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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 26 D'ABRIL DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les 8,15 hores del dia 26 d'abril de 2016 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Alicia Piquer Sancho, Víctor Encarnación Furió
i Mireia Gimeno Ros 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.
Assisteix així mateix la SRA Marta Fenollosa Ribera i SRA Rosa Mª Fuentes Dueñas, membres
dels servicis tècnics de l'Ajuntament.
Excusa la seua assistència D. Fernando Ciges Ibáñez.
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 lectura pel Senyor Secretari, d'Orde de la Presidència, de l'Esborrany de l'Acta de la
Sessió anterior de data 12 d'abril de 2016.
Els membres de la Junta acorden prestar-li la seua aprovació, ordenant la seua immediata
transcripció al Llibre d'Actes.

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. 275/2016 de 18 d'abril
-Vicente Laguarda Vives per a la legalització d'obres consistents en la realització de rampa d'accés
al baix situat en l'immoble siti en la c/ Miquel Romeu, 1 B.
-Luis Maroño Montero per a la realització d'obres consistents en la reforma de la planta baixa en
la vivenda sítia en la C/ Els Forriols, 1
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-María Fiz Piquer per a la realització d'obres consistents en la col·locació de sòcol en la façana de
la vivenda sítia en la c/ Bautista Fenollosa, 21 B.

TERCER.- INFORMES EN MATÈRIA DE SERVICIS I OBRES
Per part de la Sra. Fuentes, membre dels servicis tècnics s'informa de l'assistència al recent
curs sobre el Pla de Camins Rurals , informant que en el present any a més de destinar-lo a camins i
vials, cabrà destinar-ho a l'adquisició de maquinària tendent a la conservació, i que al revés que en
l'exercici anterior les obres les contractaria l'Ajuntament i no la Diputació. El Sr. Alcalde amplia la
informació indicant que segons les seues informacions la quantitat assignada a Rafelbunyol
ascendeix a 35.897,79 €. Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.
A continuació la Sra. Fenollosa dóna compte dels estudis que s'estan realitzant quant a la
millora de l'accessibilitat de vianants cap al polígon industrial des del carrer del Puig cap al camí
Cebolla, atés que és molt transitat per la presència d'un supermercat. En este sentit dóna compte de
les distintes alternatives que es poden realitzar, com l'ampliació de la rotonda d'accés al poble, però
que suposaria la realització d'expropiacions. També indica que el més convenient seria fer dos ponts
sobre la séquia de Moncada, com ja es va fer en el sector III, per a reforçar els passos, atés que de
vegades s'observa la presència de camions. Els membres de la Junta de Govern debaten àmpliament
el problema, concloent en que és necessari realitzar valoracions en més profunditat.
Es dóna compte de l'informe realitzat pels servicis tècnics com a conseqüència de la
sol·licitud plantejada per Mercedes Holguín Parrado en nom i representació d'ANGELA
PARRADO MOLINA, en la que s'expressa:
“Que se'ns requerix per l'Ajuntament de Rafelbunyol perquè informem sobre l'accés a un
camí rural des de la rotonda entre les avingudes Enric Valor i Societat La Primitiva de
Rafelbunyol, en vista de tot això, la tècnic que subscriu INFORMA:
Que Mercedes Holguín Parrado, presenta sol·licitud de tancament de tanca del Sector IV
entre les avingudes Enric Valor i Societat La Primitiva de Rafelbunyol per a evitar l'accés a la
parcel·la 77 polígon 7 de la seua propietat ja que autors desconeguts estan realitzant abocaments
incontrolats sobre la mateixa.
Que durant l'execució de les obres d'urbanització del PDAI Sector IV de Rafelbunyol, es va
realitzar un tanca de malla electrosoldada amb pals galvanitzats en el perímetre exterior de la
vorera que separa el sector de referència i el sòl no urbanitzable.
Que amb posterioritat la dita tanca, en l'encreuament entre les avingudes Enric Valor i
Societat La Primitiva de Rafelbunyol, es va tallar la tanca per a accedir a les parcel·les rústiques
contigües, desconeixent, la tècnic firmant, l'autoria de l'obertura.
Que el camí es troba entre els termes de Rafelbunyol i Massamagrell, estant -segons
informació cadastral- al llarg de la seua longitud, a trams entre ambdós termes i a trams dins d'un
o altre municipi.
Que la propietat del camí no és municipal i que l'accés a les parcel·les referides en la
instància queda garantit a través d'un altre camí que té accés des del Camí Rambleta.
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Que el control d'accés sobre una parcel·la privada va a càrrec del propietari de la mateixa
i que inclús tancant la tanca del Sector IV, l'accés a la parcel·la queda garantit a través d'un altre
camí.
El que faig constar als efectes oportuns a Rafelbunyol, a 14 d'abril de 2.016. El Tècnic
Municipal. Fdo.: Marta Fenollosa Ribera”
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats, i acorden el trasllat del
contingut de l'informe a la interessada.

Es dóna compte de la sol·licitud formulada per COLLADO TRANSPORTES sol·licitant
que es tinga a bé ampliar el termini concedit de dos mesos per a procedir a la retirada de residus
abocaments en la parcel·la 71 del polígon 3.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden concedir ampliació de 15 dies sobre el
termini inicial per a la retirada dels residus, basant-se en l'Art. 49.1 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques

Es dóna compte de la instància presentada per JOAQUIN BERNAT MATEO, sol·licitant
intervenció de l'ajuntament per problemes en el forjat sanitari, el qual està ple d'aigua, per una roïna
evacuació del mateix, podent afectar la fonamentació de la finca sítia en carrer Joan Lluis Vives.
Segons esbrinaments realitzades la finca en qüestió està ubicada en carrer Joan Lluis Vives núm.
47, cantó amb carrer Bobalar núm. 8-10.
Els membres de la Junta de Govern Local, després d'escoltar les explicacions atorgades pels
Servicis tècnics, acorden comunicar als interessats que deuen d'acreditar les condicions de l'afecció
de la fuga sobre la fonamentació de l'edifici per mitjà de certificat de tècnic competent.

Es dóna compte de l'informe dels Servici Tècnics de data 07 d'octubre de 2015 sobre
recuperació de domini públic que literalment diu el següent:
Els Servicis Tècnics municipals d'urbanisme, fan constar:
Que se'ns requerix per l'Ajuntament de Rafelbunyol perquè informem sobre les portes instal·lades
en camins rurals de propietat municipal. En vista de tot això, la tècnic que subscriu INFORMA:
Que s'ha detectat l'existència de dos portes d'accés a camins rurals de propietat municipal tal com
es mostra en les fotografies:
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Porta

Camí Albereda de
Segorb

Porta

Camí de
Servidumbre

1—Camí Albereda de Segorb en la seua trobada amb Cami de la Rambleta, Polígon 3, Parcel·la
9002, refpar: 46209ª003090020000SH

4

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

2.- Camí de servitud, Polígon 2 Parcel·la 9024, refpar: 46209A002090240000SU

Amb caràcter general, segons en els articles 339.1 i 344.1, del Codi Civil, els camins destinats a
l'ús públic, són béns de domini públic, i amb caràcter sectorial, en la legislació de règim local,
l'Art. 79.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, (LBRL) disposa
que “són béns de domini públic els destinats a un ús o servici públic”. Per la seua banda, l'Art. 2n
del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny,
(RB), classifica els béns de l'Entitats locals en béns de domini públic i béns patrimonials, disposant
a continuació que els béns de domini públic seran d'ús o servici públic. La concreció de quins són
estos béns d'ús públic ens la dóna tant l'Art. 74.1 del Text refós de les disposicions vigents en
matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, (TRRL), com
l'Art. 3.1 del RB, a l'establir que “són béns d'ús públic local els camins, places, carrers, passejos,
parcs,..., i la resta d'obres públiques d'aprofitament o utilització generals la conservació i policia
de la qual siguen de la competència de l'Entitat Local.”
Al seu torn, ambdós camins tenen titularitat pública tal com s'observa en la documentació de
cadastre adjunta.
Que basant-se en l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local LRBRL, els Ajuntaments han d'exercitar les competències en relació amb la “seguretat en
llocs públics” que implica l'ordenació, vigilància i disciplina de les vies públiques urbanes i la dels
camins rurals.
Que basant-se en els articles 70 i 71 del Reial Decret 1372/1986, Reglament de Béns de les Entitats
Locals (REBEL) les Corporacions Locals tenen la facultat per a recobrar, la tinença dels seus béns
de domini públic en qualsevol moment.
Per tot l'anteriorment exposat haurà d'ordenar-se la retirada d'ambdós portes, estimant-se per a
això un pressupost aproximat de 200 €/porta i un termini d'execució d'un dia.
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El que faig consta als efectes oportuns a Rafelbunyol a 7 d'octubre de 2015.Fdo.: Marta Fenollosa
Ribera”.
Els membres de la Junta de Govern local acorden ordenar l'inici d'expedient d'ofici de recuperació
de domini públic, així com traslladar del mateix als servicis jurídics de l'Ajuntament per al seu
informe.

La Sra. Fenollosa dóna compte de l'informe de data 26 d'abril sobre l'abocament incontrolat d'aigua
de reg en el camí Rambleta. Del dit informe es desprén que “… haurà d'intervindre's en les
instal·lacions/infraestructures de reg dels pous Gascona, Santes de la Pedra i Mare de Déu del
Carme, per a evitar els dits abocaments incontrolats, així com en les séquies que afronten amb el
camí de referència i que presenten danys/fugues”.
Els membres de la Junta de govern Local acorden instar les dites comunitats de regants perquè
realitzen les obres necessàries en les infraestructures a fi d'evitar els abocaments incontrolats
d'aigua.
També informa la Sra. Fenollosa que per part de l'empresa Aigües de València se li ha comunicat
que s'ha detectat l'ocupació de vivendes en carrer Dels Furs, 9 i que a l'intentar tancar el servici per
no disposar de comptador d'aigua, es van posar molt perillosos.
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.

Per part de la Sra. Fenollosa s'informa que s'ha encarregat la realització d'assajos en la Casa de la
Cultura per a esbrinar si la causa dels desperfectes que hi ha en el revestiment de la façana, si bé hi
ha diversos problemes a nivell de la intervenció municipal atés que l'empresa a què es va demanar
pressupost – i que és l'única especialista en estos assumptes a la Comunitat Valenciana – vol cobrar
anticipadament el 50% del pressupost. Igualment es defén que és molt convenient la realització
d'estos assajos, atés que d'ells s'esbrinarà el material empleat en el revestiment, i en conseqüència si
hi ha hagut alguna negligència per part de l'empresa constructora o de la direcció d'obra

S'informa de la redacció d'una ordenança municipal per a la gestió dels residus de construcció i
demolició a Rafelbunyol que té per objecte regular la gestió controlada dels residus generats en les
obres de construcció i demolició per a aconseguir una efectiva protecció del medi ambient, establint
una regulació addicional a l'adjudicació de les llicències municipals d'obres. En ella s'articula tant
l'objecte de l'ordenança, classificant els residus per categories, com la gestió dels residus i les
possibles infraccions sancionadores pel seu incompliment.
Els membres de la Junta de govern Local es mostren a favor de la mateixa, indicant que es prepare
l'expedient per a poder portar el tema al pròxim ple ordinari.
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QUART.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ CASTELLAR IBORRA sol·licitant per al
segon trimestre de 2016 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua
propietat, Taberneta el Coc, siti en carrer Camí Fondo núm. 32. La terrassa se situa enfront de la
façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície
total de 12 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedeixen 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 12 m2 en el domicili siti en carrer Camí Fondo
núm. 32 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la Taberneta el Coc, 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 d'abril a juny 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
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 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 José Antonio Sancho Giménez en representació de
SALÓ CARMELO, SL sol·licitant anul·lació de la llicència d'ocupació de via pública i la seua
corresponent taxa concedida en Junta de govern Local de data 8 de març de 2016, i sol·licitar
novament la 5 m2 d'ocupació de via pública enfront de la façana del local, Camí Cebolla 4 des del
mes de maig a novembre, ambdós inclosos.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat ordenant
l'anul·lació de l'ocupació de la via pública i la seua taxa corresponent concedida per Junta de
Govern Local de data 8 de març de 2016.
Així mateix acorden atorgar a JOSÉ ANTONIO SÁNCHO GIMÉNEZ, en representació de
SALON CARMELO, SL l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la
seua propietat, Bar Carmelo siti en carrer Camí Cebolla, 4 per als tres últims trimestres de l'any. La
terrassa se situa enfront de la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de
vehicles, ocupant una superfície total de 5 m2, segons informe tècnic. Els membres de la Junta de
Govern Local accedeixen 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 5 m2 en el domicili siti en carrer Camí Cebolla,
4 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Carmelo, no podent
sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
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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: segon, tercer i quart trimestre de 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,
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.
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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 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.

QUINT.- CONCESSIÓ D'AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL
Per part de la senyora Mireia Gimeno, regidor delegada de Servicis socials Es dóna compte dels
informes favorables emesos pel departament de Servicis Socials Municipals per a la concessió
d'ajudes, una vegada arreplegada i estudiada la documentació pertinent i a l'empara de les
instruccions relatives al procediment i tramitació de les Ajudes d'Emergència Social per a
Corporacions Locals que siguen beneficiàries de de subvencions destinades a Programes
d'Emergència Social, de conformitat al que establix la Llei 11/2015 de 29 de desembre, de
Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici i la quantia total del qual per al mes d'abril de 2016
ascendeix a un import en metàl·lic de 3.955,93 euros; en vals canviables en CONSUM per import
de 2.240 €;
Que aquelles unitats de convivència, que sol·liciten ajuda per a l'ús de vivenda (llum, aigua i gas) a
l'empara d'ajudes de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a
evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i perduda de la vivenda per no poder
atendre el pagament del lloguer, Programa PIDAE, ascendeixen a un import global (llum, gas i
aigua) de 2.854,50 €.
El total d'ajudes d'este mes d'abril és per a 50 ajudes, segons es relacionen en l'annex I d'este acord.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden per unanimitat aprovar les ajudes socials
relacionades en l'annex I basant-se en els informes presentats i traslladar el present acord a la
Intervenció i tresoreria municipal als efectes oportuns.

SEXT- 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. 246/2016 de 8 d'abril rectificant liquidacions tributàries d'IBI urbana 2016 de
les següents referències cadastrals: 9358303YJ2895N0034RL, 9358303YJ2895N0025ZD,
8853901YJ2885S0004EW i 9358303YJ2895N0004YZ.
Decret núm. 247/2016 de 8 d'abril contractant José María Cerdán Ruiz com a conserge del
CEIP Mare de Déu del Miracle per a cobrir el període d'excedència de la conserge.
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Decret núm. 248/2016 d'11 d'abril ordenant el pagament de les obligacions reconegudes en
el Decret 239/2016 incloses en la relació o/2016/16 per import brut de 19.500 €
Decret núm. 249/2016 d'11 d'abril anul·lant les liquidacions practicades per la taxa de guals
2013 a 2015, ambdós inclosos, del carrer Castelló núm. 3 i ratificar la taxa liquidada de
2012.
Decret núm. 250/2016 d'11 dea abril aprovant la compensacions d'ofici respecte de la
factura 05/2016 de data 21 de gener de 2016 per import de 125,50 €.
Decret núm. 251/2016 d'11 d'abril incoant expedient sancionador per presumpta infracció a
l'art. 31 de l'Ordenança municipal reguladora de la Tinença i protecció d'animals de
companyia.
Decret núm. 252/2016 d'11 d'abril incoant expedient sancionador per presumptes
infraccions dels articles 47 de la Llei 7/2002 de Contaminació acústica.
Decret núm. 253/2016 d'11 d'abril anul·lant la liquidació practicada de la taxa de fem 2015
de l'immoble siti en carrer Vicente Soriano , 39 amb núm. fix 3384 per duplicitat de la
mateixa.
Decret núm. 254/2016 d'11 d'abril incoant expedient sancionador per presumpta infracció a
l'art. 6.3 b) de l'Ordenança municipal reguladora de la Tinença d'animals potencialment
perillosos.
Decret núm. 255/2016 d'11 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública el 19
d'abril amb motiu de la festivitat de la verge del Miracle.
Decret núm. 256/2016 d'11 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública el 23
d'abril amb motiu de bateig.
Decret núm. 257/2016 de 12 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública el 8
de maig amb motiu de comunions.
Decret núm. 258/2016 de 12 d'abril retirant sancions de trànsit imposades per la policia
local.
Decret núm. 259 de 12 d'abril donant per finalitzat el procediment de restauració de la
legalitat urbanística iniciat mitjançant una resolució núm. 27/2016de 18 de gener en carrer
Diputació Provincial, 1.
Decret núm. 260 de 12 d'abril ordenant el pagament de les obligacions reconegudes incloses
en la relació P/2016/47 l'import brut de la qual ascendeix a 25.756,36 €.
Decret núm. 261 de 12 d'abril aprovant diverses certificacions d'obres relatives als
expedients inclosos en la subvenció d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació
Provincial.
Decret núm. 262 de 12 d'abril procedint a la tramitació de baixa per inclusió indeguda al no
haver confirmat la seua residència.
Decret núm. 263 de 13 d'abril adjudicant la contractació del manteniment de sistemes de
detecció, alarma i extinció d'incendis a l'empresa CHUBB IBÈRIA, SL a través del
Conveni Marc subscrit per l'Excma. Diputació provincial de València.
Decret núm. 264 de 13 dea bril anul·lant l'exempció de l'impost municipal de circulació
dels vehicles matrícula 2088-BNK,4514-HDS,5059-CKJ,1233-DFF,3756-HGZ, 3073BWY per deixar de reunir les condicions per les quals se'ls va concedir l'exempció al seu
dia.
Decret núm. 265 de 13 d'abril atorgant llicència de parcel·lació urbanística de la parcel·la
E.5.7.26 amb una superfície de 122,56 m2 que dóna al carrer Blasco Ibañez.
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Decret núm. 266 de 13 d'abril contractant a Ivan Torres Sanchis com a socorrista per a
cobrir la baixa d'una treballadora de la piscina coberta durant la seu IT.
Decret núm. 267 de 14 d'abril reconeixent l'exempció de l'IMCV a partir de l'exercici de
2016 per al vehicle matrícula 8959 HGJ.
Decret núm. 268/2016 de 14 d'abril reconeguent l'exempció de l'impost municipal de
circulació d'uns quants vehicles i canviar el reconeixement d'exempció d'uns quants
vehicles.
Decret núm. 269/2016 de 15 d'abril sol·licitant a l'alcalde de Segorbe la seua conformitat
perquè s'autoritze a Nicolás Sánchez Sáez que ocupe la plaça d'interventor municipal en
comissió de servicis.
Decret núm. 270/2016 de 15 d'abril autoritzant i reconeixent les obligacions de la relació de
comptabilitat O/2016/19, per import brut de 100.563,89 €.
Decret núm. 271/2016 de 15 d'abril concedint bestretes de nòmines a diversos treballadors
de l'ajuntament.
Decret núm. 272/2016 de 15 d'abril aprovant la compensació d'ofici per al pagament de les
factures 01 100506 de data 3 de desembre de 2015 i 01 100514 de 9 de desembre de 2015.
Decret núm. 273/2016 de 18 d'abril desestimant el recurs corresponent a la devolució de
l'IBI de 2014 de l'immoble referència cadastral 9654202YJ2895S0001GE i aprovar noves
liquidacions d'IBI urbana del dit immoble corresponent a l'exercici 2015.
Decret núm. 274/2016 de 18 d'abril declarant desistit al propietari de l'immoble siti en en
l'avinguda Sant Pere, 4-14, de la declaració responsable d'obres per a la col·locació d'una
bancada en la terrassa de l'àtic del dit immoble per no ser favorable l'informe emés pels
servicis tècnics, de conformitat amb el que disposen les NNSS.
Decret núm. 275/2016 de 18 d'abril prenent coneixement de diverses declaracions
responsables d'obres.
Decret núm. 276/2016 de 18 d'abril anul·lant la liquidació del rebut de fem amb núm. fix
6758 de l'immoble siti en carrer Guàrdia Civil núm. 6 pta. 1 per duplicitat del mateix.
Decret núm. 277/2016 de 18 d'abril anul·lant la liquidació de l'IVTM 2015 del vehicle
matrícula 5490DHD per haver sigut transferit el 26/01/2010.
Decret núm. 278/2016 de 18 d'abril incoant diversos expedients de baixa d'ofici per
inscripció indeguda en el Padró d'Habitants.
Decret núm. 279/2016 de 18 d'abril donant de baixa amb data 18 d'abril de 2016 a una
monitora de natació en virtut de la seua sol·licitud de data 15 d'abril de 2016.
Decret núm. 280/2016 de 18 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública per
al 23 d'abril per bateig.
Decret núm. 281/2016 de 18 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública per
al 30 d'abril per boda.
Decret núm. 282/2016 de 18 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública per
al 15 de maig per comunió.
Decret núm. 283/2013 de 18 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública per
als dies 7,8,14,15,21,22,28 i 29 de maig per comunions.
Decret núm. 284/2016 de 18 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública per
al 18 de juny per boda.
Decret núm. 285/2016 de 19 d'abril abril anul·lant la liquidació del rebut de fem 2014 amb
núm. fix 6005 de l'immoble siti en carrer Joan Lluis Vives, 42 a l'estar ja abonat.
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Decret núm. 286/2016 de 19 d'abril incoant expedient sancionador per presumptes
infraccions dels articles 47 de la Llei 7/2002 de Contaminació acústica.
Decret núm. 287/2016 de 19 d'abril sol·licitant a la Direcció General d'Administració
Local, Conselleria de Presidència, que previs els tràmits oportuns, es concedisca comissió
de servicis perquè D. NICOLÁS SÁNCHEZ SÁEZ, funcionari d'administració local amb
habilitació de caràcter estatal, subescala d'Intervenció-Tresoreria, puga exercir com a
Interventor d'este Ajuntament amb efectes del dia 20 d'abril de 2016.
Decret núm. 288/2016 de 19 d'abril atorgant llicència d'ocupació de la via pública amb
taules i cadires per al local Pico fino siti en carrer Del Puig, 19.
Decret núm. 289/2016 de 19 d'abril aprovant les compensacions d'ofici dels esmentades
deutes en l'import concurrent amb el crèdit reconegut a favor de diversos els deutors, això
amb caràcter previ al pagament de les obligacions reconegudes incloses en la relació
O/2016/19.
Decret núm. 290/2016 de 20 d'abril ordenant el pagament de l'obligació reconeguda per
import buró de 707,03 €
Decret núm. 291/2016de 20 d'abril procedint a l'adjudicació de la presentació dels servicis
de gestió de les nòmines de personal a la mercantil SERVISOFT LLEVANT, SL per un
any.
Decret núm. 292/2016 de 20 d'abril desestimant el recurs de reposició contra la sanció de
trànist imposada per decret de l'alcaldia 181/2016, expte. 596/2015.
Decret núm. 293/2016 de 20 d'abril dictant ordre d'execució a diversos propietaris de
parcel·les perquè es procedisca a la neteja, desinfecció i desratització de les mateixes en un
termini de 30 dies.
Decret núm. 294/2016 de 21 d'abril desestimar el recurs de reposició interposat per
l'interessat contra liquidació IBI urbana 2016 immoble referència cadastral
8956946YJ2885N0001TF practicada al seu nom tenint en compte que les dades relatives a
la mateixa inclosos en padró aprovat per decret Alcaldia 140/2016 són coincidents amb els
continguts en certificació cadastral telemàtica esmentada anteriorment.
Decret núm. 295/20106 de 21 d'abril convocant sessió ordinària de la Junta de Govern
Local per al dia 26 d'abril de 2016.

SÈPTIM.- 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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