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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 5 DE JULIOL DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les 9,30 hores del dia 5 de juliol de 2016 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.
Assistix així mateix SRA Marta Fenollosa Ribera i SRA Rosa Mª Fuentes Dueñas, membres
dels servicis tècnics de l'Ajuntament, i D. Carlos Primo, 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
Es dóna compte de les actes corresponents a les sessions de data 10 de maig, 24 de
maig, 7 de juny i 21 de juny de 2.016.
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden aprovar els
esborranys de les actes mencionades, ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'Actes
corresponent.

SEGON.- LLICÈNCIA D'OBRES
Es dóna compte de les resolucions en què es pren en consideració declaracions
responsables d'obres i llicències d'obres menors:
Decret de l'alcaldia núm. 479/2016 de 15 de juny de 2.016
*Susana Bayo Vegas per a la realització d'obres consistents en el canvi de dos finestres
exteriors en immoble siti en la c/ Castelló, 8-11.
*Manuel Castellar Martinez per a la realització d'obres de legalització de la col·locació
d'una pila en la terrassa de la vivenda sítia en la C/ Diputació Provincial, 13.
*Irjepoxi, sl per a la realització d'obres consistents en la reforma de nau industrial sítia
en la c/ l'Horteta, 30
*Emilio González Cervera per a la realització d'obres consistents en la reforma del bany
de la vivenda sítia en la c/ Ramon i Cajal, 12-5.
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*Carmen Benlloch Sancho per a la realització d'obres de rehabilitació de la vivenda sítia
en la c/ Sant Francesc, 5.
*Encarnación Sanchis Ros per a la realització d'obres consistents en la reforma del bany
de la vivenda sítia en la c/ Sant Vicent, 49.
Decret de l'alcaldia núm. 501/2016 de 24 de juny de 2.016
*Josefa Ros Feliu per a la realització d'obres consistents en la reforma de la cuina de la
vivenda sítia en la c/ Sant Francesc, 55.
*Mª José Melià Piquer per a la realització d'obres consistents en la reforma del bany de
la vivenda sítia en la c/ Reial Séquia de Moncada, 34 B- A.
*Mª Belinda Natividad Teva per a la realització d'obres consistents en la reforma de
l'escala d'entrada de la vivenda sítia en l'Avinguda Sant Pere, 39.
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:

Donat compte de l'expedient instat per la GENERALITAT VALENCIANA,
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ I CULTURA, sobre sol·licitud de
llicència d'obres, relatiu a la construcció d'un Col·legi d'Educació Infantil i Primària número 2,
amb perfil 6I + 12P + COM + VIV + JPV, amb ubicació en El Carrer José Luis Caso núm.3
CONSIDERANT que consta en l'expedient informe emés pels Servicis Tècnics Municipals de
conformitat amb les obres a realitzar.
CONSIDERANT que consta en l'expedient informe emés per la Tresoreria Municipal en relació
amb la sol·licitud de bonificació de l'ICIO i no subjecció/deducció de la taxa corresponent a la
llicència urbanística de l'expedient d'obres CEIP núm. 2 de Rafelbunyol, basant-se en el qual
formula la següent proposta de resolució:
“1.- Estimar parcialment la sol·licitud de l'interessat quant a aplicació de la bonificació del
95% en la quota de l'ICIO prevista en l'art. 103.2.a del TRLRHL, prèvia declaració pel Ple de
la Corporació de construcció, instal·lació o obra d'especial interés o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals històric artístiques o de foment de l'ocupació que
justifiquen tal declaració.
Entén esta tresoreria que a l'efecte de adoptar la dita declaració pel Ple, s'haurà d'acompanyar
informe tècnic dels servicis urbanístics municipals en els que es posen de manifest tals
característiques de l'obra a realitzar.
2.- Desestimar parcialment la sol·licitud de l'interessat quant a la no-subjecció a taxa per
llicència urbanística, tenint en compte que el supòsit de no subjecció regulat en l'article 21.1.f
del TRLRHL es referix a la “prestació del servici d'ensenyança en els nivells d'educació
obligatòria” i no “a l'atorgament de llicències urbanístiques exigides per la legislació del sòl i
ordenació urbana”, sent supòsits de “fet imposable” totalment diferenciats.
3.- Desestimar parcialment la sol·licitud de l'interessat quant a deducció en la quota íntegra o
bonificada d'ICIO de l'import satisfet o que haja de satisfer el subjecte passiu en concepte de
taxa per l'atorgament de la llicència urbanística corresponent a l'obra en qüestió, tenint en
compte que l'art. 103.3 del TRLRHL deixa oberta la dita possibilitat per mitjà de prèvia
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regulació en la corresponent ordenança fiscal, sent que la vigent ordenança fiscal d'ICIO d'este
Ajuntament res contempla respecte d'això de la dita deducció. “
CONSIDERANT: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de maig de
2.016 va acordar declarar les obres de construcció del CEIP núm.2 de Rafelbunyol com
d'especial interés o utilitat municipal, als efectes de concessió de la bonificació del 95% de
l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres previst en l'art. 103.2 a del text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals
La Junta de Govern Local, a la vista de allò que s'ha fet i dels informes que es troben en
l’ expedient, per unanimitat acorda:
PRIMER: Concedir a la GENERALITAT VALENCIANA, CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ I CULTURA llicència d'obres per a la construcció d'un
Col·legi d'Educació Infantil i Primària número 2, amb perfil 6I + 12P + COM + VIV + JPV,
amb ubicació en El Carrer José Luis Caso núm.3.
SEGON: Aprovar la liquidació de l'impost sobre Construcció, Instal·lacions i Obres, estimant-se
parcialment la sol·licitud de l'interessat quant a aplicació de la bonificació del 95% en la quota
de l'ICIO prevista en l'art. 103.2.a del TRLRHL, a l'haver-se aprovat pel Ple de l'Ajuntament de
data 30 de maig de 2.016 la declaració d'interés comunitari o interés social de l'obra.
La dita liquidació té el detall següent:
3% sobre PEM (3.234.392,39 €) = 97.031,77 €
Bonificació 95% = 92.180,18 €
Liquidació ICIO = 4.851,59 €
La present liquidació 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).
TERCER: Aprovar la liquidació de la taxa per prestació del servici d'inspecció urbanística,
desestimant:
 la sol·licitud de l'interessat quant a la no-subjecció a taxa per llicència urbanística,
tenint en compte que el supòsit de no subjecció regulat en l'article 21.1.f del TRLRHL
es referix a la “prestació del servici d'ensenyança en els nivells d'educació obligatòria” i
no “a l'atorgament de llicències urbanístiques exigides per la legislació del sòl i
ordenació urbana”, sent supòsits de “fet imposable” totalment diferenciats.
 la sol·licitud de l'interessat quant a deducció en la quota íntegra o bonificada d'ICIO de
l'import satisfet o que haja de satisfer el subjecte passiu en concepte de taxa per
l'atorgament de la llicència urbanística corresponent a l'obra en qüestió, tenint en
compte que l'art. 103.3 del TRLRHL deixa oberta la dita possibilitat per mitjà de prèvia
regulació en la corresponent ordenança fiscal, sent que la vigent ordenança fiscal d'ICIO
d'este Ajuntament res contempla respecte d'això de la dita deducció.
La dita liquidació té el detall següent:
0,55% sobre PEM (3.234.392,39 €) = 17.789,16 €
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LUIS SOLERA PEREZ i BELÉN VELEZ SAURI, per a realització d'obres de construcció
de traster, ampliant la llicència d'obres corresponent a l'expedient núm.40/2015, relatiu a la
construcció d'una vivenda unifamiliar entre mitgeres en el carrer Blasco Ibáñez 1.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què escandeix a la
quantitat de CENT HUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-HUIT CÈNTIMS D'EUROS
(182,58 €) 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: TRENTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS (33,47 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS-CENTS SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS
D'EUROS (216,05 €).

ALICIA CENTELLES ORTS, en nom i representació de QUATRE INTERNET per a la
realització d'obres d'execució d'arquetes de fibra òptica.
Abans de l'inici de les obres haurà de dipositar una fiança de quatre mil euros (4.000 €) per a
respondre dels danys ocasionats en la via pública.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzematge en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran
barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
 En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Pròctor Normal en capes
de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de
la pròpia excavació.
 La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
 El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall
amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu
torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample
de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats de
l'assaig de compactació al 98 % de Pròctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una
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empresa homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a
l'asfaltat de la rasa.
Estos assajos es realitzaran tant en les rases que discorren per la via pública com en als 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 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 cent vint euros (120 €) 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 euros (20,00 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT CUARENTE EUROS (140,00 €).

GAS NATURAL CEGAS, SA per a realització de rasa per a connexió de gas natural en carrer
Vicente Soriano 83.
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
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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 realitzaran tant en les rases que discorren per la via pública com en als 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 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
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corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de díhuit euros (18,00 €) 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 (4,00 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-DOS EUROS (22,00 €). Quantitat que no deu de ser
ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

GAS NATURAL CEGAS, SA per a realització de rasa per a connexió de gas natural en carrer
Guàrdia Civil 3.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents euros (600 €) per a
respondre dels danys ocasionats en la via pública.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzematge en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran
barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:





En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Pròctor Normal en capes
de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de
la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall
amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu
torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample
de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats de
l'assaig de compactació al 98 % de Pròctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
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l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una
empresa homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a
l'asfaltat de la rasa.
Estos assajos es realitzaran tant en les rases que discorren per la via pública com en als 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 vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a
procedir a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzarà les obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de díhuit euros (18,00 €) 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 (4,00 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-DOS EUROS (22,00 €). Quantitat que no deu de ser
ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

GAS NATURAL CEGAS, SA per a realització de rasa per a connexió de gas natural en carrer
Av. Sant Pere 9.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents euros (600 €) per a
respondre dels danys ocasionats en la via pública.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzematge en la via pública,
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contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran
barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:





En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Pròctor Normal en capes
de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de
la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall
amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu
torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample
de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats de
l'assaig de compactació al 98 % de Pròctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una
empresa homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a
l'asfaltat de la rasa.
Estos assajos es realitzaran tant en les rases que discorren per la via pública com en als 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 vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a
procedir a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzarà les obres que no disposen d'esta Acta.
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SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de díhuit euros (18,00 €) 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 (4,00 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-DOS EUROS (22,00 €). Quantitat que no deu de ser
ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

Es dóna compte de l'informe emés pels servicis tècnics en relació amb les al·legacions
manifestades per SRA Carmen López Gaspar en relació amb la resolució dictada per l'Alcaldia
núm. 480/2016 sobre inspecció de les obres objecte de la declaració responsable 22/16 de
l'immoble siti en la C/Sant Francesc núm.66 de Rafelbunyol. El contingut del mencionat
informe es ratifica en l'anterior informe emés com a conseqüència de la inspecció, per la qual
cosa els membres de la Comissió acorden informar l'Alcaldia, com a òrgan competent, que dicte
una resolució desestimant les al·legacions realitzades basant-se en l'informe de ratificació
realitzat pels Servicis Tècnics Municipals.

TERCER.- INFORMES EN MATÈRIA DE SERVICIS I OBRES
Per part de la Sra. Fuentes, s'informa als membres de la Junta de Govern que s'està
procedint a la preparació del Plec de Condicions Tècniques per a procedir a la licitació del
servici de manteniment dels equips de calefacció i climatització dels edificis municipals.
Respecte d'això els membres de la Junta de Govern consideren que deu oficiar-se als
responsables de l'empresa Refrillum S.L., que fins al moment han prestat el servici, que deuen
abstindre's de realitzar més labors de conservació i manteniment dels equips si no media orde de
la Regidoria competent que ho autoritze.
Igualment informa que s'està treballant en la preparació dels plecs de manteniment dels
ascensors dels edificis municipals, als efectes que el servici puga estar contractat abans de l'inici
de l'any que ve.
Respecte al manteniment dels extintors i sistemes de detecció d'incendis , s'ha procedit a
la contractació del seu manteniment amb l'empresa Chubb Ibèria, la qual començarà a realitzar
la inspecció de les instal·lacions en el mes de setembre, passant part de les anomalies
detectades.

Igualment dóna compte de la tramitació de l'expedient de llicència ambiental per a la
instal·lació d'una gasolinera en El Carrer Pont de les Forques. Segons informe emés pels
servicis tècnics municipals de data 5 de juliol de 2016, s'ha remés dictamen ambiental de la
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Conselleria de medi ambient, informant que ja compta amb la llicència ambiental condicionant a
certes mesures correctores que s'especifiquen en l'informe de l'enginyer municpal, apuntales
d'aportar documentació tècnica dels materials instal·lats en l'activitat.

No obstant és necessari procedir al canvi d'un fanal de la xarxa d'enllumenat públic, per
a la qual cosa ja se li ha demanat que ha d'ingressar el pressupost sol·licitat per l'empresa
mantenidora de la xarxa d'enllumenat públic. Aigües de València ha realitzat la inspecció del
sanejament, considerant-ho correcte. Quant al subministrament d'aigua, es planteja si deu
procedir-se al tancament de l'anell de tota l'illa o deu de sol·licitar la connexió normal a la xarxa
general d'aigua; prèvia valoració, es considera que l'empresa instal·ladora no deu de costejar el
tancament de l'anell de l'illa, perquè no seria ella sola la beneficiària; si està garantit el
subministrament de l'aigua potable suficient, deu de sol·licitar la connexió ordinària, realitzantse el tancament de l'anell d'eixa poma en una actuació global de revisió de la pressió en tot el
polígon Industrial.
Finalment es considera que la fiança que en el seu moment es va sol·licitar quan es va
tramitar la llicència ambiental era per a permetre simultaniejar l'obra, en garantia que si no era
procedent la llicència ambiental es poguera enderrocar allò que s'ha executat amb càrrec a la
garantia. Havent-se emés la llicència ambiental, procedix, amb la sol·licitud prèvia de
l'interessat, la devolució de la fiança depositada.

Es dóna compte de la sol·licitud formulada per Sra Silvia Poveda Manyes, en la que
sol·licita informació sobre quan està previst l'execució de les obres d'asfaltat del carrer a què
recau la seua parcel·la sítia en El Carrer Federico García Lorca. Respecte d'això s'aclarix que es
tracta dels carrers de vianants del Sector IV.
S'acorda comunicar a la interessada que totes les parcel·les tenen accés per un carrer
pavimentada; que és cert que els carrers de vianants, a pesar que estan executades amb formigó,
no compten amb la capa de paviment texturizado, perquè es va entendre que el mateix seria
fàcilment danyat quan es produïra l'edificació de les parcel·les; donat el poc grau d'edificació en
l'àmbit del Sector IV no s'ha programat realitzar dita pavimentació, ni es va a realitzar d'una
manera immediata si no hi ha una demanda social que ho justifique.

Es dóna compte de l'informe emés pels servicis tècnics en compliment de l'ordre emanat
per la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2.016 en relació amb les queixes
presentades per Milagro Rodríguez Carranza sobre l'Auditori de Rafelbunyol. Que en el dit
informe s'expressa:
“Que Milagro Rodríguez Carranza és veïna del carrer 25´d'Abril, front a l'edifici de l'Auditori
de Rafelbunyol.
Que entre altres, es queixa que es va fer un canvi de planejament en el solar on s'assenta
l'edifici en qüestió, que abans era zona verda.
Que el solar on s'assenta este estava classificat com a Urbà amb qualificació de dotacional E18
tal com es comprova en les imatges següents extretes de l'Homologació de les Normes
Subsidiàries de Rafelbunyol, aprovades en 1.999.
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Que s'està utilitzant l'accés a l'auditori a través del carrer 25´d'Abril amb les consegüents
molèsties a veïns, i és cert, sent al seu torn que l'accés oficial de l'edifici se situa en el carrer
Reial Séquia de Moncada on es troba la taquilla.
Que una altra de les queixes és que l'aire condicionat aboca constantment per les baixants de
pluvials. Que en el projecte d'execució les aigües residuals de les màquines d'aire condicionat
estaven previstes conduir-les al sanejament atenent a l'article 71 de les presents NNSS. Que el
goteig constant a què fa referència ha de ser per la condensació de les cobertes i les aigües
pluvials han d'abocar a l'exterior, sent per tant correcte. No obstant això, es realitzarà
comprovació per part de l'empresa de manteniment de la instal·lació de l'aire condicionat.
Que al seu torn, es queixa de la proliferació de mosquits per les plantes entapissants de la
façana lateral previstes en projecte d'execució i plantades durant les obres i que en l'actualitat
es troben cobrint gran part de la mencionada façana. Que la proliferació de mosquits no és
deguda a les plantes si no a l'entollada d'aigua que es pot deure a la Séquia de Moncada
contigu a l'Auditori.
Que es queixa de desperfectes patits en la porta del garatge durant l'execució de les obres. Que
durant les mateixes van haver-hi moltes queixes i en tot moment es va tractar d'atendre-les per
part de la direcció tècnica, la corporació municipal i l'empresa contractista, esta bé
directament o bé a través del seu assegurança de responsabilitat civil.
Al seu torn es queixa “d'un punt de llum de gasoil a 6m de la seua habitació”, l'enllumenat
públic del vial en el tram de l'Auditori, es realitza a través de la façana d'este, amb il·luminació
sota la façana de vidre del mateix a l'altura de planta primera amb lluminàries estanques de
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fluorescents i no de gasoil. Que després de l'execució de les obres, l'empresa de manteniment de
l'enllumenat públic va instal·lar un focus per a il·luminació del vial en la unió de les dos
façanes de l'edifici de la Casa de la Música i l'Auditori, no front a la vivenda de la denunciant.
Es queixa també de que la càrrega i descàrrega es realitza pel carrer 25´d'Abril, i esta està
prevista des del carrer Comunitat Valenciana, al ser un vial de vianants.
La porta de la Casa de la Música té obertura cap a la via pública, però una vegada oberta es
queda ancorada a la façana de l'edifici fins al seu tancament.
Quant a l'accessibilitat de la Casa de la Música, esta estava prevista en la tercera fase de la
mateixa a través d'un accés des de l'auditori, no obstant per a la realització del nou Auditori
l'Ajuntament va comptar amb la direcció de la Banda La Primitiva de Rafelbunyol perquè
donaren la seua opinió ja que estos serien els principals usuaris, proposant la societat un nou
tècnic especialitzat. Optant-se per mantindre l'accés en cadira de rodes a través de la rampa
existent en el solar on s'ubica l'edifici i que dóna accés a la planta soterrani, comunicada amb
la planta baixa amb un muntacàrregues, per la qual cosa l'edifici si és accessible.
Que volen que es cobrisca la façana de l'edifici per a major intimitat dels veïns. Que la intimitat
ha de ser salvaguardada per cada propietari amb la instal·lació de cortinatges o elements
protectors de la visió i no els edificis executats després d'este. L'edifici de l'Auditori està junt
amb la Casa de la Música i ambdós, al mateix temps que l'ambulatori es troben ubicats en
l'alineació prevista en el planejament vigent distant 6 ml de les edificacions de l'altre costat del
vial de referència.
Que la denunciant es queixa que l'ajuntament mai ha donat resposta als seus escrits, no sent
certa la dita afirmació, perquè tant durant l'execució de les obres com una vegada finalitzades
estes, la tècnic baix firmant ha estat en contacte directe amb esta i el seu marit, sent este el
tercer informe que es redacta respecte d'això.
El que faig constar als efectes oportuns a Rafelbunyol a 4 de juliol de 2.016”
Respecte d'això els membres de la Junta de Govern Local acorden traslladar del
contingut de l'informe la interessada.
Igualment s'acorda reiterar a la Societat Musical que a les actuacions que es realitzen en
l'Auditori s'accedisca per la porta del carrer Reial Séquia de Moncada.

La Sra. Fenollosa informa de les últimes convocatòria de propostes per a projectes
europeus corresponenets als programes “Europa amb els ciutadans”, i programa “Cosme” .
Respecte d'això el Sr. Encarnación indica que per a poder tindre accés als Programes
europeus més rellevants és necessari contra amb un pla estratègic, i seria convenient sol·licitar
pressupost a alguna consultora especialitzada per a poder realitzar este pla.

La Sra. Fenollosa indica igualment que s'ha rebut circular de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies indicant que a partir d'ara, i dins de les mesures de coordinació entre el
cadastre i registre de la propietat, en totes les operacions urbanístiques (Llicències de
parcel·lació, divisió, segregació, projectes de reparcel·lació, expropiació, delimitacions,
protecció del domini públic, plans urbanístics, etc….) serà necessari georeferenciar la
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representació gràfica de les finques registrals afectades. Els membres de la Junta de Govern
Local queden assabentats.
S'informa així mateix que el pròxim 14 de juliol està convocada una jornada en el centre
cultural La Nau sobre “El Paistage valencià. Reptes presents i futurs”, organitzada per la
Universitat de València i la Conselleria d'Habitatge. Els membres de la Junta de Govern Local
queden assabentats.
Finalment s'informa que l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana realitzarà
una avaluació de riscos en passos a nivell i passos entre andanes de la xarxa de ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana de la província de València, i que s'està a l'espera que es posen en
contacte amb els tècnics municipals.

QUART.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
Es dóna compte de la instància presentada per Carmen Gaspar Carbonell posant en
evidència les dificultats que existixen per a accedir a través de la baixada de minusvàlids de la
C/València a la zona de l'estació de FGV, atés que contínuament aparquen allí cotxes. S'acorda
informar d'estos fets el Regidor d'Obres perquè procedisca a la seua esmena.

Es dóna compte de la instància presentada per LOURDES LLISO ANDRES
sol·licitant que es pose una zona d'aparcament reservat per a moticicletas i ciclomotors en
l'àmbit del carrer Filomena Bernet. Els membres de la Junta de Govern Local, a la vista de
l'informe emés per la Policia Local, consideren que en la zona hi ha el suficient espai per a
l'aparcament de qualsevol tipus de vehicles, i que per tant no es donen les circumstàncies que
aconsellen un reserva d'aparcament exclusiu per a motocicletes i ciclomotors, no existint tampoc
la suficient demanda social que ho motive. En conseqüència s'acorda desestimar la sol·licitud.

Es dóna compte de la instància presentada per DAVID GONZÁLEZ CABRERA
sol·licitant un gual d'un metre de longitud en la porta d'accés a la seua vivenda fi de facilitar
l'entrada d'una moticicleta, en el carrer SAN Vicente núm.10.
Vist l'article 7.3 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per entrada de vehicles a través de les voreres i
reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe, que establix que la longitud mínima de l'entrada de vehicles o
reserva d'aparcament serà de 2,5 ml.
Considerant que no es donen circumstàncies de caràcter social que aconsellen la
concessió del gual sol·licitat, excepcionant la longitud mínima del gual,
Els membres de la Junta de Govern Local acorden desestimar el que sol·licita.

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:
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Decret núm. 478/2016 de 15 de juny prenent en consideració la comunicació d'activitat
innòcua d'emmagatzematge de productes semiacabats per a perfumeria i ambientació en
C/Germanells 19 A.
Decret núm. 479/2016 de 15 de juny prenent en consideració diverses declaracions
responsables d'obra.
Decret núm. 480/2016 de 15 de juny sobre inspecció realitzada en vivenda sítia en
C/SAN Francesc 66 com consecuncia de la presentació d'una declaració responsable
d'obres.
Decrets 481 a 485 de 15 de juny concedint diversos fraccionaments de tributs
municipals a sol·licitud de diversos contribuents.
Decret 486/2016 de 16 de juny concedint bestretes sobre la nòmina mensual.
Decret 487/2016, de 16 de juny, sobre delegació de celebració de matrimoni civil.
Decret 488/2016 de 17 de juny autoritzant l'emissió de carta de pagament de diversos
tributs municipals pel seu import principal sense aplicació del recàrrec executiu de
constrenyiment del 5% per existència d'errors en la domiciliació bancària.
Decret 489/2016 de 17 de juny autoritzant celebració d'espectacle en la via pública en
C/Màrtirs 54, en ocasió d'una festa fallera.
Decret 490/2016 de 20 de juny declarant en situació de ruïna un immoble siti en la
C/Cami Ceba 1, cantó C/Alacant.
Decret 491/2016 de 20 de juny aprovant el Pla Anual de Control financer de 2.016
Decret 492/2016 de 21 de juny reconeixent a favor del SERVEF el dret a la devolució
de 533,04 € relatiu a la part no justificada de la subvenció del salari jove 2015.
Decret 493/2016 de 21 de juny sobre execució subsidiària de neteja de solars.
Decret 494 de 22 de juny aprovant parcialmene una sol·licitud de devolució d'ingressos
indeguts.
Decret 495/2016 de 22 de juny aprovant la llista d'aspirants admesos al procés de
selecció d'una borsa de monitors de temps lliure.
Decret 496/2016 de 22 de juny aprovant la llista d'aspirants admesos al procés de
selecció d'una borsa de monitors esportius.
Decret 497/2016 de 23 de juny acordant el fraccionament en el pagament de tributs
municipals a sol·licitud d'un contribuent.
Decret 498/2016 de 23 de juny declarant nul·la la liquidació de l'impost sobre
Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, exptes. 169 i 170 per duplicitat
de les mateixes
Decret 499/2016 de 23 de juny concedint llicència de segregació d'una parcel·la en els
carrers Miguel Hernández, Blasco Ibáñez, Mestre Rodrigo i Guillem de Castro,
anul·lant el decret núm. 360/2016 emés sobre el mateix assumpte, a instàncies del
particular interessat.
Decret 500/2016 de 23 de juny ordenant la baixa de liquidacions d'IBI urbana 2016,
primer termini per incorrecció en els noms ordenant la pràctica de noves liquidacions.
Decret 501/2016 de 24 de juny prenent en consideració diverses declaracions
responsables d'obra.
Decret 502/2016 de 24 de juny ordenant el pagament de la liquidació de les
assegurances socials corresponents al mes de maig.
Decret 503/2016 de 24 de juny, convocant Ple extraordinari per al dia 29 de juny de
2.016.
Decret 504/2016 de 24 de juny, convocant Junta general ordinària de Remarasa parell el
dia 29 de juny de 2.016.
Decrets 505 a 520/2016 de 24 de juny sobre concessió de fraccionaments en el
pagament de tributs municipals a diversos contribuents.
Decret 521/2016 de 24 de juny sobre contractació de recepcionista per a la piscina
descoberta.
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Decret 522 /2016 de 27 de juny apreciant error i rectificar d'ofici la liquidació de
l'impost sobre Increment del Valor de Terrnos de Naturalesa urbana núm.202/2016.
Decret 523/2016 de 27 de juny extingint el contracte amb un treballador de
l'Ajuntament per haver-se dictat una resolució d'Incapacitat Permanent Total.
Decret 524/2016 de 28 de juny , denegant compatibilitat urbanística per a la instal·lació
d'una estació base de telefonia mòbil en C/Miguel Ángel Blanco 41.
Decret 525/2016 de 29 de juny, adjudicant el contracte d'explotació del bar de la casa de
la Cultura a María Josefa Baixauli Morte.
Decret 526/2016 de 29 de juny anul·lant la liquidació d'una taxa de fem de l'any 2015,
practicant nova liquidació.
Decret 527/2016 de 30 de juny sobre conversió de contractes temporals en indefinits
discontinus del personal que presta servici com a Professores de l'escola d'adults en les
àrees de ciències i anglés.
Decret 528/2016 de 30 de juny anul·lant la liquidació d'una taxa de fem de l'any 2015,
practicant nova liquidació.
Decret 529/2016 de 30 de juny anul·lant diverses liquidacions d'IBI Urbana per
alteració del titular cadastral.
Decret 530 a 532 de 30 de juny de 2016 sol·licitant autorització per al reforç de Policia
Local per al dia 2 de setembre de 2.016 als municipis d'Alboraya, Almàssera i Bétera.
Decret 533/2016 de 30 de juny de 2.016 adjudicant a l'empresa EQUALITY
MOMENTUM S.L. la prestació dels servicis d'elaboració d'un Pla Municipal d'Igualtat
d'Oportunitats.
Decret 534/2016 de 30 de juny reconeixent les obligacions derivades de la nòmina del
mes de juny.
Decret 535 a 544 de 30 de juny de 2016 sol·licitant autorització per al reforç de Policia
Local per al dia 2 de setembre de 2.016 als municipis de Burjassot, Canet d’en
Berenguer, Godella, Manises, Museros, Pedralba, Puçol, Riba-roja de Túria, SAN
Antonio de Benagéber i Tavernes Blanques.
Decret 545/2016 de 30 de juny acordant la regulació dels servicis d'Arquitecte Tècnic
en matèria de control d'activitats per pròxima baixa maternal de l'adjudicatària dels
servicis.
Decret 546/2016 de 30 de juny, ordenant el pagament de les nòmines del mes de juny.
Decret 547/2016 d'1 de juliol aprovant un gual permanent en Av. Sant Pere núm.30
Decret 548/2016 d'1 de juliol aprovant un gual permanent en C/Diputació Provincial
núm.5
Decret 549/2016 d'1 de juliol autoritzant l'ampliació en 1 ml. d'un gual concedit en
C/Castelló núm.2
Decret núm. 550/2016 d'1 de juliol prenent en consideració la comunicació d'activitat
innòcua d'oficina-despatx professional en C/Massamagrell núm.5
Decret núm. 551/2016 d'1 de juliol reconeixent el dret a la devolució d'un ingrés
indegut.
Decret 552/2016 d'1 de juliol ordenant el pagament d'ajudes socials concedides per
acord de Junta de Govern Local de data 21 de juny.
Decret 553/2016 d'1 de juliol, autoritzant ocupació de via pública en ocasió de disparar
focs artificials el dia 3 de juliol entre les 12 i 13 hores en C/Reial Séquia de Moncada.
Decret 554/2016 d'1 de juliol autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació de
pagament de les quanties relatives a les indemnitzacions a membres de la Corporació.
Decret 555/2016 d'1 de juliol, autoritzant ocupació de via pública en ocasió de disparar
focs d'artifici el dia 3 de juliol sobre les 12,15 hores en C/Reial Séquia de Moncada.
Decret 556/2016 d'1 de juliol, autoritzant ocupació de via pública en ocasió de disparar
focs d'artifici el dia 2 de juliol sobre les 12 hores en C/Rei En Jaume 1.
16

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









Decret 557/2016 d'1 de juliol autoritzant l'aprofitament especial de domini públic en
parc Ausias March en ocasió de celebració de cerimònies els dies 16 i 23 de juliol.
Decret 558/2016 d'1 de juliol aprovant la modificació de crèdits 5/2016 per generació
de crèdit per l'import de 69.105 € relatiu a la subvenció concedida per al manteniment
del Centre de Rehabilitació.
Decret 559/2016 d'1 de juliol reconeixent l'obligació per import de 69.105 € favor de
REMARASA en concepte de manteniment del Centre de Rehabilitació del 4t trimestre
de 2.015 i primer trimestre de 2.016.
Decret 560/2016 d'1 de juliol sobre renovació de llicència d'instal·lacions de terrasses
en la via pública per taules i cadires.
Decret 561/2016 d'1 de juliol, sobre convocatòria de Junta de Govern Local per al dia 5
de juliol de 2.016 a les 9,30 hores.

SEXT.- PRECS I PREGUNTES
No es van formular.

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