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Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 7 DE JUNY DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les 11 hores del dia 7 de juny 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.

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

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Es fa constar que, per acumulació de tasques administratives, no s'ha pogut acabar de
redactar les actes corresponents al dia 10 de maig i 24 de maig de 2.016, per la qual cosa queda
pendent d'aprovació.

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:
*Decreto núm. 389/2016 de 24 de maig
Ana Mª Hernandis Ros, per a la realització d'obres consistents en l'habilitació de local per a
perruqueria en el local siti en la c/ Bobalar, 16 Davall.
Vicente Garcera Asensio per a la realització d'obres consistents de reforma en la nau sítia en la c/
Alguixós, 24.
Civera Electrificacions, s.l per a la reposició de la instal·lació elèctrica en la nau sítia en la C/
Senda dels Deu, 11.
Francisco Javier Roda Segat per a la realització d'obres consistents en la substitució de la porta
d'entrada de la vivenda sítia en la c/ Vicent Soriano,43.
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Juan Antonio Bellver Valls per a la realització d'obres consistents en el canvi de finestra exterior
de la vivenda sítia en la c/ Comte de Barcelona, 13.
Manuel Martí García per a la realització d'obres consistents en la reforma de la cuina, finestra i
porta de la vivenda sítia en la c/ Diputació Provincial, 21-11.
Laura Burriel Canal per a la legalització de les obres de millora en la vivenda sítia en la c/
Trencat, 26-8.
*Decreto núm. 432/2016 d'1 de juny:
Mª Dolores Campos Moreno per a la realització d'obres consistents en la reparació de teules i
canaló de la teulada de la vivenda sítia en la c/ Sant Vicent, 19.
Vicenta Cervelló Urios per a la realització d'obres consistents en la reforma del bany de la vivenda
sítia en la c/ Sant Vicent, 26.

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:

GAS NATURAL CEGAS, SA per a realització de rasa per a connexió de gas natural en carrer
Alqueria de Terroja 32.
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.
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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
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 €)
3

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

*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.

Juan Ramón Lluch Garcés, en nom i representació de l'AGRUPACIÓ DE REG RIO
GRANDE per a realització de conducció de reg en la carretera de Llíria a l'altura del pou de reg
Riu Gran.
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
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.
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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 huit 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: CENT VINT-I-SIS EUROS (22,00 €).
IRJEPOXI S.L., per a realització d'obres de connexió elèctrica i rampa d'accés en C/Horteta 30.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de mil euros (1.000 €) 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.
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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
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:
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*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de trenta euros (30,00 €) 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: cinc euros (5,00 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT VINT-I-SIS EUROS (35,00 €).

JOSE PIQUER IZQUIERDO, per a realització d'obres d'habilitació de local per a vivenda en la
C/Alqueria de Terroja 16.
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 dipositar una fiança de MIL TRES-CENTS HUITANTA EUROS (equivalent a 200 € per 6,9
ml. de fatxada), per a garantir la reposició dels possibles danys que pogueren ocasionar-se a la via
pública.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de MIL VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D'EUROS (1.027,34 €)
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: CENT HUITANTA-HUIT EUROS
AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (188,35 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL DOS-CENTS QUINCE AUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS D'EURO (1.215,69 €).

Es dóna compte de la instància presentada per MIGUEL PIQUER PEREZ en representació de la
COMUNITAT DE REGANTS DEL POU DE LA GASCONA en contestació a l'acord adoptat
per la Junta de Govern Local en sessió de data 26 d'abril de 2.016 sobre abocament incontrolat
d'aigües de reg en el camí de la Rambleta, en el que exposen que “….actualmente, només hi ha una
séquia pendent de reparar tocant al camí de la Rambleta. En diverses ocasions hem instat el soci
afectat que reparara la seua séquia per a evitar abocaments a la carretera. El camp el té arrendat i els
arrendataris van realitzar una xicoteta reparació que no va ser prou eficaç per a evitar el vertit
d'aigua a la carretera. Els informem per al seu coneixement que exigirem al soci afectat que repare
eficasment i tan ràpidament com siga possible la seua séquia perquè siga totalment estanca i no
tinga cap abocament d'aigua”.
Els membres de la junta de Govern Local queden assabentats de l'escrit presentat.
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TERCER.- INFORMES EN MATÈRIA DE SERVICIS I OBRES
Per part de la Sra. Fuentes, s'informa que, en relació amb les proves a realitzar en la Casa de
la Cultura per les deficiències observades en fatxada, finalment es va a demanar informe
l'enginyeria SEG, que ha presentat un pressupost de 1580 € Iva no inclòs. Els membres de la Junta
de Govern Local donen la seua conformitat al dit pressupost.
La Sra. Fenollosa indica que per part de la companyia subministradora d'energia se'n va a
procedir a posar comptadors intel·ligents de consum elèctric. Indica que en el cas d'enllumenat
públic no posaran limitadors que supose la interrupció del servici, donada el seu consideració de
servici públic, però sí maxímetres que poden ocasionar la penalitzación dels consums per damunt
d'allò que s'ha contractat, la qual cosa podria encarir les factures.
Respecte d'això s'acorda continuar realitzant els estudis, junt amb l'empresa mantenidora de
l'enllumenat públic, de qual seria la millor opció per a evitar un major cost econòmic per a
l'Ajuntament.
La Sra. Fenollosa informa sobre la jornada de la modificació de la LOTUP, exposant que:
“Que el 17 de maig del present, es va celebrar la jornada de referència on, entre altres, es van
donar a conéixer les modificacions de la Llei 5/2014 de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana arreplegades en la LLEI 10/2015,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la
Generalitat, sent els articles de la LOTUP modificats els següents:
Article 7. Criteris generals de creixement territorial i urbà
Article 48. Persones i institucions participants en l'avaluació ambiental i territorial
estratègica de plans i programes
Article 51. Consultes a les administracions públiques afectades i elaboració del
document d'abast de l'estudi ambiental i territorial estratègic
Article 57. Tramitació dels plans que no estiguen subjectes al procediment ordinari de
avaluació ambiental i territorial estratègica
Article 88. Titularitat dubtosa o litigiosa i titular amb domicili desconegut de finques,
béns i drets afectats
Article 185. Declaració d'incompliment del deure d'edificar o rehabilitar per iniciativa
privada.
Article 255. Regles per a la determinació de la sanció
Arran de la modificació de l'article 48 la Generalitat ha elaborat la Guia d'Avaluació ambiental en
l'àmbit municipal ja que després de l'entrada en vigor de la mencionada Llei, l'aprovació d'un pla o
programa sotmés a avaluació ambiental i territorial estratègica serà municipal.
Al seu torn, es dóna compte de la futures modificacions previstes en la mencionada Llei per a
aconseguir agilitzar tràmits i protegir el territori”
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.

Respecte d'això, la Sra. Piquer Sancho pregunta per les edificacions existents en la
contornada del paratge dels Germanells. La Sra. Fenollosa contesta que de totes les edificacions
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detectades la més problemàtica és la de REPTE, atés que és la que més problemes tindria quant a la
seua legalització. Respecte d'això, i prèvia discussió per part dels membres de la Junta de Govern
Local, s'acorda sol·licitar assessorament al servici de disciplina urbanística de la Conselleria de
Territori, perquè ens informen els passos que s'ha de seguir o si és el cas que siga la pròpia
Conselleria la ue tramite l'expedient de restauració de legalitat urbanística.
Finalment, la Sra. Fenollosa informa de les últimes convocatòria de propostes per a projectes del
programa LIFE 2016 de la Unió Europea, respecte als Subprogrames de medi ambient i d'Acció pel
Clima.

QUART.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
No es van presentar.

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















Decret núm. 388/2016 de 24 de maig ordenar el pagament per mitjà de càrrec en compte i a
favor de la TGSS de les assegurances socials corresponents al període de cotització abril
2016 l'import total del qual ascendix a 51.397,35 euros.
Decret núm. 389/2016 de 24 de maig tenint en compte de diverses declaracions
responsables d'obres.
Decret núm. 390/2016 de 24 de maig per a l'autorització d'ocupació de via pública en
ocasió de tir focs artificials en la via pública el dia 27 de maig, amb motiu de boda
Decret núm. 391/2016 de 24 de maig aprovar les liquidacions practicades per impostos
Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana expedients 1 a 153 exercici 2016
per un import total de 29.397,39 euros
Decret núm. 392/2016 per a l'autorització d'ocupació de via pública en ocasió de tir focs
artificials en la via pública el dia 28 de maig amb motiu de boda
Decret núm. 393/2016 de 25 de maig autoritzar, disposar el gasto i reconéixer les
obligacions de la relació O/2016/28, per import brut 4.253,37 euros
Decret núm. 394/2016 de 25 de maig aprovació pla de seguretat obra “adequació
instal·lació esportiva: vestuaris” presentat per l'empresa GEOCIVIL
Decret núm. 395/2016 de 25 de maig ordenant el pagament de les factures incloses en la
relació O/2016/28 l'import brut de la qual ascendix a 4.253,37 euros
Decret núm. 396/2016 de 26 de maig convocant de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament,
el dia 30 de maig a les 18,00 hores
Decret núm.397/2016 de 27 de maig autoritzant realització d'espectacle públic en la via
pública amb motiu d'una festa fallera el dia 28 de maig de 2.016.
Decret núm.398/2016 de 27 de maig estimant al·legacions en l'àmbit de l'expedient de de
legalitat urbanística 4/2016. N/5
Decret núm.399/2016 de 27 de maig de 2.016 aprovant la memòria valorada “Neteja de
Barranco de la Rambleta Fase I” als efectes de sol·licitud de subvenció a l'INEM dins del
programa de lluita contra la desocupació agrària.
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Decret núm.400/2016 de 27 de maig de 2.016 aprovant la memòria valorada “Neteja de
Barranco de la Rambleta Fase II” als efectes de sol·licitud de subvenció a l'INEM dins del
programa de lluita contra la desocupació agrària.
Decret núm.401/2016 de 27 de maig de 2.016 aprovant la memòria valorada “Neteja de
Camins Rurals” als efectes de sol·licitud de subvenció a l'INEM dins del programa de lluita
contra la desocupació agrària.
Decret núm.402/2016 de 27 de maig de 2.016 autoritzant l'ocupació de la via pública en
ocasió de tir de focs artificacles el dia 28 de maig entre les 20 i 20,30 hores en El Carrer
Major cantó Camí Fons, amb motiu de la festvidad del Corpus.
Decret núm.403/2016 de 27 de maig de 2.016 incoant expedient de restauració de la
legalitat urbanística per actes d'ús del sòl sense disposar de preceptiva llicència municipal
en C/Magdalena 26.
Decret núm.404/2016 de 30 de maig reconeixent el dret de devolució de fiances per
utilització del saló d'actes de la casa de la Cultura.
Decret núm.405/2016 de 30 de maig, autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació de la
relació de comptabilitat o/2016729, per import brut de 44.021,78 €.
Decret núm.406/2016 de 30 de maig ordenant un pagament de devolució d'ingressos
tributaris per IBI urbana.
Decret núm.407/2016 de 30 de maig rectificant error i ordenant la baixa de rebuts pendents
de cobrament a favor d'una contribuent.
Decret núm.408/2016 de 30 de maig sobre contractació d'un monitor esportiu per a suplir el
repòs de 48 hores de personal del gimnàs del Poliesportiu Francisco Camarasa.
Decret núm.409/2016 de 31 de maig rectificant error i ordenant la baixa d'un rebut pendent
de cobrament a favor d'una contribuent.
Decret núm.410/2016 de 31 de maig reconeixent l'obligació de pagament de la factura
proforma relativa a a realització del curs monogràfic d'estudis superiors: competències i
gestió dels servicis municipals davant de la reforma local (III Edició)
Decret núm.411/2016 de 31 de maig delegant en la Primer Tinent d'Alcalde la celebració
d'un matrimoni civil el dia 12 de juny de 2.016.
Decret núm.412/2016 de 31 de maig reconeixent l'obligació de la relació de comptabilitat
o/2016731 corresponent a les nòmines del mes de maig.
Decret núm.413 a 426/2016 de 31 de maig concedint fraccionaments de deutes tributaris a
diversos contribuents.
Decret núm.427/2016 d'1 de juny sobre tramitació de baixa del padró d'habitants per
inclusió indeguda.
Decret núm.428/2016 d'1 de juny estimant al·legacions en l'àmbit de l'expedient de de
legalitat urbanística 4/2016 N/15-17.
Decret núm.429/2016 d'1 1 de juny d'inscripció d'una parella de fet.
Decret 430/2016 d'1 de juny de 2.016, ordenand el pagament de les nòmines incloses en la
relació O/2016/31
Decret 431/2016 d'1 de juny sobre contractació de personal per a la piscina descoberta.
Decret 432/2016 d'1 de juny sobre concessió de llicències d'obres menors.
Decret 433/2016 de 2 de juny aprovant compensacions d'ofici de deutes tributaris.
Decret 434/2016 de 2 de juny, autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació de la relació
o/2016/32 per import brut de 9.500 €.
Decret 435/2016 autoritzant la transmissió de la llicència d'activitat de Venda, distribució,
muntatge i reparació de pont grua, en C/Cami Ceba 37.
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Decret 436/2016 de 2 de juny rectificant error i ordenant la baixa d'un rebut pendent de
cobrament a favor d'una contribuent.
Decret 437/2016 de 2 de juny aprovant les bases de la convocatòria de 8 beques bimensuals
dins del programa la Dipu et beca.
Decret 438/2016 de 2 de juny de 2.016 aprovant les bases per a la creació d'una bossa de
monitors de temps lliure.
Decret 439/2016 de 2 de juny de 2.016 aprovant les bases per a la creació d'una bossa de
monitors esportius.
Decret 440/2016 de 3 de juny reconeixent el dret de devolució de la fiança depositada en
l'expedient contractual de suminitsro de dos vehicles destinats a la policia local.
Decret 441/2016 de 3 de juny ordenant el pagament de les obligacions reconegudes incloses
en la relació O/2016/32
Decret 442/2016 de 3 de juny contractant un socorrista per a la piscina descoberta.
Decret 443/2016 de 3 de juny, convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local per
al dia 7 de juny de 2.016.

SEXT.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Ciges pregunta sobre l'expedient de les senyals d'anuncis publicitaris. S'informe que es va
realitzar requeriment a l'empresa que figura com a gestora dels anuncis donant-li un termini perquè
es posara en contacte amb l'Ajuntament per a regularitzar la seua situació. En primera instància la
notificació es va tornar i es va esbrinar la nova direcció on es va tornar a enviar la notificació, que
va ser practicada el passat 4 de maig. Durant el termini d'audiència de deu dies concedit no s'ha
al·legat res ni l'empresa s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament, per la qual cosa podria resoldre's
el contracte inicial. El Sr. Ciges indica que el correcte és que l'empresa entaulara negociacions amb
l'Ajuntament per a aclarir la situació, per la qual cosa s'intentarà contactar personalemtne amb els
responsables de l'empresa.

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