir a allò que s'ha sol·licitat, donant compte del present
acord als servicis de recaptació i intervenció, així com als servicis de gestió del padró tributari per a
realitzar les variacions precises.

4

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 la reclamació presentada per ALFONSO POYUELO DELGADO, exposant que
se li ha passat per duplicat el rebut de la taxa per prestació del servici d'arreplega domiciliària de
residus corresponent a una vivenda sítia en la C/Cami Fondo núm.20, sol·licitant la devolució d'un
dels rebuts. Vist l'informe dels servicis de recaptació en què es comprova la veracitat d'allò que s'ha
manifestat, s'acorda accedir a allò que s'ha sol·licitat, donant compte del present acord als servicis
de recaptació i intervenció, així com als servicis de gestió del padró tributari per a realitzar les
variacions precises.

Es dóna compte de la instància presentada per PILAR ZAMORA ESCUDERO, exposant que la
vivenda sítia en la C/Real Séquia de Moncada núm.32-2-pta.13 va ser objecte de dació en
recompensa del deute que tenia contreta amb l'Entitat bancària Bankia S.A. pel que sol·licita que no
se seguisca el procediment de constrenyiment pel deute contret relativa a la taxa per la prestació del
servici d'arreplega domiciliària de fems. Comprovat en els antecedents existents en l'Ajuntament
que l'escriptura de dació en pagament va ser realitzada l'any 2.011, s'acorda no continuar amb el
procediment de constrenyiment i girar nova taxa a l'actual propietari, ordenant als servicis de gestió
del padró tributari que prenguen nota d'estes variacions per a futurs exercicis. Igualment s'acorda
informar a l'anterior propietària que la baixa dels rebuts d'altres subministraments com a aigua,
sanejament, llum, etc… ho tindrà de tramitar directament davant de les Companyies
subministradores d'estos servicis.

Es dóna compte de la instància presentada per Rafale M. Ortega Moreno, en representació de
GESTIMEDICA S.L., manifestant que per trasllat de l'empresa a un altre Municipi se li done de
baixa del padró de tots els impostos i Arbitris Municipals, excepte l'Impost de Circulació de
Vehicles.
S'acorda traslladar de la sol·licitud als servicis de gestió dels padrons tributaris, si bé s'aclarix que la
baixa dels rebuts d'altres subministraments com a aigua, sanejament, llum, etc… ho tindrà de
tramitar directament davant de les Companyies subministradores d'estos servicis.
Respecte a l'Impost de Circulació de Vehicles, s'acorda comunicar a l'interessat que les altes i
baixes del padró depenen de la comunicació de les variacions que realitze el titular dels vehicles a la
Direcció Provincial de Trànsit, estant obligat el mateix a informar la dita direcció provincial els
canvis de domicili.

Es dóna compte de la instància subscrita per MARIA AMPARO JOVER GARIÑENA,
exposant que ha procedit a pagar l'import íntegre, inclòs el recàrrec, corresponent a una sanció de
trànsit imposada a nom de José Antonio Jover Castellar, sol·licitant la devolució del recàrrec per
existir un error en el domicili de notificació atés que són residents en la C/Trencat núm.3-3, en
compte de Trencat núm.1, pel que les notificacions no li han arribat.
Examinat l'expedient es comprova que la notificació de la sanció es va realitzar en data 24
de novembre de 2.012, constant la seua recepció en el domicili del titular del vehicle, sent entregada
a Sra Amparo Gariñena, amb D.N.I. núm. 73.498.205-A, per la qual cosa allò que s'ha manifestat en
la instància no concorda amb la realitat. Igualment es fa constar que en l'informe dels servicis de
recaptació s'exposa que la notificació del procediment de constrenyiment s'ha realitzat al domicili
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fiscal del vehicle segons consta en la fitxa de trànsit que adjunta. A la vista de tot això s'acorda
desestimar la sol·licitud.

Fraccionament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per FERMINA BUNA GOBE sol·licitant un
fraccionament en el nombre més gran de terminis del segon termini del rebut d'IBI Urbana de l'any
2.014, , ref. cadastral 9155202YJ2895N0005KX, corresponent a l'immoble siti en carrer Real
Séquia de Moncada 36-3 i que ascendix a 163,56 €, al·legant problemes econòmics.
.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden accedir al fraccionament en tres terminis
mensuals. A tals efectes deurà de procedir a la domiciliació bancària del deute per mitjà de la
presentació del model oficial que estarà a disposició de l'interessat en les oficines municipals.

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de ZI QI LIN S.L., sol·licitant llicència
municipal per a exercici de l'activitat de “BASAR XINÉS” en el carrer Camí Ceba 21.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances Municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de medi ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància d'ERGONATURAL S.L.U, sol·licitant
llicència municipal per a exercici de l'activitat de “FABRICACIÓ DE PLANTILLES DE
CALÇAT” en el carrer Alguixós, 8
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances Municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de medi ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.
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Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de XUEGUANG CUI, sol·licitant
llicència municipal per a exercici de l'activitat de “BASAR XINÉS” en el carrer Camí Ceba 36.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances Municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de medi ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

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. 012/2015 de data 15 de gener de 2.015 quedant assabentat de l'escrit presentat
D. JUAN SANCHO TAMARIT en representació de l'associació de Sant Antoni, sol·licitant
autorització per a tir de focs artificials els dies 16 I 17 DE GENER DE 2014, per motiu de
FESTIVITAT DE SANT ANTONI 2015., per motiu de FESTIVITAT DE SANT ANTONI
2015.
Decret núm. 013/2015 de data 15 de gener de 2.015 quedant assabentat de l'escrit presentat
per SR. JUAN SANCHO TAMARIT en representació d'ASSOCIACIÓ DE SANT
ANTONI RAFELBUNYOL , sol·licitant autorització per a tir de focs artificials per al dia
16 DE gener DE 2015, sobre les 20:00h., per motiu de “MARXA DE SANT ANTONI”, en
el carrer Plaça de la Puríssima.
Decret núm. 014/2015 de data 15 de gener de 2.015 autoritzant una bestreta de caixa fixa
per import de 300 euros a favor de Sra Miracle Gil Carbonell, en qualitat de tresorera
accidental.
Decret núm. 015/2015 de data 15 de gener de 2.015 aprovant la liquidació d'impost de
construccions de diverses declaracions responsables presentades per a l'execució d'obres.
Decret núm. 016/2015 de data 16 de gener de 2.015 denegant la declaració responsable de
primera ocupació de l'edifici destinat a una vivenda unifamiliar sítia en el carrer Primer de
Maig, 2.
Decret núm. 017/2015 de data 16 de gener de 2.015, acordant la contractació d'un monitor
de la piscina coberta per a cobrir una baixa per malaltia.
Decret núm. 018/2015 de data 19 de gener de 2.015 aprovant la rectificació del Projecte
Tècnic relatiu a l'ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA: URBANITZACIÓ
GRADES I VESTUARIS redactat per l'Arquitecte D. Víctor García Martínez inclosa dins
del Pla d'Actuacions programades amb el núm. d'obra 254., al comptar amb l'informe
favorable de l'Excma. Diputació provincial de València.
Decret núm. 019/2015 de data 19 de gener de 2.015 aprovant la generació de crèdits per
ingressos per un import de 70.000 relatiu a les obres ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ
ESPORTIVA: URBANITZACIÓ GRADES I VESTIDORS incloses en el PAP
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Decret núm. 020/2015 de data 19 de gener de 2.015 ordenant l'emissió d'informes tècnics
sobre l'estat de l'immoble siti en la C/Trencat núm.14.
Decret núm. 021/2015 de data 20 de gener de 2.015 aprovant l'expedient de contractació
relatiu a les obres ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA: URBANITZACIÓ
GRADES I VESTIDORS inclosa dins del Pla d'Actuacions programades amb el núm.
d'obra 254.
Decret núm. 022/2015 de data 20 de gener de 2.015 elevant a definitiu l'acord d'aprovació
provisional adoptat pel Ple de l'Ajuntament el dia 1 de desembre de 2014 per no presentarse reclamacions durant el període d'exposició al públic de l'Ordenança reguladora
d'ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris i la resta d'ingressos de dret públic
Decret núm.023/2015 de data 22 de gener de 2.015, convocant Ple ordinari per al dia 26 de
gener de 2.015.
Decret núm.24/2015 de data 22 de gener de 2.015, concedint llicències d'obres menors.
Decret núm.25/2015 de data 22 de gener de 2.015, declarant la caducitat de diverses
inscripcions en el padró d'habitants.
Decret núm.26/2015 de data 23 de gener, prenent nota de la declaració responsable
d'execució d'obres menors.
Decret núm.27/2015 de 26 de gener de 2.015, incoant expedient de restauració de la
legalitat urbanística respecte a un immoble siti en la urbanització Lladró núm.12.
Decret núm.28/2015 de 26 de gener de 2.015, contractant un operari de servici de neteja per
a cobrir una baixa laboral per incapacitat transitòria.
Decret núm.29/2015 de 26 de gener de 2.015, estimant al·legacions a sancions de trànsit
Decret núm.30/2015 de 26 de gener de 2.015, desestimant al·legacions a sancions de trànsit
Decret núm.31/2015 de 26 de gener autoritzant ocupació de via pública per a tir de focs
artificials el dia 31 de gener de 2.015, en ocasió de la presentació de la falla el Tabalet.
Decret núm.32/2015, de 26 de gener de 2.015, sobre generació de crèdits per ingressos en
ocasió de la concessió d'una subvenció per al programa de salari jove.
Decret núm.33/2015, de 26 de gener de 2.015, desestimant recurs de reposició contra sanció
de trànsit imposada per decret de l'Alcaldia núm.503/2014
Decret núm.34/2015 de 27 de gener de 2.015, imposant multa coercitiva de 140 € per
incompliment de l'orde d'execució dictada en relació amb l'immoble siti en la C/Sant
Francesc núm.35
Decret núm.35/2015 de 27 de gener de 2.015, atorgant poders de representació processals i
defensa en juí a favor de lletrats.
Decret núm.36/2015 de 27 de gener, concedint una bestreta a un treballador amb càrrec a la
paga extraordinària de juny de 2.015.
Decret núm.37/2015 de 27 de gener, reconeixent bonificació del 100% de l'impost sobre
circulació de vehicles a uns quants vehicles de més de 25 anys d'antiguitat.
Decret núm.38/2015 de 27 de gener, reconeixent bonificació del 100% de l'impost sobre
circulació de vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu.
Decret núm.39/2.015, de 28 de gener, convocant Junta de Govern Local per al dia 3 de
febrer de 2.015.

Previ al passe al torn de precs i preguntes per part de la Presidència s'exposa que ha sigut convocada
per la Conselleria de Benestar Social ajudes per a l'equipament de Residència de tercera Edat (Orde
39/2014 de 26 de desembre); havent-nos manifestat les necessitats d'equipament per part de
REMARASA, es fa necessari adoptar acord de la Junta de Govern per a la tramitació de la mateixa.
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No estant reflexat este assumpte en l'ordre del dia, per part de la presidència se sol·licita incloure
l'assumpte per via d'urgència, atés que el termini per a presentar la sol·licitud finalitza el dia 7 de
febrer de 2.015.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat, acorden la introducció per via d'urgència
del següent acord.

OCTAU.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE BENESTAR
SOCIAL PER A L'EQUIPAMENT DE LA RESIDÈNCIA DE TERCERA EDAT MARE DE
DÉU DEL MIRACLE DE RAFELBUNYOL.

Donat compte de l'orde 39/2014, de 26 de desembre de la Conselleria de Benestar Social, per la
qual es regulen i convoquen ajudes d'equipament per a centres de servicis socials especialitzats per
a la tercera edat per a l'exercici 2.015.
Posat en coneixement a l'Ajuntament de les necessitats d'equipament, que es concreten en
l'equipament de 36 llits articulades/elèctriques amb els seus respectius matalafs, per un import de
27.137,88 €,
Els membres de la Junta de Govern Local acorden:
1.- Autoritzar a D. Jaime García García, amb DNI. 19.064.449W en qualitat d'Alcalde president de
l'Ajuntament, per a sol·licitar de la Direcció General de Dependència i majors les ajudes
expressades.
2. En cas de concessió parcial o total de les ajudes sol·licitades, assumir les obligacions establides
en l'orde de convocatòria publicada en el DOCV.

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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