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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 28 DE GENER DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les nou hores i trenta minuts del dia 28 de gener 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.
Assistixen al seu torn Sra Rosa Mª Fuentes Dueñas, membre dels servicis Tècnics Municipals.

Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Ordre 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 14 de gener de 2.016, per la qual cosa queda pendent
d'aprovació.

SEGON.- LLICÈNCIA D'OBRES
Es dóna compte en primer lloc de les resolucions en què es pren en consideració
declaracions responsables d'obres:
-Decret núm. 56 de 25 de gener:
*José Vicente López Balmes per a la realització d'obres consistents en el canvi de la banyera
per plat de dutxa en la vivenda sítia en la c/ Rei En Jaume, 57-3.
*Mª Paz Barrera Muñoz per a la realització d'obres consistents en la pavimentació i
col·locació de sostre d'escaiola en el menjador i entrada a la vivenda de l'immoble siti en la C/
Vallant, 8.
*María Carrera Esteve per a la realització d'obres consistents a canviar el sòcol de la fatxada
de la vivenda sítia en la c/ Vicent Soriano, 8.
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Per part de la Sra. Fuentes es dóna compte de l'estat d'abandó que existix en el polígon
conseqüència de l'existència de moltes naus tancades, la qual cosa ha donat lloc a desperfectes
en les zones de reculada de les naus i també en la via pública, amb proliferació d'escrostonats i
mala herba. A la vista d'això, el Regidor d'Obres Públiques present en la sessió considera que
part de les labors de manteniment les podria realitzar la brigada municipal, com és per exemple
la neteja de les males herbes que estan proliferant.
Pren la paraula el Sr. Encarnación manifestant que recentment van mantindre una
reunió amb el Diputat provincial Bartolomé Nofuentes, el que els va informar de la tramitació
dels fons FEDER de la Comunitat Europea, i de la possibilitat de beneficiar-nos dels mateixos
per a la realització d'inversions en el Municipi, entre les quals podrien estar la millores a
realitzar en el Polígon Industrial. Respecte d'això informa que, encara que estos projectes
exigixen aportació municipal, la mateixa es pot quantificar en funció del gasto ja realitzat. Els
projectes deuen presentar-se en la Comissió Europea, però és convenient que amb caràcter
previ s'informe el representant de la Comunitat Valenciana en la Comissió, perquè puga
evualuarlo i evitar problemes en la tramitació dels projectes.
També indica que hi ha ajudes europees per a la creació d'ocupació.
Tot això deu concretar-se amb un projecte concret que deu de ser abordat ja.
Afig que es va aprofitar la reunió per a plantejar la possibilitat d'accés ajudes per al
finançament d'un nou Pla General d'Ordenació Urbana, i també de la possibilitat de sol·licitarlos el suport d'un TAG.
Finalment informa que la Diputació té intenció d'aprovar un nou Pla d'Obres i Servicis,
que serviria inclús per al finançament de gasto corrent, perquè segons pareix volen aglutinar
totes les ajudes que concedixen al llarg de l'any en un sol Pla municipal.
La Sra. Fuentes posa en relleu, per mitjà de l'exhibició de diverses fotografies, de
l'existència d'unes caixes destinades a albergar coloms esportius en les estructures de les
pèrgoles existents en la Plaça de la Corona. S'entén que l'Associació de Colombaires va haver
de desmantellar les existents en l'arbratge del Col·legi Públic i s'han col·locat allí, sense que
conste autorització per part de l'Ajuntament. És per això que s'acorda dirigir-se al president de
la dita Associació per a demanar informació, i si és el cas indicar-li que es procedirà al seu
desmantellament.
També posa en relleu la Sra. Fuentes els problemes d'urbanització existents en
l'encreuament del passeig de la Real Séquia de Moncada, en especial en el tram existent entre
El Carrer Trencat i l'estació, perquè es tracta d'un tram molt deteriorat, amb problemes derivats
del distint nivell pel pas de la séquia, i el deteriorament que això està provocant. Després de
discutir-se pels Srs. Regidors, s'acorda encarregar la realització d'un estudi tècnic per a
preveure el seu possible finançament o accés a subvencions públiques.
S'informa igualment per la Sra. Fuentes de l'estat de deteriorament del tanca de l'estació.
Respecte d'això es planteja el dubte de si el manteniment del mateix correspon a l'Ajuntament o
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a FGV. Prèvia comprovació es verifica que la titularitat de la parcel·la cadastral és de FGV, per
la qual cosa s'acorda dirigir-se a esta entitat posant en relleu els problemes de manteniment de
la parcel·la en general, i en especial de la tanca, als efectes de poder arribar a algun tipus
d'acord conveniat per al manteniment general de l'entorn de l'estació.
A continuació s'aborda el problema de les lluminàries del Polígon Industrial, perquè
segons pareix les instal·lades en el mateix no responen a models comercials sinó a un model
exclusiu de l'instal·lador elèctric que en el seu moment les va instal·lar. Això porta el problema
que l'actual mantenidor no pot reposar-les. En l'actualitat, el cost de reposició de les actualment
foses podria ascendir entre 2.000 a 3.000 €, plantejant-se la conveniència de poder realitzar la
dita reposició. S'acorda consultar la disponibilitat de partida pressupostària amb la intervenció
municipal.
Respecte d'això el Sr. Ciges pregunta si està realitzat algun estudi lumínic de
l'enllumenat públic, a la qual cosa es respon que no es té coneixement d'això.
S'informa de la necessitat de procedir a dotar d'eixugadors de cabell als vestidors de la
piscina coberta. S'acorda adquirir els indispensable i estudiar alternatives perquè el seu cost
siga el més barat i que la seua instal·lació evite que els mateixos siguen sostrets.
A continuació la Sra. Fuentes informa que per part de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports s'ha sol·licitat el certificat de compatibilitat urbanística del nou Col·legi,
passant a exhibir-se els plans presentats per a coneixement dels membres de la Comissió.
Posat de relleu el problema de la brutícia de les parcel·les del Sector I, el Sr.
Encarnación informa que ja s'ha comunicat la resolució de l'Alcaldia relativa a l'orde de neteja
dels solars, i que el problema fonamental en este sector és que les parcel·les són de propietat
d'empreses immobiliàries, a la que és difícil dirigir-se i localitzar-les, perquè algunes van entrar
en concurs de creditors. S'està realitzant les gestions necessàries per a parlar directament amb
ells.
També respecte a este Sector la Sra. Fuentes posa de manifest les queixes de diversos
veïns sobre el mal funcionament d'alguns dels fanals de l'enllumenat públic. S'acorda informar
esta circumstància a l'empresa mantenidora de l'enllumenat públic perquè procedisca a
inspeccionar-los.
Es dóna compte de la instància presentada per MACIPEKE S.A. sol·licitant la viabilitat
d'explotació de les parcel·les del Sector IV com a horts ecològics. Respecte d'això es planteja
en primera instància si l'ús sol·licitat és compatible amb el permés pel planejament, i en el cas
que així siga que és el que es permetria realitzar en les parcel·les, com se solucionaria el
problema del reg; si això deu d'afectar illes completes o cap en la mateixa illa compatibiliar
usos. En este sentit es considera que potser allò que s'ha adequat seria modificar el Pla Parcial
per a preveure este ús, i aprofitar la redacció del nou articulat per a regular en que condicions i
amb que limitacions es pot realitzar el cultiu d'horts ecològics en una zona qualificada com a
urbana pel planejament. El tema queda sobre la mesa a costa de valorar l'oportunitat de
modificar el Pla Parcial.
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Finalment es posa en relleu la brutícia generada pels contenidors d'oli usat que està
danyant el paviment, i sobre la conveniència de canviar-los d'ubicació. Respecte d'això el Sr.
Encarnación posa en relleu que per la regidora delegada en neteja viària s'estan realitzant les
gestions necessàries per a solucionar el problema, que és possible que passe per canviar el tipus
de contenidors i la firma d'un nou conveni amb una altra empresa de reciclatge de residus.

TERCER.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
Es dóna compte de la sol·licitud formulada per JUAN ORTEGA RUIZ, en
representació de M2 Assessors col·legiats SLP, contra la liquidació practicada de l'impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres en ocasió de la construcció de trasters en nau industrial
ubicada en la C/ Horteta 11, i en la que manifesta el seu disconformitat en la valoració de les
obres que serveix de base a la liquidació de l'impost. Els membres de la Junta de Govern
consideren que al tractar-se d'una liquidació tributària deu remetre's l'expedient a Tresoreria
Municipal per a la tramitació i resolució del mateix.
Es dóna compte de la instància presentada per JOSE CASTELLAR IBORRA
sol·licitant per al primer trimestre de l'any 2.016 l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires per al local siti en carrer Camí Fondo 32 (Taberneta del Coc). La terrassa se situa
enfront de la façana del local pel carrer Camí Fondo, no podent sobrepassar l'ample
d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície de 12 m2. 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 12 m2 en el domicili siti en carrer
Camí Fondo 32, enfront de la façana del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires
per al servici del local de bar-cafeteria, no podent sobrepassar l'ample de corresponent a
l'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: primer 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'altura mínima serà de 60 centímetres des del sòl
de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
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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 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 PEDRO JIMENEZ CARRASCO
sol·licitant per al primer trimestre de l'any 2.016 l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires per al local siti en carrer Calvari núm.10 en les mateixes condicions que les acordades
en el quart trimestre de l'any anterior.
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Considerant l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 12 de novembre en
què s'autoritzava, en funció dels informe emesos una ocupació de 12 metres quadrats, la Junta
de Govern acorda:
Concedir la llicència d'ocupació de la via pública sol·licitada amb les següents
condicions d'otrogament de la llicència:
 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
Calvari 10, enfront de la façana del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per
al servici del local de bar-cafeteria, no podent sobrepassar l'ample de corresponent a
l'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: primer 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 trànist 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'açaria 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.
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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.

Respecte d'això es comprova que està pendent d'ingrés l'abonament de la taxa
corresponent al quart trimestre de 2.015, si bé, a causa de la recent notificació de la liquidació,
es troba inclús en període voluntari de pagament. En conseqüència la present llicència queda
igualment condicionada al pagament de les liquidacions anteriors pel mateix concepte, de tal
manera que l'impagament de les mateixes habilitarà a l'Ajuntament a l'extinció de la present
autorització.

Es dóna compte de l'escrit remés per l'Associació de Colombaires sol·licitant que
l'Ajuntament de Rafelbunyol estudie la possibilitat de la utilització d'una parcel·la municipal on
poder ubicar les instal·lacions necessàries per a la pràctica de l'esport de columbicultura, evitant
així molèsties al veïnat.
Els membres de la Junta de Govern Local, previ valorar diverses parcel·les municipals,
decidixen posposar la decisió a l'espera de valorar qual parcel·la podria ser la més idònia.

QUART.- 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.11/2016 de 13 de gener estimant sol·licitud d'anul·lació de liquidació de taxa
de fem
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Decret núm.12/2016 de 13 de gener autoritzant l'ocupació de via pública amb cohetódromo
en Carrer Magdalena
Decret núm.13/2016 de 13 de gener, aprovant liquidacions per taxa d'arreplegada de fems.
Decret núm. 14/2016 de 13 de gener de 2016 desestimant sol·licitud d'anul·lació de
liquidacions de l'impost sobre circulació de vehicles.
Decret núm.15/2016 de 13 de gener de 2016 sobre ampliació de l'horari de tancament
d'establiments públics parell festivitats de l'any 2016
Decret núm. 16/2016 de 15 de gener sobre concessió de bestretes de nòmines.
Decret núm.17/2016 de 15 de gener sobre autorització d'ocupació de via pública en ocasió
de tir de focs artificials el dia 15 de gener a partir de les 20 hs. en C/Major i Mare de Déu
del Miracle
Decret núm. 18/2016 de 15 de gener autoritzant una bestreta de caixa fixa de 500 a la
Tresoreria Municipal.
Decret núm19/2016 de 15 de gener desestimant la sol·licitud de Carolina prim Barber de
reducció horària en la jornada per la mateixa sol·licitada.
Decret núm.20/2016 de 15 de gener sobre autorització d'ocupació de via pública en ocasió
de tir de focs artificials el dia 15 de gener a partir de les 22 hs. en C/Magdalena.
Decret núm.21/2016 de 15 de gener sobre autorització d'ocupació de via pública en ocasió
de tir de focs artificials el dia 15 de gener a partir de les 0:01 hs. en partida del Bobalar
parcel·la 7.
Decret núm.22/2016 de 15 de gener sobre autorització d'ocupació de via pública en ocasió
de tir de focs artificials el dia 16 de gener a partir de les 17 hs. en C/Magdalena.
Decret núm.23/2016 de 15 de gener denegant bonificació del 100% de l'impost sobre
circulació de vehicles per caràcter històric del mateix.
Decret núm.24 de 15 de gener modificant l'adjudicació d'adquisició de gespa artificial dins
del Pla de parcs i jardins de la Diputació provincial, adjudicant-ho a favor de Dr. Play per
un import de 3.000 €.
Decret núm.25/2016 de 18 de gener, concedint targetes d'estacionament a favor de
minusvàlids.
Decret núm.26/2016 de 18 de gener estimant sol·licitud d'anul·lació de liquidació de taxa
de fems per duplicitat.
Decret núm.27/2016 incoant expedient de restauració de legalitat urbanística de l'immoble
siti en C/Diputació provincial 1.
Decret núm.28/2016 de 18 de gener dictant orde d'execució de neteja de solars
Decret núm. 29/2016 de 18 de gener ordenant el pagament de la relació 131 per un import
de 15400,15 relatius al pagament de 48 dies de la paga extra del mes de desembre de 2.012.
Decret núm.30/2016 de 18 de gener ordenant el pagament de la relació 130 per un import
de 1547,10 relatius a nòmines del mes de desembre en ocasió d'altes/baixes l'últim dia del
mes.
Decret núm.31/2016 de 18 de gener, aprovant la compensació de deutes contrets per
Regidors amb l'Ajuntament amb l'import de les dietes a percebre per assistències a sessions
del 4t ttre. de l'any 2.015.
Decret núm.32/2015 de 19 de gener concedint termini addicional de 15 dies d'audiència en
l'expedient de restauració de legalitat urbanística corresponent a l'immoble siti en polígon 2
parcel·la 59
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Decret núm.33/2016 de 20 de gener aprovant liquidacions de l'impost sobre Vehicles de
Tracció mecànica
Decret núm.34/2016 de 20 gener aprovant rectificació d'errors materials relatius a
liquidacions d'Ibi urbana de 2013 i 2014 a instància d'un contribuent.
Decret núm.35-36-37/2015 de 20 de gener sobre concessió de llicències sobre tinença
d'animals potencialment perillosos
Decret núm. 38 de 22 de gener convocant Junta general extraordinària d'accionistes de
Remarasa per al dia 26 de gener de 2.016
Decret núm.39 de 22 de gener ordenand el pagament d'ajudes socials per un import de
4.638 €
Decret núm.40 de 22 de gener, sol·licitant pròrroga per a la justificació de l'ajuda concedida
dins del Pla d'inversions en parcs i jardins.
Decret núm.41 de 25 de gener de 2.016 ordenant el pagament a la Diputació provincial de
la part no subvencionable del Pla d'eficiència energètica en equips de calefacció.
Decret núm. 42 a 55 de data 25 de gener de 2.016 sobre concessió de fraccionaments de
deutes tributaris instades per diversos contribuents.
Decret núm.56 de data 25 de gener de 2.016, sobre presa en consideració de diverses
declaracions responsables d'obra i liquidació de tributs derivades de les mateixes.
Decret núm.57 de data 25 de gener de 2.016 sobre reconeixement de servicis previs a
l'agent de la policia local interí RAUL PALÈNCIA MOLINA.
Decret núm.58 de data 26 de gener, convocant Junta de Govern Local per al dia 28 de gener
de 2.016.

QUINT.- 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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