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ACTA PLENARI
Número 5
Sessió ordinària del Plenari de l’Ajuntament del dia 9 de juliol de 2020
ASSISTENTS:
Alcalde-President:
En Josep Almenar i Navarro (PSOE)

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

Regidors i Regidores:
Rosario González i Fernández (PSOE)
Guillem Tortosa i Soriano (PSOE)
José Alberto Sanchis i Cuesta (PSOE)
Delia López i Moya (PSOE)
Patricia Salgado i Alcaide (PSOE)
Asdrúbal Ferrer i Alcaide (PSOE)
Rosa María Alejos i Montoro (PSOE)
Fernando Lara Almenar (PSOE)
Carles Cortés i Conejos (COMPROMIS)
Angel Javier Montero i Hernández (P. POPULAR)
Maria José Royo i Córdoba (CIUDADANOS)
Diego Soriano i Alonso (CIUDADANOS)
Excusa la seua presència:
Maria Elena Ruiz i Pérez (PSOE)
Mario Guillén i Rodríguez (PSOE)
Xavier Rius i Torres (COMPROMIS)
Remedios Pellicer i Martínez (P. POPULAR)
Secretaria General
Lorena Andreu i Guillem
Vicesecretari Interventor
José Vicente Aparisi Aparisi
Tresorer
José Manuel Domenech i Bolea
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Picanya, a nou de juliol de dos mil vint.
Escaientment convocats i notificats mitjançant l’Orde del Dia comprensiu dels assumptes que
s’han de tractar, es reuniren sota la Presidència del Sr. Alcalde En Josep Almenar i Navarro, en
primera convocatòria, les persones adés esmentades, integrants de la majoria dels membres de la
Corporació, per a celebrar la sessió ordinària i pública.
Essent les vint hores i quaranta minuts la Presidència declara obert l’acte telemàticament per
videoconferència, amb el següent
ORDE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (2 de juny de 2020). El Sr.Alcalde dóna
pas a aquest punt de l’Orde del dia.
Com que no s’hi oposà ningú, l’Acta va ser aprovada PER UNANIMITAT.
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2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CESSIÓ D’ÙS DE PARCELA DE
TITULARITAT MUNICIPAL (Exp. 352390F).- Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del dia
El Sr. Sotssecretari Interventor presenta i explica la següent proposta, dictaminada prèviament
per la corresponent Comissió Informativa:
“INFORME
José Vicente Aparisi Aparisi, Vicesecretario Interventor del Ayuntamiento de Picanya y Lorena
Andreu Guillem, Secretaria General de la misma Corporación, emiten el presente informe en
relación con el siguiente

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

ASUNTO: MODIFICACIÓN CONTRATO CESIÓN DE USO DE SUELO MUNICIPAL PARA
PRÁCTICA DEL DEPORTE.
Al presente informe le resultan de aplicación los siguientes
ANTECEDENTES
I. Mediante acuerdo plenario de fecha 19 de julio de 2001, el Ayuntamiento de Picanya acordó
aprobar el convenio de cesión a la Mercantil Mivalsou S.L., CIF B97128839, de la parcela de
titularidad municipal con referencia catastral 2295903YJ2629N0001MW con objeto de fomentar la
práctica del deporte en el municipio.
La citada parcela, en el momento de adopción del acuerdo plenario ostentaba la calificación de
bien patrimonial.
II. En virtud del citado convenio, por el Ayuntamiento se procedía a ceder el uso de la parcela
antes referenciada a la Mercantil MIVALSOU, CIF B97128839, por un período máximo de 40
años, obligándose el cesionario a ejecutar determinadas instalaciones deportivas en la misma,
resultando de cuenta del mismo su mantenimiento así como disponer con carácter gratuito dichas
instalaciones para determinados vecinos inscritos en clubs deportivos de Picanya.
III. Con fecha 23 de diciembre de 2019 y número 5142, por la Mercantil cesionaria, MIVALSOU
S.L., CIF B97128839, y la asociación Tatami Ruby Club, CIF G-96781513, se presenta escrito en
el que se pone de manifiesto su voluntad de ceder el contrato de cesión de uso a favor de esta
última, solicitando expresamente la autorización de la Corporación.
IV. Mediante acuerdo Plenario de fecha 16 de enero de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de
Picanya acordó autorizar la cesión del contrato de cesión de uso de la parcela de titularidad
municipal a favor de la Asociación Tatami Rugby Club, con CIF G-96781513, siendo elevada la
citada cesión a escritura pública notarial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, mediante instrumento
otorgado ante el Notario de Valencia, don Alejandro Cervera Taulet, en sustitución de don Joaquín
Borrell García, en fecha 22 de enero de 2020 y número de su protocolo 207.
V. Consta solicitud formulada por la actual titular del contrato de cesión de uso, la Asociación
Tatami Rugby Club de fecha 01 de Julio de 2020, y número de RE 2244, en el que se solicita la
modificación del contrato de cesión de uso en los términos que se contienen en el presente
informe.
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VI. De idéntica forma, consta en el expediente, acuerdo adoptado por la Escola Gavina
Cooperativa, por la que se aprueba permutar con el Ayuntamiento de Picanya, a suscribir en un
plazo máximo de 3 años, 2269,25 m2s de las siguientes parcelas:
-

186 del Polígono 3 de Picanya.
195 del Polígono 3 de Picanya.

A los anteriores antecedentes le resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

PRIMERO.- NATURALEZA JURÍDICA DEL NEGOCIO DE CESIÓN DE USO SUSCRITO.
Tal y como se puso de manifiesto en el informe evacuado a propósito de la cesión del contrato de
cesión de uso acordada en su día por el Pleno del Ayuntamiento, el negocio de cesión de uso
ostenta una eminente naturaleza jurídico privada, en atención al carácter patrimonial que
ostentaban, en su día, los bienes objeto de cesión.
Así las cosas, y si bien el contrato de cesión de uso no se encuentra expresamente regulado en
nuestro Código Civil, en el que si se contemplan otras modalidades de cesión de bienes como el
arrendamiento o el comodato, en atención a que medie contraprestación, el mismo encuentra
amparo en el principio de libertad de pactos que se recoge en el artículo 1.255 de la citada norma
cuando dispone que:
“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por
conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”.
De idéntica forma se puso de manifiesto que si bien nuestro Código Civil no regula la cesión de
los contratos, la misma es una figura que se ha impuesto en la práctica y es plenamente admitida
por la doctrina y la jurisprudencia; en palabras de nuestro TS (STS Sala de lo Civil de fecha
09/09/1998)
“aquél acuerdo de todas las voluntades contractuales, que produce la transmisión del
conjunto de los efectos de un determinado contrato a un tercero, pero siempre
entendiendo dicha cesión con carácter unitario, o sea, con todo lo explicitado en el
primitivo contrato, o sea, sin que suponga la sustitución de un contrato por otro posterior, pues
en este caso surgiría la figura de la novación. En palabras más simples, hay que tener en cuenta
lo que afirma la sentencia de esta Sala de 4 de febrero de 1.993, cuando dice que "la voluntad
negocial en la cesión de contrato queda claramente proyectada en cuanto produce atribución de
los efectos de un contrato a persona distinta de la que lo concluyó, pasando la relación bilateral a
trilateral y produciendo como efecto característico que el cedente quede desligado del contrato y
el cesionario subrogado en su lugar".
De dicha definición puede concluirse que el principal efecto de la cesión de un contrato no es
otro que la transmisión del cedente a favor de un tercero, cesionario, de la posición jurídica que
ostenta aquél en el contrato que le liga al cedido.
Y de esta forma se ha puesto de manifiesto también por la jurisprudencia emanada del orden
jurisdiccional contencioso administrativo, rama del derecho en el que si se regula expresamente
la cesión de los contratos, y en la que se pone de manifiesto que la misma tiene por objeto
garantizar el interés público en el cumplimiento de los mismos, y las obligaciones derivadas del
mismo ( STS Sala de lo Contencioso de fecha 14 de octubre de 2005 ), quedando también aquí
el cesionario subrogado en la posición jurídica del cedente desde el momento de suscripción
inicial del contrato, tal y como establece expresamente el propio artículo 214 del TRLCAP
2/2000, y ha señalado también nuestra doctrina y de la que resultan ejemplo los
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pronunciamientos contenidos en el dictamen del Consejo de Estado de fecha 7 de noviembre de
1996, cuando señala que:
“El 24 de noviembre de 1993, se autorizó la cesión del contrato en favor de ...... , formalizándose
el correspondiente documento de cesión el 10 de diciembre de 1993. La suspensión se alzó el 22
de septiembre de 1993, esto es, antes de haberse producido dicha cesión, lo que aboca a
suscitar la cuestión de si ...... está legitimada para formular la reclamación. Tal interrogante debe
ser contestada afirmativamente, pues la cesión del contrato comporta el mantenimiento de
la misma relación convencional, tal cual es, como un todo, ligando en adelante, a
personas distintas de quienes lo contrajeron. Cuando se produce una cesión, el contrato
produce todos sus efectos entre el contratante originario y el cesionario del otro como si desde
un principio se hubiere celebrado directamente entre aquél y éste, sin intervención del cedente,
como ha puesto de manifiesto la doctrina y recoge la legislación sustantiva que la disciplina (vid,
en tal sentido, Compilación Navarra, ley 514). Por ello, todo lo que corresponde al cedente puede
ser ejercido por el cesionario.”
SEGUNDO.- POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE LA
PARCELA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
Uno de los principios en materia contractual es el denominado “pacta sunt servanda”, conforme
al cual, el contrato obliga a los contratantes y debe ser puntualmente cumplido.
Dicho principio aparece expresamente contemplado en nuestro Código Civil, y así su artículo
1258 señala que “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces
obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.”
El artículo 1278 del citado cuerpo normativo también recoge el citado principio, cuando señala
que “los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado,
siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.”
Sin embargo, en aquellos supuestos en que se conciertan contratos de una larga duración, como
son los de tracto sucesivo ( en nuestro caso, el convenio de cesión de uso que extiende sus
efectos durante 40 años), nuestra doctrina y jurisprudencia ha venido admitiendo la posibilidad
de su modificación por alteración de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento
de suscribir el contrato, acudiendo así a la denominada "cláusula rebus sic stantibus."
Así se expresa la doctrina emanada por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ( STS
209/94, de 15 de Marzo ), en la que se admite con carácter excepcional operar una modificación
del contrato por una alteración de la base del negocio suscrito inicialmente y resultar éste
excesivamente oneroso. En cuanto a sus efectos se le niegan los resolutorios o extintivos, dado
que la misma tiene por objeto compensar un posible desequilibrio en las prestaciones.
En el supuesto que se examina en el presente informe, las circunstancias existentes en el
momento de suscripción inicial del contrato, el cual se remonta al año 2001, y respecto del cual
insistimos, el actual cesionario se subroga en su posición inicial, se han visto modificadas como
consecuencia de la existencia de instalaciones deportivas similares de titularidad municipal, lo
que en principio restaría demanda a la práctica deportiva a la que inicialmente se encuentran
destinadas las instalaciones y que aconsejan una modificación de la práctica deportiva a la que
se encuentran destinados los terrenos.
Así, se solicita el cambio del uso de las instalaciones deportivas a la práctica de rugby
homologado, lo que a su vez, exige la ampliación de la superficie de los terrenos a ceder.
A lo que debe añadirse, y aunque sea a efectos meramente dialécticos, que la aparición de
circunstancias sobrevenidas constituye también uno de los requisitos que viene a exigir la
normativa contractual del sector público para modificar un contrato; así se expresa el vigente
artículo 205 de la LCSP, cuando exige para que pueda operar la modificación de un contrato,
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que ésta derive de circunstancias sobrevenidas. Y de idéntica forma se expresaba el artículo del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, cuando disponía que:
“1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el
expediente.”

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, la modificación de los términos del convenio
suscrito en fecha 23 de Mayo de 2001, se considera ajustado a derecho, y en particular, la
modificación de las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta, en los términos contenidos en
la solicitud.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDOS:
PRIMERO.- Modificar los términos del acuerdo de cesión de uso adoptado por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en fecha 19 de Julio de 2001, en los términos contenidos en la solicitud
formulada por “Tatami Rugby Club” mediante escrito presentado en fecha 1 de Julio de 2020.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la Asociación “Tatami Rugby Club”, a los efectos
procedentes.
TERCERO.- Autorizar a la Alcaldía para la modificación del convenio suscrito en fecha 23 de
Mayo de 2001, en los términos contenidos en el presente acuerdo.
Sense deliberació, es sotmesa a votació i aprovada PER UNANIMITAT
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PROJECTE D’OBRES D’INSTALACIONS MUNICIPALS
(Exp. 352390F). El Sr.Alcalde dóna pas a aquest punt del Orde del dia.
Es presenta i explica l’expedient i la següent PROPOSTA per part del Sr. Sotssecretari,
dictaminada per la corresponent Comissió Informativa.
“INFORME PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE D´OBRA
PER ADEQUACIÓ INSTALꞏLACIONS MUNICIPALS A CAMP DE RUGBY

Assumpte: Aprovació projecte d´obres
Emplaçament: carrer Sèquia de Rascanya, 20 i de la
Foia
Ref. cadastral: 2295903YJ2629N0001MW,
46195A003001860000YO, 46195A003001950000YJ

Francisca Sánchez Gómez, arquitecta de l’ajuntament de Picanya, i José Vicente Aparisi Aparisi,
Vicesecretari-interventor de l’Ajuntament de Picanya, a instància municipal i en relació a la
proposta adequació dels camps existents de futbol per a camp de rugby, i després d’analitzar tots
els antecedents, tramitació i documentació al respecte, emet el següent INFORME:
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Antecedents
1. Mitjançant acord plenari de data 16 de gener de 2020, es va aprovar la cessió del contracte de
cessió d´us de la parcelꞏla municipal amb referència cadastral 2295903YJ2629N0001MW. per a la
pràctica de l´esport a favor de la associació Tatami Rugby Club.
La cessió deriva d´un anterior contracte de cessió aprovat mitjançant acord plenari de data 19 de
Juliol de 2001, en virtut del qual es va cedir a la Mercantil Mivalsou de la parcelꞏla de titularitat
municipal amb referència cadastral 2295903YJ2629N0001MW.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

En el citat acord es va posar de manifest la naturalesa privada del contracte subscrit en el seu dia,
donada la naturalesa de be patrimonial que ostentaven al seu dia els terrenys objecte de cessió, i
que troba empara en el principi de llibertat de pactes que consagra l´article 1.255 del Codi Civil de
1889.
Tanmateix es va posar de manifest que la cessió complia també els requisits establerts a la
normativa contractual del sector públic.
2. El projecte consta de la següent documentació:
a. Projecte de reforma de camp de gespa artificial existent al Poliesportiu Municipal i adequació al
nou de camp de rugby, redactat i signat per l’equip redactor Grupo Dayhe, i l’enginyer tècnic
d’obres públiques José Fco Bedmar del Peral.
b. Junt al projecte consta l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Plec de Condicions Particulars,
Estudi de Sostenibilitat Ambiental i Pressupost, redactat i signat per mateix equip redactor del
projecte.
3. Les obres consisteixen en les següents:
1. Reforma de l’actual camp de futbol 7, per a executar un camp de gespa artificial per a rugby, de
116 x 76,50 m (8.866,66 m2), amb les corresponents adequacions del sanejament, drenatge,
xarxa de reg, i enllumenant exterior.
2. Reforma parcial interior de l’actual edifici existent, per habilitar una sala polivalent eliminant part
de vestuaris existents.
3. Execució de tancaments perimetrals i zona de boxes.
4. Equipament esportiu i mobiliari urbà.
5. Zona d’actuació:

Legislació aplicable
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- Quant al PGOU de Picanya: L’actuació afecta a 3 parcelꞏles, de les quals, dos d’elles (actual
camp de futbol i la parcelꞏla núm. 186 del polígon 3 (junt a l’Escola Gavina), estàn emplaçades en
sòl classificat de Sòl Urbà, zona d’Extensió C, Dotacional d’ús Esportiu; i part de la parcelꞏla núm.
195 del polígon 3 (junt al camí del Realenc), en una franja d’uns 19 m i de 1.290 m2 de superfície,
esta emplaçada en sòl classificat de Sòl No Urbanitzable de Protecció Agrícola (SNUPA), segons
el Pla General d’Ordenació Urbana, PGOU (5-11-98):

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

- Quant al PAT de l’Horta: D’acord al Decret 219/2018, de 30 de novembre, del Consell, pel
qual s’aprova el Pla d’acció territorial d’ordenació i dinamització de l’Horta de València
(PATODHV), l’actuació a realitzar s’ubica en zona d’Horta de Protecció Especial. Grau H2, a la
unitat de paisatge UP 19 Horta de Faitanar, i en conseqüència és d’aplicació el següent:
a. D’acord a l’article 37, al punt 5 i 6, especifica que:
5. Es permeten els usos dotacionals en les condicions indicades en l’article 43 d’aquesta
normativa.
6. Amb caràcter general, les activitats previstes en aquest pla que es facen sobre edificació
existent, podran ampliar la superfície construïda fins a un màxim del 20 % en edificacions
catalogades, i fins a un màxim del 10 %, en la resta.
b. D’acord a l’article 43 (dotacions), entre altres qüestions, s’especifica:
2. En horta de grau 3 (H3) es permeten les dotacions esportives, recreatives, educatives, culturals
i científiques, sanitàries i assistencials, administratives i institucionals. En horta de grau 1 i 2 (H1 i
H2) aquestes dotacions únicament es permeten en edificacions existents a l’entrada en vigor
d’aquest pla, que podrà ampliar-se justificadament, com a màxim, en un 20 % de la seua
superfície construïda si es tracta d’edificacions catalogades, i del 10 % per a la resta.
Amb caràcter excepcional es permeten aparcaments dissuasius vinculats a estacions de
transport públic d’alta capacitat i d’altes prestacions, que necessàriament hauran de comptar amb
aparcaments per a bicicletes i executar-se sense pavimentació o, justificadament, utilitzant
paviments permeables. En horta de grau 1 i 2 (H1 i H2) la seua superfície màxima serà de 2.000
m².
3. Les zones verdes que s’implanten en l’àmbit de l’horta protegida hauran de compatibilitzar l’ús
públic amb el manteniment de l’activitat agrària.
4. La implantació de dotacions exigirà la prèvia definició dels paràmetres següents:
a) En cas d’implantar-se en edificacions existents, seran s’hi aplicaran les determinacions
establertes en l’article 41 d’aquesta normativa.
c) D’acord a l’article 51 (Procediment d’autorització d’usos i activitats), s’especifica que:
1. Tots els usos i activitats en l’àmbit de l’Horta s’autoritzaran mitjançant l’atorgament de la
corresponent llicència municipal que requerirà, a més dels informes establerts en la
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legislació sectorial, l’informe preceptiu del Consell de l’Horta de València, el de les
conselleries competents en agricultura i desenvolupament rural i ordenació del territori i
paisatge en els termes establerts en aquest pla, amb l’obligatorietat d’analitzar la
compatibilitat amb els seus objectius. En aquells supòsits en què l’ús i activitat s’implanten en
la zona de domini públic marítimo-terrestres i en les seues servituds legals, es procedirà segons la
normativa sectorial vigent en matèria de costes.
2. El procediment per a la implantació de dotacions és el previst en la legislació urbanística per a
plans especials.
3. El procediment per al desenvolupament de sectors i enclavaments de recuperació de l’Horta és
el previst en la Llei de l’Horta de València i en aquest pla.
- Quant a la LOTUP: D’acord a l’article 199 (Actuacions promogudes per les administracions
públiques territorials) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la CV (LOTUP), als punts 1, 2 i 4, modificat per la Llei 1/2019, de 5
febrer, de la Generalitat, especifica el següent:
I. En les actuacions promogudes per les distintes administracions públiques territorials,
directament o davall el seu control, per mitjà dels seus concessionaris o agents, per a
l'execució d'obres públiques o construccions i instalꞏlacions de servici públic essencial o
activitats d’interès general, que precisen ubicar-se en el sòl no urbanitzable, s'observarà el
que preveu la legislació sobre ordenació territorial i urbanística, en la legislació reguladora
del servici o activitat a implantar i en la legislació de règim local.
II. Quan les construccions, obres i instalꞏlacions seguen promogudes pels concessionaris o agents
de l'administració, es requerirà que el solꞏlicitant acredite davant de l'ajuntament corresponent el
títol jurídic que empara esta condició d'agent públic per la que promou l'actuació en el
desenrotllament i explotació de l'activitat normal de servici públic.
III. Les actuacions a què es refereix l'apartat anterior no estan subjectes a declaració
d’interès comunitari; a més, tampoc estaran subjectes a llicència municipal aquelles obres,
servicis i instalꞏlacions que, d'acord amb la seua legislació sectorial, estiguen exemptes de la
mateixa.
IV. La llicència municipal urbanística que s'atorgue podrà imposar, si és el cas, l'exigència de
compartir per diferents empreses públiques o privades les instalꞏlacions autoritzades, d'acord amb
la normativa sectorial específica corresponent. També podrà imposar l'exigència d'adoptar les
mesures que es consideren necessàries per a evitar o reduir el seu impacte paisatgístic en el medi
rural.
V. Quan, per a poder exercir les seues competències respectives sectorials, dites administracions
necessiten establir noves determinacions en la ordenació urbanística vigent, hauran de promoure
plans especials o catàlegs de bens i espais protegits en el previst en esta llei.
No obstant allò disposat en l´article 199, l´article 215 de la mateixa LOTUP excepciona de
l´obtenció de llicència municipal els actes enunciats en l´article 213 quan hagen sigut
autoritzats en virtut de l´aprovació d´un projecte d´urbanització o d´obres d´idèntics
efectes.
- En conseqüència de tot l’abans esmentat, s’estima que l’actuació esmentada SÍ és compatible
amb la zona en que s’ubica, i donat que es tracta d’una actuació d’interès general municipal, no
requerirà la declaració d’interès comunitari, però sí s’haurà de tramitar d’acord a l’article 51 del
PAT de l’Horta, donat que s’ubica en sòl d’Horta de Protecció Especial, Grau H2.
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-

Condicions contractuals.

Tal i com s´ha posat de manifest anteriorment mitjançant acord plenari de data 16 de gener de
2020, es va aprovar la cessió del contracte de cessió d´us de la parcelꞏla municipal amb referència
cadastral 2295903YJ2629N0001MW. per a la pràctica de l´esport a favor de la associació Tatami
Rugby Club i que deriva d´un anterior contracte de cessió aprovat mitjançant acord plenari de data
19 de Juliol de 2001, en virtut del qual es va cedir a la Mercantil Mivalsou de la parcelꞏla de
titularitat municipal amb referència cadastral 2295903YJ2629N0001MW.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

En el citat acord es va posar de manifest la naturalesa privada del contracte subscrit en el seu dia,
donada la naturalesa de be patrimonial que ostentaven al seu dia els terrenys objecte de cessió, i
que troba empara en el principi de llibertat de pactes que consagra l´article 1.255 del Codi Civil de
1889.
Tanmateix es va posar de manifest que la cessió complia també els requisits establerts a la
normativa contractual del sector públic.
Tal i como es va posar igualment de manifest en el acord plenari de cessió, aquesta figura suposa
que el cessionari queda subrogat en la posició del cedent ( STS 14 de octubre de 2005), i entre les
obligacions del qual està la de executar les obres per a la pràctica de l´esport que justifica el
contracte de cessió d´us i en particular, i en atenció a la solꞏlicitud de modificació del conveni que
ha formulat el nou cessionari, la d´executar les infraestructures precises per a la pràctica de la
modalitat esportiva de rugby.
Aplicant analògicament la normativa contractual del sector públic, i en particular les disposicions
relatives al contracte de concessió d´obra pública, al concessionari li pot correspondre elaborar el
corresponent projecte d´obres, si be la competència per a la aprovació correspon a la
Administració ( art.249 de la vigent LCPS), considerant-se en conseqüència el citat projecte com
un projecte d´obra pública corresponent a la Administració les funcions de supervisió, aprovació i
replanteig del mateix.
Tanmateix i donat que per la duració del contracte l´òrgan de contractació es el Ple de la
Corporació, a aquest li correspon també l´aprovació del corresponent projecte.
-

Condicions urbanístiques i documentació a incloure al projecte

- El projecte objecte de valoració es considera CORRECTE amb els següents condicionants, que
s’hauran de tindre en compte avanç de l’inici de les obres i de l’activitat:
o S’haurà de justificar el compliment dels paràmetres urbanístics i condicionats de la legislació de
referència anteriorment esmentada, i sobretot, la part que es troba al sòl no urbanitzable protegit i
horta de protecció especial grau H2, segons el PAT de l’Horta, haurà de tindre els permisos i
informes preceptius establerts a l’article 51 del Decret 219/2018, per desenvolupar-se.
o S’haurà de tramitar el projecte tècnic de llicència ambiental i/o instrument ambiental
corresponent que inclourà el projecte de execució de d’obra i d’activitat conjuntament, per a la
reforma de l’edificació, i el projecte d’activitat, per a la pista de rugby, amb justificació de la
normativa aplicable abans esmentada, així com tota la normativa sectorial aplicable (ordenança
municipal de captació solar, gestió de residus, connexió a la xarxa d’evacuació d’aigües...).
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o El tancament perimetral de la parcelꞏla, haurà de respectar i integrar-se amb l’entorn rural i de
protecció agrícola on s’ubica, d’acord a l’article 50, apartat i) del PAT de l’Horta (Decret 219/2018),
que especifica:
1. Les tanques o tàpies seran com a màxim de 80 cm en murs cecs, mentre que els tancaments
lleugers transparents podran arribar a una altura de 150 cm, acompanyats de vegetació.
o Haurà de preveure i justificar la reserva d’aparcament, a l’interior de la parcelꞏla, tant de vehicles
del personal treballador com d’aforament màxim previst, d’acord amb els articles 5.104 i 5.105 del
PGOU.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

De tota la documentació aportada i estudiada per emetre el present informe, es pot concloure:
PRIMER.- Que el projecte es pot aprovar, si be condicionat a:

La justificació dels paràmetres establerts al PAT de l’Horta i al Pla General, així com a la
obtenció del informes preceptius esmentats al Decret 219/2018, i al article 199 de la LOTUP, per a
la banda de terreny que es troba a sòl no urbanitzable protegit.

La tramitació de la llicència ambiental i/o instrument ambiental corresponent. Concretament,
es presentarà un projecte conjunt d’obra i d’activitat, per a l’edificació a reformar, i un projecte
d’activitat, per al camp de rugby.

El tancament perimetral s’ha d’adaptar a l’entorn, com s’estableix a l’apartat i de l’article 50
del Decret 219/2018.
SEGON.- Que la actuació es compatible amb la normativa corresponent.
En conseqüència es formula al Ple, previ el corresponent dictamen de la Comissió Informativa, la
següent PROPOSTA D´ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el projecte d´obres presentat per l´Associació Tatamy Rugby Club, actual titular
del contracte de cessió d´us de les parcelꞏles a que fa referència aquest informe, si be condicionat
a:
a. La justificació dels paràmetres establerts al PAT de l’Horta i al Pla General, així com a la
obtenció del informes preceptius esmentats al Decret 219/2018, i al article 199 de la LOTUP, per a
la banda de terreny que es troba a sòl no urbanitzable protegit.
b. La tramitació de la llicència ambiental i/o instrument ambiental corresponent. Concretament, es
presentarà un projecte conjunt d’obra i d’activitat, per a l’edificació a reformar, i un projecte
d’activitat, per al camp de rugby.
c. El tancament perimetral s’ha d’adaptar a l’entorn, com s’estableix a l’apartat i de l’article 50 del
Decret 219/2018.
SEGON.- Delegar en l´Alcaldia l´adopció d´aquells acords que siguen necessaris per a l´execució
d´allò acordat i en particular, la comprovació del compliment dels condicionants establerts en este
acord.”
Sense deliberació es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT.
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4. .- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BONIFICACIÓ D’IBI URBANA PER ACTIVITATS
D’ESPECIAL INTERÉS. (Exp. 483392D). El Sr.Alcalde dóna pas a aquest punt del Orde del dia.
Es presenta i explica l’expedient i el següent INFORME PROPOSTA per part del Sr. Tresorer,
dictaminat per la corresponent Comissió Informativa, indicant que la proposta que es va plantejar a
la Comissió és d’una bonificació del 95 % durant els dos primers anys.
“INFORME
Vista la solꞏlicitud presentada per Marcelino Pérez Tascón, en representació de TATAMI RUGBY
CLUB, sobre bonificació d’IBI urbana.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

Que de conformitat amb el que es disposa en el punt 2 quart de l’article 74 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
els ajuntaments mitjançant ordenança podran regular una bonificació per a immobles on es
desenvolupen activitats econòmiques d’especial interés. Correspon al ple de la corporació la seua
declaració, prèvia solꞏlicitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
El Ple de l’Ajuntament celebrat el 20-10-2015, va introduïr aquesta bonificació en l’article 9.5 de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, el qual diu:
S’aplicarà una bonificació de fins el 95 per cent de la quota íntegra de l’impost a favor dels
immobles en els que es desenvolupen activitats econòmiques que es declaren d’especial interès o
utilitat municipal. La bonificació es concedirà per a un màxim de 4 anys, prèvia solꞏlicitud dels
interessats, acompanyada de la documentació que permitisca valorar les circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de l’empleament que puguen justificar la declaració
d’especial interès o utilitat municipal. En tot cas, la declaració d’especial interès o utilitat municipal
correspondrà al Plé de la corporació, en la que a més, aprovarà la bonificació aplicable a concedir
dins el màxim previst.
La solꞏlicitud es realitza pel titular actual de la cessió d’ús de sòl municipal, segons acord adoptat
en sessió plenària celebrada el 16-1-2020. Es pot considerar que el cessionari, encara que no és
titular cadastral, és competent per a realitzar la solꞏlicitud donat que segons l’article 63.2 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’Ajuntament de Picanya li repercutirà la quota de l’impost.
L’entitat solꞏlicitant exposa que es tracta d’un club sense ànim de lucre dedicat a la divulgació,
desenvolupament i competició de l’activitat esportiva del rugby.
Com que la solꞏlicitud s’ha realitzat el 15-6-2020, el primer exercici on podria aplicar-se serà en
2021, per a la qual cosa s’utilitzarà la quota existent en 2020 (quota 4.656,63€) per a càlculs de
possibles bonificacions.
Percentatge
50%
75%
95%

Bonificació
2.328,32
1.164,16
232,83

A pagar
2.328,32
3.492,47
4.423,80

Per tot el que s’ha exposat, INFORME:
Primer. Correspon al plenari la declaració d’especial interès de l’activitat i la concessió, en el seu
cas, de la bonificació solꞏlicitada per TATAMI RUGBY CLUB amb un màxim del 95%.
Segon. Caldrà establir quin és el % de bonificació a aplicar, amb un màxim del 95%.
Tercer. S’ha de determinar per a quants exercicis s’aplicarà, amb un màxim de 4, i començant en
2021.
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Tot el que informe amb els efectes oportuns.”
Es sotmet a votació la proposta de concedir durant dos anys el 95% de bonificació, i sense
deliberació, els membres assistents al plenari ho APROVEN PER UNANIMITAT.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE SUSPENSIÓ DE LA ORDENANÇA TAXA OCUPACIÓ VIA
PÙBLICA DEL MERCAT AMBULANT (Exp. 485202R). El Sr.Alcalde dóna pas a aquest punt del
Orde del dia.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

Es presenta i explica l’expedient i la següent PROPOSTA el Sr. Tresorer, dictaminat per la
corresponent Comissió Informativa.
“Proposta d'acord de suspensió de cobrament de la tarifa 1 del punt 2 de l’article 5 de
l’Ordenança reguladora de la Taxa per Ocupació de Via Pública (MERCAT AMBULANT).
Vist l'estat d'alarma en què es troba actualment el país, declarat per RD 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, així com les diferents fases de desescalada previstes pel Govern, motiu pel qual
deixà d’ocupar-se la via pública per les parades del “mercat ambulant”.
En el moment actual, Espanya ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures
extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social establides mitjançant el citat Reial
decret 463/2020, de 14 de març. Així, el passat 28 d'abril de 2020 el Consell de Ministres va
adoptar el Pla per a la transició cap a una nova normalitat que estableix els principals paràmetres i
instruments per a la consecució de la normalitat. Aquest procés articulat en quatre fases, fase 0 a
fase 3, ha de ser gradual i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució de
les dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades.
Tanmateix, es va publicar (BOE 153 de 30 de maig de 2020) l’Ordre SND/458/2020, de 30
de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després
de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una
nova normalitat, que establix en l’article 11:
5. En el cas dels mercats que desenvolupen la seua activitat en la via pública a l'aire lliure o
de venda no sedentària, comunament anomenats mercats ambulants, que ja hagueren reiniciat la
seua activitat conforme al que es disposa en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, en l'Ordre
SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional
establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la
transició cap a una nova normalitat, o la reinicien per decisió de l'Ajuntament corresponent a partir
de l'entrada en vigor de la present ordre, es garantirà la limitació a la meitat dels llocs habituals o
autoritzats, limitant l'afluència de clients de manera que s'assegure el manteniment de la distància
social de dos metres.
Atès que necessàriament tant la declaració de l’estat d’alarma com l’allargament de la
transició i desescalada afecta de ple a l’activitat econòmica d’este sector.
Atès que la vigent ordenança reguladora de la taxa per ocupació de via pública estableix en
el punt 3 de l'article 6é que la meritació tindrà lloc “quan es tracte de concessions d'aprofitaments
ja autoritzats i prorrogats, la meritació es produirà el dia primer de cada any. Aquest és el cas de
parades desmuntables de venda o informació i casetes de venda fixes d’obra o prefabricades.”
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En l'ànim d’afavorir i ajudar en la recuperació econòmica del mercat ambulant a Picanya i
preservar la salut pública al mateix temps, l’ajuntament té previst tornar a autoritzar l’ocupació de
via pública per a “mercat ambulant”, garantint les mesures de seguretat i higienico-sanitàries
convenients, a la vegada que s’estima convenient deixar en suspens el cobrament de dita taxa
durant el període comprés entre març i setembre (tots dos inclosos) d’este any 2020.
Per la qual cosa, de conformitat amb el que s'estableix en els arts. 56 i 98 de la LPACAP i
vist l'informe de Secretaria obrant en l'expedient, i entenent no suspès el procediment a l'empara
del que es preveu en el punt 4 de la Disposició Addicional 3a del RD 463/2020, per referir-se a una
situació estretament vinculada amb els fets de l'estat d'alarma, s'efectua la següent PROPOSTA
D'ACORD:

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

PRIMER.- Suspendre l'aplicació del cobrament de la taxa regulada en la vigent ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, de manera excepcional, amb
efectes des de març de 2020 fins a setembre de 2020, o mentre subsistisca la vigència de l'estat
d'alarma i les seues prorrogues, així com durant la progressiva implantació de les diferents fases
de l'anomenat pla de transició aprovat en el Consell de Ministres del passat dia 28 d'abril, i en
funció dels diferents instruments jurídics en què es materialitze aquest pla, si este termini
s’allargara més enllà del 31 d’agost de 2020.
SEGON.- Determinar que l'anterior suspensió afectarà a totes les autoritzacions de parades del
mercat ambulant que ja hagueren estat concedides amb anterioritat a l’1 de març de 2020.”
Sense deliberació es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT.
6. .- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 18/2020 (Exp. 494869T). El Sr.Alcalde dóna pas a
aquest punt del Orde del dia.
El Sr. Tresorer presenta i explica l’expedient i la següent PROPOSTA, dictaminada per la
corresponent Comissió Informativa.
“PROPOSTA D’ACORD
Atesa la necessitat d’aprovar crèdit pressupostari per fer front a diverses inversions,
estimada en la quantia de 50.000,00€
Vista la necessitat d’imputar al pressupost de gastos de 2020 els gastos abans
assenyalats, que precisen de l'oportuna modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit.
Considerant el que disposen els articles 177 de R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, referent a la forma de
finançament de la Modificació de crèdit que es proposa.
Considerant el que disposa així mateix en l'esmentat precepte, i l'article 37.3 del Reial
Decret 500/1990, referent que l'òrgan competent de l'expedient és el Ple de la Corporació
Considerant el que estableixen els articles 169 de l'esmentat Text Refós i 38.2 del Reial
Decret 500/1990, sobre informació, reclamacions i publicitat, en sentit idèntic a l'aplicable per a
l'aprovació dels Pressupostos de l'Entitat.
Vistos els fets exposats i fonaments jurídics d'aplicació, PROPOSE:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació de Crèdit núm. 18/2020 el detall de la qual
s'explicita a continuació:
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APLICACIÓ
459.609

CONCEPTE
PINTURA PONTS

IMPORT
50.000,00 €

SUPLEMENT DE CREDITS
APLICACIÓ
134.619

50.000,00 €
CONCEPTE

IMPORT
50.000,00 €

CARRIL BICI

BAIXES PER ANULꞏLACIÓ

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

50.000,00 €

SEGON.- Exposar al públic la Modificació de crèdit núm. 18/2020, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple, considerant-se definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
s'hagueren presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a
resoldre-les.”

Sense deliberació es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT.

7. .- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BONIFICACIÓ D’IBI URBANA PER ACTIVITATS
D’ESPECIAL INTERÉS.DE L’HOTEL CISCAR (Exp. 495593Z). El Sr.Alcalde dóna pas a aquest
punt del Orde del dia.
Es presenta i explica l’expedient i el següent INFORME PROPOSTA per part del Sr. Tresorer,
dictaminat per la corresponent Comissió Informativa, indicant que la proposta es va plantejar a la
Comissió d’una bonificació del 50 % durant els dos primers anys.
“INFORME
Vista la solꞏlicitud presentada per Javier A. Picazo Císcar, en representació de HNOS PICAZO
CÍSCAR CB, sobre bonificació d’IBI urbana.
Que de conformitat amb el que es disposa en el punt 2 quatre de l’article 74 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
els ajuntaments mitjançant ordenança podran regular una bonificació per a immobles on es
desenvolupen activitats econòmiques d’especial interés. Correspon al ple de la corporació la seua
declaració, prèvia solꞏlicitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
El Ple de l’Ajuntament celebrat el 20-10-2015, va introduïr aquesta bonificació en l’article 9.5 de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, el qual diu:
S’aplicarà una bonificació de fins el 95 per cent de la quota íntegra de l’impost a favor dels
immobles en els que es desenvolupen activitats econòmiques que es declaren d’especial interès o
utilitat municipal. La bonificació es concedirà per a un màxim de 4 anys, prèvia solꞏlicitud dels
interessats, acompanyada de la documentació que permeta valorar les circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de l’empleament que puguen justificar la declaració
d’especial interès o utilitat municipal. En tot cas, la declaració d’especial interès o utilitat municipal
correspondrà al Plé de la corporació, en la que a més, aprovarà la bonificació aplicable a concedir
dins el màxim previst.
La
solꞏlicitud
es
realitza
pels
titulars
de
l’immoble
amb
referència
cadastral
1685209YJ2618N0001GR ubicat en Av Alqueria de Moret 31. En l’esmentat immoble es realitza
una activitat econòmica d’hotel.
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Segons els solꞏlicitants aquesta activitat dóna a conèixer el municipi, es genera activitat
econòmica en la població per part de les persones allotjades que consumeixen productes i serveis
del municipi, així com perquè part de la plantilla viu en aquesta població.
Els solꞏlicitants han gaudit d’aquesta bonificació des de 2016 fins a 2019, ambdós inclosos, en un
percentatge del 50%.
Com que la solꞏlicitud s’ha realitzat el 30-6-2020, el primer exercici on podria aplicar-se serà en
2021, per a la qual cosa s’utilitzarà la quota existent en 2020 (quota 20.548,04€) per a càlculs de
possibles bonificacions.
Percentatge Bonificació A pagar

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

50%
75%
95%

10.274,02 10.274,02
15.411,03 5.137,01
19.520,64 1.027,40

Per tot el que s’ha exposat, INFORME:
Primer. Correspon al plenari la declaració d’especial interès de l’activitat i la concessió, en el seu
cas, de la bonificació solꞏlicitada per HNOS PICAZO CÍSCAR CB amb un màxim del 95%.
Segon. Caldrà establir quin és el % de bonificació a aplicar, amb un màxim del 95%.
Tercer. S’ha de determinar per a quants exercicis s’aplicarà, amb un màxim de 4, i començant en
2021.
Tot el que informe amb els efectes oportuns.”
Es sotmet a votació la proposta de concedir durant dos anys el 50% de bonificació, i sense
deliberació, els membres assistents al plenari ho APROVEN PER UNANIMITAT.
8. PRESENTACIÓ DE MOCIONS D’URGÈNCIA El Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde
del Dia.
No es presenta cap Moció.

9. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (Maig i Juny 2020) I D’ACTES DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL ( 15-22 i 29 de maig; 5-12 i 19 de juny de 2020) Sr. Alcalde dona
pas a aquest punt de l’Orde del dia.
Es dóna compte de les actes de Junta de Govern Local nomenades al punt i que prèviament s’han
enviat per al seu coneixement als regidors i regidores, així com les resolucions d’Alcaldia referides
que són les següents:
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EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

Descripción

Servicio

Resolución Nº445 de 01/05/2020: RESOLUCIÓ PRÓRROGA CONTRACTE DELINEANT

Personal

Resolución Nº446 de 05/05/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/50

Economia

Resolución Nº456 de 05/05/2020: Resolució d'alcaldia- subsanació deficiències- vent del garbí, 3

Urbanisme

Resolución Nº460 de 05/05/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/49

Economia

Resolución Nº461 de 07/05/2020: DECRET ALCALDIA APROVACIÓ TAXA

Economia

Resolución Nº462 de 11/05/2020: Aprovació devolució d'aval

Economia

Resolución Nº463 de 11/05/2020: Aprovació modificació crèdits 2020-08

Economia

Resolución Nº464 de 11/05/2020: Aprovació modificació crèdits 2020-07

Economia

Resolución Nº465 de 11/05/2020: RESOLUCIÓ APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBV. POL 2019 - Ismael Martínez Garcés

Desenvolupament Local

Resolución Nº466 de 13/05/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/52

Economia

Resolución Nº467 de 13/05/2020: RESOLUCIO SOLꞏLICITANT AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE SERVEIS

Personal

Resolución Nº468 de 14/05/2020: Estimació recurs de reposició IIVTNU

Economia

Resolución Nº469 de 14/05/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº470 de 14/05/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº471 de 15/05/2020: CORRECCIÓ ERRADA EN RESOLUCIÓ

Policia

Resolución Nº472 de 15/05/2020: Aprovació relacions d'ingressos

Economia

Resolución Nº473 de 18/05/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/53

Economia

Resolución Nº474 de 18/05/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº475 de 18/05/2020: Aprovació relació de baixes

Economia

Resolución Nº476 de 18/05/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº477 de 18/05/2020: Correcció IIVTNU

Economia

Resolución Nº479 de 18/05/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº480 de 18/05/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº481 de 18/05/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº482 de 18/05/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº483 de 18/05/2020: resolució d'alcaldia- desistiment llicència ambiental microfàbrica- pius XII, 5

Urbanisme

Resolución Nº484 de 18/05/2020: Resolució d'alcaldia- adeqüació tanca- avinguda arenal, 20

Urbanisme

Resolución Nº485 de 18/05/2020: resolució d'alcaldia- restauració de la legalitat- c/ pius XII,5

Urbanisme

Resolución Nº486 de 18/05/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment documentació pol.3 parcelꞏla 109

Urbanisme

Resolución Nº487 de 19/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu

Urbanisme
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05/11/2020

FIRMADO POR

Resolución Nº489 de 19/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu

Urbanisme

Resolución Nº490 de 19/05/2020: RESOLUCIÓ AUTORITZACIÓ ACUMULACIÓ SECRETARIA_ AJUNTAMENT CALLES

Personal

Resolución Nº491 de 19/05/2020: RESOLUCIO AUTORITZANT COMISSIÓ DE SERVEIS

Personal

Resolución Nº492 de 20/05/2020: Llicència municipal de segona ocupació

Urbanisme

Resolución Nº493 de 20/05/2020: Resolució d'alcaldia- subsanació deficiències- riu turia, 7

Urbanisme

Resolución Nº494 de 20/05/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment documentació- c/colón,11

Urbanisme

Resolución Nº495 de 20/05/2020: Resolució d'alcaldia-requeriment documentació final d'obra- sant francesc, 52

Urbanisme

Resolución Nº496 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu

Urbanisme

Resolución Nº498 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu

Urbanisme

Resolución Nº499 de 20/05/2020: resolució d'alcaldia- requerimen documentació final d'obra- c/ sol, 46

Urbanisme

Resolución Nº500 de 20/05/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment documentació- associació ateneu

Urbanisme

Resolución Nº501 de 20/05/2020: RESOLUCIÓ PAGAMENT OPERATIUS P LOCAL FINS ABRIL 2020

Policia

Resolución Nº502 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu

Urbanisme

Resolución Nº503 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta d arxiu

Urbanisme

Resolución Nº504 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu

Urbanisme

Resolución Nº505 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu

Urbanisme

Resolución Nº506 de 20/05/2020: Resolució d'alcaldia-efectivitat 1º ocupació- isabel de villena, 17

Urbanisme

Resolución Nº507 de 20/05/2020: Resolució d'alcaldia-neteja solar-av.sanchis guarner, 56

Urbanisme

Resolución Nº508 de 20/05/2020: resolució d'alcaldia- proposta execució subsidiaria- polígon 8 parcelꞏla 79

Urbanisme

Resolución Nº509 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu

Urbanisme

Resolución Nº510 de 20/05/2020: Aprovació correcció IIVTNU

Economia

Resolución Nº511 de 20/05/2020: Resolució d'alcaldia- proposta execució subsidiara- polígon 8 parcelꞏla 249

Urbanisme

Resolución Nº512 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu ordre dexecució

Urbanisme

Resolución Nº513 de 20/05/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 1

Contractació

Resolución Nº514 de 20/05/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 2

Contractació

Resolución Nº515 de 20/05/2020: resolució d'alcaldia-proposta execució subsidiaria-polígon 8 parcelꞏla 12

Urbanisme

Resolución Nº516 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu ordre dexecució

Urbanisme

Resolución Nº517 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Desistiment i arxiu DR

Urbanisme

Resolución Nº518 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu ordre d execució

Urbanisme

Resolución Nº519 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu

Urbanisme

Resolución Nº520 de 20/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu ordre dexecució

Urbanisme
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Resolución Nº521 de 20/05/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº522 de 20/05/2020: RESOLUCIO

Contractació

Resolución Nº523 de 22/05/2020: resolució d'alcaldia- proposta execució subsidiària- polígon 9 parcelꞏles 13 i 248

Urbanisme

Resolución Nº524 de 23/05/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/55

Economia

Resolución Nº525 de 23/05/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/57

Economia

Resolución Nº526 de 23/05/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/56

Economia

Resolución Nº527 de 23/05/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/54

Economia

Resolución Nº528 de 23/05/2020: Resolució d'alcaldia-oficines- v/valència, 38B

Urbanisme

Resolución Nº529 de 23/05/2020: Resolució d Alcaldia- Proposta d arxiu

Urbanisme

Resolución Nº530 de 23/05/2020: Resolució ajudes mes de maig - COVID-19

Serveis Socials

Resolución Nº531 de 23/05/2020: resolució d'alcaldia-proposta arxiu-neteja polígon 9 parcelꞏla10

Urbanisme

Resolución Nº532 de 23/05/2020: Resolució d'alcaldia-execució subsidiària- polígon 9 parcelꞏla 35

Urbanisme

Resolución Nº533 de 23/05/2020: Resolució dAlcaldia- Proposta darxiu ordre dexecució- legalització de lactivitat

Urbanisme

Resolución Nº534 de 23/05/2020: Resolució modificació crèdits 2020-14 IR

Economia

Resolución Nº535 de 23/05/2020: Resolució d'alcaldia-proposta execució subsidiària-polígon 8 parcelꞏla 80

Urbanisme

Resolución Nº536 de 23/05/2020: Resolució d'alcaldia- proposta inici desitiment- sant pasqual,3 baix

Urbanisme

Resolución Nº537 de 23/05/2020: Resolució d'alcaldia-subsanació deficiències-vistabella,21 a

Urbanisme

Resolución Nº538 de 23/05/2020: Desestimació alꞏlegació IIVTNU

Economia

Resolución Nº539 de 25/05/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº540 de 25/05/2020: resolucio aprovacio modificat

Contractació

Resolución Nº541 de 25/05/2020: Resolució d'alcaldia- neteja vivenda- senyera, 5

Urbanisme

Resolución Nº542 de 25/05/2020: Resolució d'alcaldia-requeriment documentació- isabel de villena,7

Urbanisme

Resolución Nº543 de 25/05/2020: resolució d'alcaldi- ordre d'execució-pab lo iglesias,14

Urbanisme

Resolución Nº544 de 25/05/2020: Resolució d'alcaldia-requeriment documentació-plaça constitució,1

Urbanisme

Resolución Nº545 de 25/05/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment restauració legalitat- c/ eglèsia, 3

Urbanisme

Resolución Nº546 de 25/05/2020: Resolució d Alcaldia- Proposta d arxiu ordre d execució

Urbanisme

Resolución Nº547 de 26/05/2020: Resolució d'alcaldia-efectivitat activitat- av.castelló,2

Urbanisme

Resolución Nº548 de 26/05/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/59

Economia

Resolución Nº549 de 26/05/2020: Resolució d'alcaldia-requeriment documentació final d'obra-blasco ibañez,11

Urbanisme

Resolución Nº550 de 26/05/2020: Resolució d'alcaldia- proposta execució subsidiària- polígon 8 parcelꞏla 116

Urbanisme

Resolución Nº551 de 26/05/2020: resolució d'alcaldia-requeriment subsanació- vistabella,20 A

Urbanisme
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FIRMADO POR

Resolución Nº552 de 29/05/2020: Aprovació devolució d'aval

Economia

Resolución Nº553 de 29/05/2020: Desistir solꞏlicitud bonificació IIVTNU

Economia

Resolución Nº554 de 29/05/2020: Resolució d'alcaldia-efectivitat 1ª ocupació- rosalia de castro,30

Urbanisme

Resolución Nº555 de 29/05/2020: Resolució d'alcaldia- no efectivitat- verge del pilar, 6

Urbanisme

Resolución Nº556 de 29/05/2020: resolució d'alcaldia- informe desfavorable final d'obra- rosalia de castro,30

Urbanisme

Resolución Nº557 de 29/05/2020: Resolució reposicio ACF Urbanisme

Economia

Resolución Nº558 de 29/05/2020: Resolució reposicio ACF Informatica

Economia

Resolución Nº559 de 29/05/2020: Resolució reposicio ACF Policia

Economia

Resolución Nº560 de 29/05/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/60

Economia

Resolución Nº561 de 29/05/2020: Resolució d Alcaldia- Proposta d arxiu ordre d execució

Urbanisme

Resolución Nº562 de 29/05/2020: RESOLUCIÓ NOMENAMENT

Personal

Resolución Nº563 de 01/06/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 15/2020

Economia

Resolución Nº564 de 01/06/2020: Estimació alꞏlegació IIVTNU

Economia

Resolución Nº565 de 01/06/2020: Resolució ajudes serveis socials maig

Serveis Socials

Resolución Nº566 de 01/06/2020: resolució d'alcaldia- no efectivitat- c/ vistabella,21 b

Urbanisme

Resolución Nº567 de 01/06/2020: Resolució d'alcaldia- no procedència cessió excés d'aprofitament- c/sol, 48-50

Urbanisme

Resolución Nº568 de 01/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/62

Economia

Resolución Nº569 de 01/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/63

Economia

Resolución Nº570 de 01/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/64

Economia

Resolución Nº584 de 08/06/2020: Resolucio Alcaldia devolució fiança futbol sala

Esports

Resolución Nº585 de 08/06/2020: Resolucio Alcaldia devolució fiança futbol sala

Esports

Resolución Nº586 de 08/06/2020: Resolucio Alcaldia devolució fiança futbol sala

Esports

Resolución Nº587 de 08/06/2020: Resolucio Alcaldia devolució fiança futbol sala

Esports

Resolución Nº588 de 08/06/2020: Resolucio Alcaldia devolució fiança futbol sala

Esports

Resolución Nº589 de 08/06/2020: Resolucio Alcaldia devolució fiança futbol sala

Esports

Resolución Nº590 de 08/06/2020: Resolucio Alcaldia devolució fiança futbol sala

Esports

Resolución Nº591 de 08/06/2020: Resolucio Alcaldia devolució fiança futbol sala

Esports

Resolución Nº596 de 08/06/2020: Resolucio Alcaldia devolució fiança prestec béns materials

Cultura

Resolución Nº597 de 08/06/2020: Resolucio Alcaldia devolució fiança prestec béns materials

Cultura

Resolución Nº598 de 08/06/2020: Aprovació devolució fiança

Economia

Resolución Nº599 de 08/06/2020: Resolució Alcaldía devolució fiança campionat futbol sala

Esports
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Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 491744D

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
04/11/2020

NIF: P4619500D

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

Resolución Nº607 de 10/06/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

RESOLUCIONS DEL MES DE JUNY
Descripción

Servicio

Resolución Nº571 de 01/06/2020: resolució d'alcaldia-subsanació deficiències- av. generalitat valenciana, 58

Urbanisme

Resolución Nº572 de 02/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/65

Economia

Resolución Nº573 de 02/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/66

Economia

Resolución Nº574 de 02/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/67

Economia

Resolución Nº575 de 02/06/2020: Desestimació alꞏlegació IIVTNU

Economia

Resolución Nº576 de 04/06/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment subsanació- perruqueria- lluis vives, 4baix

Urbanisme

Resolución Nº577 de 04/06/2020: Resolució d´Alcaldia- Proposta d´arxiu i desistiment Declaració Responsable Ambiental

Urbanisme

Resolución Nº578 de 04/06/2020: resolucio inici procediment responsabilitat patrimonial

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº579 de 04/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/69

Economia

Resolución Nº580 de 04/06/2020: resolució d'alcaldia-desestiment alꞏlegacions- c/ joan fuster, 46

Urbanisme

Resolución Nº581 de 05/06/2020: Resolució d'alcaldia- declaració de no efectivitat- c/ Pius XII,5

Urbanisme

Resolución Nº582 de 08/06/2020: resolució d'alcaldia- requeriment subsanació final d'obra- sant francesc, 37-39-41-43

Urbanisme

Resolución Nº583 de 08/06/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 16/2020

Economia

Resolución Nº592 de 08/06/2020: resolucio requeriment subsanació

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº593 de 08/06/2020: resolucio requeriment subsanació

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº594 de 08/06/2020: resolucio requeriment subsanació

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº595 de 08/06/2020: Resolució nomenament instructor

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº600 de 08/06/2020: Aprovació relació de baixes

Economia

Resolución Nº601 de 08/06/2020: Aprovació exempció ICIO

Economia

Resolución Nº602 de 08/06/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº603 de 08/06/2020: Estimació alꞏlegació IIVTNU

Economia

Resolución Nº604 de 08/06/2020: Resolució d'Alcaldia- requeriment subsanació- activitat c/ barranc de xiva, 7

Urbanisme

Resolución Nº605 de 08/06/2020: Resolució d'alcaldia- restauració de la legalitat- intalꞏlació antena mòvil

Urbanisme

Resolución Nº606 de 10/06/2020: Resolució d´Alcaldia- Proposta d´arxiu DRO

Urbanisme

Resolución Nº608 de 10/06/2020: resolució d'alcaldia- requeriment subsanació activitat- xiva, 5

Urbanisme

Resolución Nº609 de 10/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/71

Economia
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Resolución Nº610 de 10/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/72

Economia

Resolución Nº611 de 10/06/2020: RESOLUCIO PRODUCTIVITAT EPA CURS 2019-2020

Personal

Resolución Nº612 de 10/06/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment subsanació llicència d'intervenció- doctor herrero, 17

Urbanisme

Resolución Nº613 de 10/06/2020: Declaració prescripció

Economia

Resolución Nº614 de 12/06/2020: Resolució d'Alcaldia- restauració de la legalitat- activitat c/ senyera, 17

Urbanisme

Resolución Nº615 de 12/06/2020: RESOLUCIÓ PLA DE RETORN NOVA NORMALITAT

Personal

Resolución Nº616 de 12/06/2020: resolucio requeriment subsanació

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº617 de 12/06/2020: resolucio requeriment subsanació

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº618 de 12/06/2020: resolucio requeriment subsanació

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº619 de 12/06/2020: RESOLUCIO SOL.LICITUD SUBVENCIO

Vicesecretaria/Intervenció

Resolución Nº620 de 12/06/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 1

Contractació

Resolución Nº621 de 12/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/73

Economia

Resolución Nº622 de 12/06/2020: RESOLUCIÓ PRÓRROGA NOMENAMENT PSICÒLOGA EQUIP BASE SERVEIS SOCIALS

Personal

Resolución Nº623 de 12/06/2020: Resolució d'alcaldia- proposta arxiu- parcelꞏla 5 polígon 12

Urbanisme

Resolución Nº624 de 16/06/2020: Resolució aprovació reposició fons ACF J/2020/7

Economia

Resolución Nº625 de 16/06/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment- c/ sant pasqual, 40-6

Urbanisme

Resolución Nº626 de 16/06/2020: Resolució d'alcaldia- proposta arxiu oe- sanchis guarner, 39

Urbanisme

Resolución Nº627 de 16/06/2020: Resolució d'alcaldia- proposta arxiu oe- parcelꞏla 42 polígon 9

Urbanisme

Resolución Nº628 de 16/06/2020: Resolució d'alcaldia-proposta execució subsidiària- polígon 9 parcelꞏla 9

Urbanisme

Resolución Nº629 de 16/06/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment subsanació- c/ sol, 48 i 50

Urbanisme

Resolución Nº630 de 17/06/2020: resolucio requeriment subsanació

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº631 de 17/06/2020: resolucio nomenament instructor

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº632 de 17/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/74

Economia

Resolución Nº633 de 17/06/2020: resolución allanamiento

Contenciós

Resolución Nº634 de 17/06/2020: Resolució Alcaldia devolució fiança Associació Batukada Rasepe

Cultura

Resolución Nº635 de 17/06/2020: Aprovació devolució d'aval

Economia

Resolución Nº636 de 17/06/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment documentació- com.prop plaça pais valencià, 12

Urbanisme

Resolución Nº637 de 18/06/2020: Resolució d'alcaldia- proposta arxiu obres - polígon 3

Urbanisme

Resolución Nº638 de 18/06/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment documentació- com.prop. c/ torrent, 41

Urbanisme

Resolución Nº639 de 19/06/2020: Resolució d´Alcaldía segona ocupació

Urbanisme

Resolución Nº640 de 19/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/76

Economia

Pàgina 21 de 24

AJUNTAMENT DE PICANYA

Código Seguro de Verificación: J2AA FRXF YJUN WKJK THKM

ACTA PLENARI ORDINARI 9 JULIOL 2020 - SEFYCU 2241198
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://picanyamesfacil.sedipualba.es/

Pág. 21 de 24

Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 491744D

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
04/11/2020

NIF: P4619500D

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

Resolución Nº641 de 19/06/2020: Aprovació liquidacions IIVTNU

Economia

Resolución Nº642 de 19/06/2020: Resolució ajudes mes de juny - COVID-19

Serveis Socials

Resolución Nº643 de 19/06/2020: Resolució d'alcaldia- ordre d'execució- c/ josep renau,19

Urbanisme

Resolución Nº644 de 19/06/2020: Resolució d'alcaldia-ordre d'execució- c/ bonavista, 36-6

Urbanisme

Resolución Nº645 de 19/06/2020: Resolució d'alcaldia-subsanació deficiències- foia,13

Urbanisme

Resolución Nº646 de 19/06/2020: RESOLUCIO SOL.LICITUD DE SUBVENCIO

Vicesecretaria/Intervenció

Resolución Nº647 de 19/06/2020: Resolució aprovació reposició fons ACF J/2020/8

Economia

Resolución Nº648 de 19/06/2020: resolució d'alcaldia-subsanació diferència autoliquidació- plaça pais valencià,11-3

Urbanisme

Resolución Nº649 de 19/06/2020: RESOLUCIO

Vicesecretaria/Intervenció

Resolución Nº650 de 22/06/2020: Aprovació devolució fiança

Economia

Resolución Nº651 de 22/06/2020: Resolució d'Alcaldia- subsanació requeriment- rosa de luxemburgo, 29

Urbanisme

Resolución Nº652 de 22/06/2020: Resolució d'alcaldia-subsanació deficiències activitat- marqués del túria, 2A

Urbanisme

Resolución Nº653 de 22/06/2020: resolució d'alcaldia-proposta execució subsidiària- polígon 8 parcelꞏla 150

Urbanisme

Resolución Nº654 de 25/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/77

Economia

Resolución Nº655 de 25/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/81

Economia

Resolución Nº656 de 25/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/79

Economia

Resolución Nº657 de 25/06/2020: Llicència municipal de segona ocupació

Urbanisme

Resolución Nº658 de 25/06/2020: Resolució d'alcaldia- proposta desistiment centre benestar- c/ preciossissima sang,

Urbanisme

Resolución Nº659 de 25/06/2020: Resolució d'alcaldia- proposta arxiu oe despreniment- c/ sant josep, 24

Urbanisme

Resolución Nº660 de 25/06/2020: Aprovació fraccionament deutes

Economia

Resolución Nº661 de 25/06/2020: resolucio permuta

Contractació

Resolución Nº662 de 25/06/2020: Resolució d'alcaldia-requeriment- senyera, 6-6ª

Urbanisme

Resolución Nº663 de 25/06/2020: resolució d'alcaldia- requeriment- c/ sant pasqual, 23

Urbanisme

Resolución Nº664 de 25/06/2020: Estimació alꞏlegació IIVTNU

Economia

Resolución Nº665 de 25/06/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº666 de 25/06/2020: Resolució d'alcaldia- no efectivitat obres- c/florida, 2

Urbanisme

Resolución Nº667 de 29/06/2020: Resolucio Alcaldia devolució fiança prestec sala assaig

Cultura

Resolución Nº668 de 29/06/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 17/2020

Economia

Resolución Nº669 de 29/06/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº670 de 29/06/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº671 de 29/06/2020: Resolució d'alcaldia- subsanació deficiències- aldaia,19

Urbanisme
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Resolución Nº672 de 29/06/2020: Resolució d'alcaldia-requeriment documentació- com.prop plaça major,8

Urbanisme

Resolución Nº673 de 29/06/2020: Resolució d'alcaldia-proposta inici caducitat-

Urbanisme

Resolución Nº674 de 29/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/82

Economia

Resolución Nº675 de 29/06/2020: RESOLUCIO SOL.LICITUD

Vicesecretaria/Intervenció

Resolución Nº676 de 29/06/2020: Resolució d'alcaldia- subsanació- C/ Pius XII,5

Urbanisme

Resolución Nº677 de 29/06/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº678 de 30/06/2020: Aprovació devolució fiança

Economia

Resolución Nº679 de 30/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/86

Economia

Resolución Nº680 de 30/06/2020: RESOLUCIO

Contractació

Resolución Nº681 de 30/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/85

Economia

Resolución Nº682 de 30/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/84

Economia

Resolución Nº683 de 30/06/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/83

Economia

Resolución Nº684 de 30/06/2020: Resolució ampliació ajudes emergència extraordinàries covid-19 mes de juny

Serveis Socials

Resolución Nº685 de 30/06/2020: Resolució Alcaldia concessió Targeta Estacionament FTM

Policia

Resolución Nº686 de 30/06/2020: Resolució Alcaldia concessió Targeta Estacionament

Policia

Resolución Nº687 de 30/06/2020: RESOLUCIÓ LLICÈNCIA GOS PP CVR

Policia

Resolución Nº688 de 01/07/2020: Resolució ajudes juny

Serveis Socials

Resolución Nº689 de 01/07/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 19/2020

Economia
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Alcaldia
EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
04/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 491744D

NIF: P4619500D

10. PRECS I PREGUNTES Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del dia
El Sr. Diego Soriano, Regidor del G.M. Ciudadanos, pregunta
1.- Quant es concedeixen permisos en la via pùblica, en la qual fiquen plaques indicant-lo, si alguna
persona revisa o controla desprès eixos permisos? perquè en el carrer Sant Joan Baptista nº 30 hi
ha una placa fa dos setmanes.
2.- la Policia caldria comunicar les incidències en via pública. Per exemple en el carrer del Sol hi ha
una placa de senyal de prohibició i està mal colꞏlocada doncs és al revés.
3.- També la Policia tindria que revisar les incidències com per exemple en el carrer Sant Joan
Baptista 29 hi ha un gual i en la porta hi ha un arbre de manera que el vehicle que entra al gual
obstaculitza.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
05/11/2020

FIRMADO POR

El Sr. Alcalde contesta que normalment es traslladen les incidències però que es pren nota i ho
tindrà en compte, agraint-li al Regidor la seua aportació.
La Sra. MªJosé Royo, Portaveu del G.M. Ciudadnos fa el següent prec:
1.- Realitzar una campanya informativa del bon ús de la mascareta perquè la gent no fa un bon ús
d’ella segurament per falta d’informació com li passa a les persones majors.
El Sr. Carles Cortés, Regidor del G.M. Compromís realitza el següent prec:
1.- Dins de les incidències, pregunta per l’aparcament prohibit de Bankia perquè entre el semàfor i
la curva, és molt perillós.
Hi ha dos línies blanques que confonen.
El Sr. Alcalde contesta que pren nota també.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’alçà la sessió a les vint-i-una hores. S’estén la present
acta dels acords adoptats, el contingut de la qual certifique com a Secretari, amb el Vistiplau de
l’Alcalde.
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