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
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 8 DE MARÇ DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les 9,15 hores del dia 8 de març 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.
Asistentn 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 es va anar donant compte dels assumptes continguts en
l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor Secretari, d'Orde de la Presidència, de l'Esborrany de l'Acta de la
Sessions Anteriors de data 11 de febrer de 2.016 i 23 de febrer de 2.016.
Els membres de la Junta acorden prestar-li la seua aprovació, ordenant la seua inmediata
transcripció al Llibre d'Actes.

SEGON.- LLICÈNCIA D'OBRES

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
Sant Francesc, 60.
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
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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 va gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall amb
radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu torn, l'ample
de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample de la rasa, per a
garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats de
l'assaig de compactació al 98 % de Pròctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una empresa
homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la
rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la realització d'estos
assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a garantia de
les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos mencionats en el
paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en les rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les obres,
que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar, per part dels
Servicis Tècnics Municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on es
vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a procedir
a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les
obres que no disposen d'esta Acta.
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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.
ENRIQUE PEREZ CASTELLAR, per a la realització d'obres d'execució d'ascensor en C/dels
Màrtirs 48.
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 NORANTA-QUATRE EUROS I CINC CÈNTIMS D'EUROS (94,05 €) 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: QUINZE EUROS AMB
SEIXANTA-HUIT CÈNTIMS (15,68 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
D'EURO (109,73 €).

TERCER.- INFORMES EN MATÈRIA DE SERVICIS I OBRES
Es dóna compte del pressupost presentat per AGUAS DE VALENCIA S.A., per a la instal·lació
d'embornal transversal en C/Calvari, front a la piscina municipal, que ascendix a NOU MIL HUITCENTS HUITANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS D'EURO (9.885,12 €), Iva no
inclòs, obres, que en cas d'acceptació, serien imputades dins de la partida existent en tarifa
d'Inversió de clavegueram i s'inclouran com a Actius Concessionals del Municipi.
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Els membres de la Junta, previ assessorament tècnic dels membres dels servicis tècnics presents en
la Comissió, acorden aprovar el dit pressupost.
La Sra. Fuentes informa, en relació amb el conflicte derivat de la comprovació d'una connexió de
part de l'enllumenat públic de la Pobla de Farnals a un quadre de l'enllumenat públic de
Rafelbunyol, que l'Ajuntament de La Pobla de Farnals ja ha posat el comptador al seu nom. Es
comprovarà per part dels servicis tècnics l'import econòmic d'allò que s'ha facturat durant els últims
anys para si és el cas fer la reclamació adequada.
Igualment es planteja la necessitat de regularitzar i actualitzar el Conveni de manteniment del pas
inferior en el límit dels dos termes municipals, per a la qual cosa es considera convenient mantindre
una reunió amb els tècnics i responsables polítics de l'Ajuntament de La Pobla de Farnals.
La sra. Fuentes dóna compte igualment dels arreglaments que està realitzant l'empresa de
manteniment de l'enllumenat públic, i en especial les dificultats per a trobar reposats de les
lluminàries tipus led existents en el polígon industrial i en el Pla. Respecte d'això indica que l'import
d'allò que s'ha facturat en enllumenat públic en l'exercici anterior va estar sobre 445.000 €, i que la
instal·lació de lluminàries tipus led podria abaratir l'import del que factura; no obstant les
lluminàries actuals ja han sigut tècnicament superades, per la qual cosa és preferible adquirir
lluminàries noves. Respecte d'això s'estarà atent a la convocatòria de noves subvencions que puguen
convocar-se per part d'administracions públiques.
El Sr. Encarnación dóna compte de les gestions que s'estan realitzant amb vista a la regularització
dels contractes per prestació de servicis i de subministraments.
Així indica que s'han iniciat els tràmits per a procedir a la contractació dels serveis de manteniment
dels sistemes de detecció d'alarmes a través de la Central de Cmpres de la Diputació provincial.
Respecte al subministrament elèctric també se'n va a procedir a l'adhesió a l'acord marc amb la
Diputació provincial, com fins hora es venia fent, i es va a estudiar la contractació també del
subministrament del gas.
Respecte al manteniment dels ascensors, s'ha limitat el temps dels mateixos perquè la finalització
siga el 31 de desembre, i a partir d'eixe moment fer els tràmits per a un nou contracte.
Quant al manteniment dels equips de climatització i aire condiconat, s'està realitzant una auditoria
dels edificis amb vista a programar la contractació d'este servici, atés que l'empresa que actualment
realitza este servici no li oferix suficients garanties.

QUART.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
Es dóna compte de la instància presentada per YOLANDA MORENO CRESCENCIO, sol·licitant
un gual comercial en la façana de la clínica dental existent e4n la C/Camí Fondo núm.1.
Vist l'informe dels servicis tècnics i de la policia Local, s'acorda establir una zona de càrrega i
descàrrega de caràcter comercial que done servei a tots els comerços existents en la zona en la
C/Camí Fondo a partir de la intersecció amb El Carrer Rei En Jaume, front de la vivenda sítia en el
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núm.24 del carrer camí Fondo, i amb una longitud màxima de 10 ml. i una amplària no superior a la
utilitzada pels vehicles estacionats en cordó.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ ANTONIO SÁNCHO GIMÉNEZ, en
representació de SALON CARMELO, SL sol·licitant ocupació anual de la via pública amb taules i
cadires front al local de la seua propietat, Bar Carmelo siti en carrer Camí Cebolla, 4. La terrassa se
situa davant de la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles,
ocupant una superfície total de 16 m2, segons informe tècnic. Els membres de la Junta de Govern
Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, previ pagament de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
 Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en l'ocupació
de la via pública en una superfície total de 16 m2 en el domicili siti en carrer Camí Cebolla,
6 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Carmelo, no podent
sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
 Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa per
ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements
anàlegs amb finalitat lucrativa.
 Garantia a prestar: No és procedent.
 Temps concedit: any 2016. La possibilitat de pròrroga està sotmesa a nova autorització.
 Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de salubritat i
ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
 Condicions de seguretat:
o la zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que no
hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
o En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia d'estacionament no
sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
o En casos de tests o semblants l'alçaria mínima serà de 60 centímetres des del sòl de
tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
o En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als conductors.
Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes roges i blanques
en el sentit de la marxa de la circulació.
 Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
o Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora, fins a
les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
o Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a les
0,30 hores.
 En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada total
d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls per
arrossegament de taules i cadires.
 L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no es
registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en matèria
de contaminació acústica.
 No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
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karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment per
raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb
les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el domini
públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o menys
caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la revocació
unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-ho en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat d'inspeccionar
el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és usat d'acord amb els
termes de l'autorització.
Causes d’extinció: seran Causes d’extinció de la present autorització:
o Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
o Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
o Incompliment de les condicions de l'autorització.
o Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per DOMINGO VILLAMAYOR GUZMAN
sol·licitant per als mesos de gener a març de 2016, ambdós inclosos, de l'ocupació de la via pública
amb taules i cadires front al local de la seua propietat, Bar Bendicho siti en carrer Rei En Jaume, 16.
La terrassa se situa davant de la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de
vehicles, ocupant una superfície total de 15,60 m2, segons informe tècnic. Els membres de la Junta
de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, previ pagament de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
 Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en l'ocupació
de la via pública en una superfície total de 15,60 m2 en el domicili siti en carrer Rei En
Jaume, 16 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Bendicho, no
podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
 Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa per
ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements
anàlegs amb finalitat lucrativa.
 Garantia a prestar: No és procedent.
 Temps concedit: mesos de gener a març de 2016, ambdós inclosos. La possibilitat de
pròrroga està sotmesa a nova autorització.
 Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de salubritat i
ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
 Condicions de seguretat:
o la zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que no
hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
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En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia d'estacionament no
sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
o En casos de tests o semblants l'alçaria mínima serà de 60 centímetres des del sòl de
tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
o En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als conductors.
Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes roges i blanques
en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
o Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora, fins a
les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
o Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a les
0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada total
d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls per
arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no es
registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en matèria
de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment per
raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb
les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el domini
públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o menys
caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la revocació
unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-ho en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat d'inspeccionar
el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és usat d'acord amb els
termes de l'autorització.
Causes d’extinció: seran Causes d’extinció de la present autorització:
o Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
o Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
o Incompliment de les condicions de l'autorització.
o Impagament de la taxa.

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

























Decret núm.127 i 128/2016 de 22 de febrer aprovant la compensació de deutes mutus de
diversos proveïdors de l'Ajuntament, ordenant el pagament de les obligacions reconegudes una
vegada realitzada la compensació.
Decret núm.129/2016 de 23 de febrer iniciant l'expedient de declaració de ruïna de l'immoble
siti en la C/Camí Ceba 2, cantó C/Alacant 1
Decret núm.130/2016 de 23 de febrer aprovant l'expedient de generació de crèdits per ingrés
conseqüència d'haver rebut la transferència de la Conselleria de Sanitat corresponent al Conveni
de col·laboració per al manteniment de la Unitat de Rehabilitació de Rafelbunyol del 2n i 3r
ttre. de 2.015.
Decret núm.131/2016 de 23 de febrer reconeixent l'obligació de pagament de 69.105 € a
Remarasa pels gastos de manteniment del centre de rehabilitació corresponent als trimestres
segon i tercer de 2.015.
Decret núm.132/2016 de 23 de febrer ordenant el pagament a Remarasa de l'obligació
reconeguda en l'anterior Decret
Decret núm.133/2016 de 24 de febrer concedint llicència d'obertura per a activitat de fabricació
de plantilles de calçat en C/Alguixos 8.
Decret núm.134/2016 de 24 de febrer concedint excedència per atenció d'un fill menor de tres
anys pel període de 8 mesos a la conserge del Centre Escolar Verjurat del Miracle
Decret núm.135/2016 de 25 de febrer reconeixent l'obligació de la relació núm. O/2016/8 per un
import de 151.220,07 corresponent a les nòmines del mes de febrer
Decret núm.136/2016 de 25 de febrer dictant orde d'execució de neteja de solars a diversos
propietaris
Decret núm. 137/2016 de 26 de febrer ordenant el pagament de les quotes d'assegurances
socials corresponents a la nòmina del mes de gener
Decret núm.138/2016 de 26 de febrer admetent l'esmena de deficiències observades en la
justificació del Club de Futbol de Rafelbunyol, ordenant el pagament de la mateixa per import
de 7.000 €.
Decret núm.139/2016 de 26 de febrer aprovant la compensació de deutes de diversos
treballadors deutors de l'Ajuntament amb càrrec a les nòmines del mes de febrer.
Decret núm.140/2016 de 26 de febrer aprovant el padró fiscal de l'IBI de naturalesa urbana de
2.016, establint el calendari de cobrament del mateix.
Decret núm.141/2016 de 29 de febrer ampliant els servicis de manteniment de la piscina coberta
municipal als efectes de fer complir el Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol pel qual s'establixen
els criteris higiènic sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
Decret núm.142/2016 de 29 de febrer alçant l'inconvenient formulat per la intervenció ordenant
el pagament de 42.000 € a la Societat Musical la primitiva de Rafelbunyol en concepte d'import
pendent de pagament de la subvenció nominativa de 2.015.
Decret núm. 143/2016 de 29 de febrer aprovant el pressupost presentat per Salvador Pedro
Fornás adjudicant la prestació del servici consistent en la realització de l'activitat esportiva de
“Senderisme en família”, dins de la setmana de l'activitat física i de la salut per un import de
150 €, Iva no inclòs.
Decret núm.144/2016 de 29 de febrer sobre imposició de multa coercitiva per a l'execució
forçosa d'orde d'execució per a manteniment de condicions de seguretat, salubritat, ornament
públic i habitabilitat en la C/Poeta Arroyo Almela 17.
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Decret núm.145/2016 d'1 de març, reconeixent d'ofici la devolució d'un ingrés indegut per
duplicitat de compensacions practicades.
Decret núm.146/2015 de 2 de març, anul·lant una factura de 14,58 € per declaració del
proveïdor que la mateixa es troba pagada.
Decret núm. 147/2016 de 2 de març requerint legalització d'obres realitzades en excés en una
vivenda sítia en la C/Rei En Jaume 57-3
Decret núm.148/2016 de 2 de març desestimant al·legacions practicades en l'expedient relatiu a
la restauració de legalitat urbanística d'obres executades en el soterrani d'una vivenda sítia en la
C/Diputació Provincial.
Decret núm.149/2016 de 3 de març convocant Junta de Govern Local per al dia 8 de març de
2.016

SÈPTIM.- PRECS I PREGUNTES
No es van produir

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