ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 15 DE GENER DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les onze hores i trenta minuts del dia 15 de gener del
2010 en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els Senyors D. Eduardo Ovejero
Adelantado, Sra. Mari Carmen Piquer Bernet, D. Miguel Saborit Arribas, D. Fernando
Bohigas Tomás, sota La Presidència del Senyor alcalde D. Jaime García García i amb
assistència de mi el secretari, a fi de celebrar la present sessió ordinària en primera
convocatòria per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Ordre del dia.
Participa en la present sessió SRA Marta Fenollosa Ribera, membre dels Servicis
Tècnics per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.
Obert l'acte d'ordre de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ D'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor secretari, d'Orde de la Presidència, de l'Esborrany de
l'Acta de la Sessió Anterior, la que trobada totalment conforme pels senyors assistents és
aprovada per unanimitat, ordenant la seua immediata transcripció en el Llibre d'Actes
corresponent.

SEGON.- CORRESPONDÈNCIA
Es dóna lectura pel Senyor secretari de la Correspondència Oficial rebuda i
despatxada, dels assumptes de tràmit i la resta de disposicions legals d'interés, manifestant
els senyors assistents queden assabentats i conformes.

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES

A continuació van ser examinats els expedients que més avant s'expressen, i de
conformitat amb els informes emesos pels tècnics i organismes competents, per unanimitat
es va acordar concedir la llicència interessada, que es formalitzarà pel senyor secretari en el
pertinent document talonari, amb les prevencions reglamentàries a:
GAS NATURAL CEGÁS per a realització de dos connexions per a subministrament de
gas natural amb canonada de polietilé en carrers Sants Joan, 39 i Santa Teresa, 36.

Abans de l’inici de les obres haurà de depositar una fiança de mil dos-cents euros
(1.200 €) per a respondre deles dayns ocasionatas en la via pública.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
− En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en
capes de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts
procedents de la pròpia excavació.
− La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb
asfalt en calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en
gelat o semblants.
− El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà
de tall amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment
vertical. Al seu torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per
costat respecte a l'ample de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

ZANJA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els
resultats de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova
aportació col·locades en l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits
assajos es realitzaran per una empresa homologada. La realització dels assajos, haurà
d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament,
com a garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels
assajos mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova
aportació en les rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia
de les obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de
comprovar, per part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on es vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i

el responsable de les obres, per a procedir a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas
contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de
l'Ajuntament de Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El
Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el
responsable de les mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR
AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas
contrari la Policia Local de Rafelbunyol paralitzara les obres que no disposen de la
mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de díhuit euros (18 €) quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades (art.104.2
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb un cèntim
(3,01 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01€).
Quantitat que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del
Conveni Fiscal vigent.

GAS NATURAL CEGÁS per a realització de dos connexions per a subministrament de
gas natural amb canonada de polietilé en carrers Santos de la Pedra, 2 i 32, per a donar
servici als edificis del carrer Bobalar, 15 i 20.
Abans de l’inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents euros (600
€) per a respondre deles dayns ocasionatas en la via pública.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
− En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en
capes de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts
procedents de la pròpia excavació.
− La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb
asfalt en calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en
gelat o semblants.
− El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà
de tall amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment
vertical. Al seu torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per
costat respecte a l'ample de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

ZANJA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els
resultats de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova
aportació col·locades en l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits
assajos es realitzaran per una empresa homologada. La realització dels assajos, haurà
d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament,
com a garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels
assajos mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova
aportació en les rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia
de les obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de
comprovar, per part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on es vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i
el responsable de les obres, per a procedir a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas
contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de
l'Ajuntament de Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El
Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el
responsable de les mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR
AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas
contrari la Policia Local de Rafelbunyol paralitzara les obres que no disposen de la
mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de díhuit euros (18 €) quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades (art.104.2
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb un cèntim
(3,01 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01€).
Quantitat que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del
Conveni Fiscal vigent.

Es dóna compte de la instància presentada per ANTONIO CALP MARCO en
representació de PROMOCIONES IMMOBILIARIAS TEOSORIA sol·licitant permís
per a tancar les parcel·les A.17-1 i A.18-1 del Sector IV, sol·licitant tancar un tros de solar.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, indicant

a l'interessat que les característiques de la tanca deuen ser les previstes en l'art.59 de les
vigents Normes Subsidiàries de Planejament “Tots els solars hauran d'estar tanques amb
un tancament de 2 m d'altura, situat en l'alineació oficial i executat amb materials i
grossàries adequades per a assegurar la solidesa i bon acabat del mateix.”, el qual deurà
ser de basament massís de 2 m. d'alçària.

Igualment s'acorda informar esta incidència a tot aquell que haja procedit ja al
tancament del solar en el Sector IV.

Pròrroga de llicència d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE SANCHIS ÀVILA, en
nom de la promoció PLATJASOL, SL sol·licitant pròrroga de la llicència d'obres, expt.
100/2007 sítia en carrer Lepant cantó carrer Francisco Tomás i Valiente. Examinat
l'expedient es comprova que la dita persona té la llicència d'obres concedida per Decret de
l'Alcaldia de data 7 d'agost del 2007, no hi havent hagut resolució de caducitat de la
llicència, d'acord amb el que establix , l'article 14 de les vigents Normes Subsidiàries de
Planejament. Per la dita circumstància, i considerant-se vigent la llicència, s'acorda
concedir la pròrroga sol·licitada pel termini d'un any, advertint el sol·licitant que de
conformitat amb el que establix l'article 14 de les vigents normes subsidiàries de
planejament, “Per causa justificada podrà sol·licitar-se una sola pròrroga de la llicència
el termini de la qual fixarà l'Ajuntament sense que puga excedir un any. L'incompliment
dels terminis de pròrroga portarà implícita la caducitat automàtica de la llicència, excepte
en els casos de força major degudament justificats”.
Es dóna compte de la instància presentada per JUAN RAMÓN LLUCH GARCÉS
sol·licitant pròrroga de la llicència d'obres, expt. 149/2007 sítia en carrer Calvari, 7,
referència cadastral 8857531YJ2885N0001OF. Examinat l'expedient es comprova que la
dita persona té la llicència d'obres concedida per Junta de Govern Local de data 12 de
novembre del 2007, no havent hagut resolució de caducitat de la llicència, d'acord amb el
que establix, l'article 14 de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament. Per la dita
circumstància, i considerant-se vigent la llicència, s'acorda concedir la pròrroga sol·licitada
pel termini d'un any, advertint el sol·licitant que de conformitat amb el que establix l'article
14 de les vigents normes subsidiàries de planejament, “Per causa justificada podrà
sol·licitar-se una sola pròrroga de la llicència el termini de la qual fixarà l'Ajuntament
sense que puga excedir un any. L'incompliment dels terminis de pròrroga portarà implícita
la caducitat automàtica de la llicència, excepte en els casos de força major degudament
justificats”.

Revisió de taxes
Es dóna compte de la instància presentada per SARA RIVERA LOPEZ sol·licitant
la revisió de la liquidació provisional de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
per considerar-la desproporcionada i desmesurada en relació amb el cost real i efectiu de
l'obra realitzada que segons afirma és d'uns 10.000 €.
De l'informe realitzat pels servicis tècnics es desprén “que al desembre del 2006
SARA RIVERA LOPEZ sol·licità llicència d'Obres, i que en data 11 de gener del 2010
seguix sense estar concedida, estant el local obert i en ús.
Que s'ha sol·licitat en diverses ocasions documentació per a poder tramitar la
sol·licitud de llicència d'Obres.
Donada la passivitat demostrada durant estos últims anys per la sol·licitant, en
l'últim informe emés en el que es reitera la necessitat aportar documentació per a tramitar
la llicència, es van liquidar taxes.
Que les dites taxes es van obtindre basant-se en l'Ordenança Fiscal municipal, per
la que s'aplica un preu per metre quadrat d'obra executada, en este cas habilitació de
local, 336 €/m2.”
Els membres de la Junta de Govern Local acorda denegar allò que s'ha sol·licitat
considerant que les obres s'han executat i que per tant s'ha produït el fet imposable de
l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que s'ha liquidat d'acord amb els
barems establits en l'Ordenança Fiscal.
Igualment s'acorda instar la sol·licitant perquè present la documentació requerida i
legalitze el local i activitat, sense perjuí d'instar de nou a la legalització de les obres i de les
possible imposició de sancions per executar les obres sense comptar amb la preceptiva
llicència.
Devolucions de fiances
Es dóna compte de la instància presentada per COLT TELECOM ESPAÑA, SA
sol·licitant la devolució de la fiança depositada per a respondre de danys en via pública
corresponent a l'exp. d'obres, núm. 30/08 per import de 9.060 €. Vist l'informe favorable
dels Servicis Tècnics, els membres de la Junta de Govern acorden aprovar la devolució de
la fiança.
Certificats d'Inspeccions Periòdiques d'Edificis
Per part dels Servicis Tècnics es dóna compte dels certificats d'Inspeccions
Periòdiques de Construccions presentats en contestació a les notificacions realitzades
basant-se en l'article 207 de la Llei 16/2005 de 30 de desembre de la Generalitat
Valenciana, Llei Urbanística Valenciana

• Antonio Parrado Molina, immoble siti en carrer Vicente Soriano, 45 amb una
antiguitat aproximada de 80 anys.

Diversos
Informen els Servicis Tècnics de distintes llicències d'obres de 2007 afectades per
l'article 14, “caducitat i pèrdua d'eficàcia de les llicències”
−

Expedient 108/07 amb data concessió de la llicència de 12/02/08 el promotor del
qual és PROMOCIONS IBORRA CAMPOS S.L., emplaçament de les obres C/
Lepant, 25-27-29. Amb prorroga concedida el 16 de juny del 2008.

−

Expedient 165/07 amb data concessió de la llicència d'11/03/08 el promotor del qual
és VICENTE SABORIT ROSSELL, emplaçament de les obres C/ Vicent Soriano
– C/ Alfons XII. Amb prorroga concedida el 16 de setembre del 2008.

−

Expedient 21/07 amb data concessió de la llicència de 28/06/07 el promotor del qual
és EDIFICA GRUPO IMMOBILIARIO, S.L., emplaçament de les obres C/ del
Puig, 17. Al seu torn, seguix sense aportar la documentació sol·licitada en el cos de
la llicència, documentació a aportar abans de l'inici de les obres, açò és:
• Estudi de Seguretat i Salut.
• Fitxa urbanística
• Fitxa estadística
• Projecte d'Infraestructures comunes de Telecomunicacions
• Nomenament de director d'Obra
• Nomenament de Direcció d'Execució
• Nomenament de Coordinador de Seguretat i Salut
• I.A.E. del Constructor.

−

Expedient 40/07 amb data concessió de la llicència de 25/04/07 el promotor del qual
és FILO RUIZ SANTOSJUANES, emplaçament de les obres C/ Santa Teresa, 20.
Al seu torn, seguix sense aportar la documentació sol·licitada en el cos de la
llicència, documentació a aportar abans de l'inici de les obres, açò és:
• Projecte d'Execució.
• Fitxa urbanística
• Fitxa estadística
• Nomenament de director d'Obra
• Nomenament de Direcció d'Execució
• Nomenament de Coordinador de Seguretat i Salut
• Declaració Jurada del Constructor
• I.A.E. del Constructor.

−

Expedient 46/07 amb data concessió de la llicència de 17/05/07 el promotor del qual
és PROMOCIONES PINTO BONELLO, S.L., emplaçament de les obres C/ del
Puig, 10. Amb prorroga fins al 7 d'agost del 2009.

−

Expedient 76/07 amb data concessió de la llicència de 07/08/07 el promotor del qual
és PROMOCIONES MIRANO RAFELBUNYOL 3, S.L., emplaçament de les
obres C/ Joan Baptista Fenollosa, 18-20.

−

Expedient 147/07 amb data concessió de la llicència de 05/12/07 el promotor del
qual és JOSE ANTONIO CARBONELL BENET, emplaçament de les obres C/
Sant Pere, 79 – C/ Ernest Lluch.

Els membres de la Junta de Govern Local acorden atorgar als interessats un termini
de quinze dies d'audiència, prèvia a la declaració de la caducitat de la llicència, perquè
puguen manifestar el que consideren convenient en la seua defensa.

QUART.- RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el
pagament previ del preu publique corresponent:
COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ CERVANTES, 2, 2,5 ml. en carrer
Vicente Soriano, 10 per a 8 places d'aparcament.
MERCEDES SALES CIVERA, 2,5 ml. en carrer Reina Sofia, 3 A.
ARTURO MARTINEZ GARCIA, 3 ml. en carrer Poeta Arroyo Almela, 1 per
a 8 vehicles amb caràcter comercial.

Es dóna compte de la instància presentada per EUGENIO ALONSO SORIANO
sol·licitant reducció de gual de 10 ML a 4 ml en el carrer Germanells, 29 . Els membres de
la Junta de Govern Local, accedixen al que sol·licita.
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA CHISBERT BELERT,
sol·licitant baixa temporal del gual siti en carrer Santos de la Pedra, 26 ja que va a derrocar
la vivenda. Els membres de la Junta de Govern Local acorden notificar-li que ha de
personar-se en les oficines de l'Ajuntament amb la placa de gual per a procedir a donar-lo
de baixa, i quan acabe les obres, sol·licitar una reserva d'aparcament nova.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Reclamacions en matèria de tributs

Es dóna compte de la instància presentada per ROSA MARIA LLOCA
MARTINEZ sol·licitant devolució de 20, 18 € corresponent al rebut d'IBI del carrer 9
d'octubre 73, 1, -1, 48 a l'haver-ho abonat per equivocació, i haver abonat amb posterioritat
el de la seua propietat, (Carrer 9 d'octubre, 73, 1, -1, 52). Comprovat la veracitat dels
exposat, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.
Es dóna compte de la instància presentada per ASUNCIÓN ESTESO BLASO, en
representació de VIRGEN DEL TRASCASTILLO, SL sol·licitant ajornament dels
rebuts d'IBI d'urbana dels immobles siti en carrer Roll del Colmer, 31 i Roll del Colomer,
43 per un import total de 4.386,35 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden el
fraccionament el deute en quatre mesos, comptats a partir de la recepció de la present
notificació, i donar les ordes oportunes als Servicis de Recaptació perquè quede assabentat
del fraccionament de la mateixa.
Es dóna compte de la instància presentada per RAMÓN CUALLADO TORRES
en nom propi i de les seues filles EVA I ANA CUALLADO MARTORELL sol·licitant
que es paralitze el procediment de cobrament dels rebuts les liquidacions d'alta de
corresponents a l'exercici 2008 i rebuts d'IBI d'urbana 2009 de l'immoble siti en carrer
Professor Manuel Broseta, 23, places de garatge i vivendes en planta baixa i planta dúplex,
a l'haver-se presentat recurs davant del Cadastre, perquè s'han donat d'alta les tres vivendes
de l'immoble, quan en realitat només hi ha una acabada, les altres dos encara no.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, i
en conseqüència procedir a la paralització del procediment de cobrament dels mencionats
rebuts en tant i quant no existisca resolució administrativa al recurs plantejat davant del
Cadastre.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ FORT LAPIEDRA
sol·licitant no executar l'ordre de sanejament d'humitats i de manteniment de l'immoble siti
en carrer Magdalena, 61 en relació al requeriment de la Junta de Govern Local d'octubre
del 2009, ja que la té en venda. Els membres de la Junta de Govern local acorden denegar
el que sol·licita ja que la responsabilitat en el manteniment dels edificis li correspon als
propietaris pel que qualsevol incidència derivada d'un incompliment d'esta obligació seria
imputable exclusivament als mateixos.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de JUAN ADSUARA
VICENT sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “ESTABLIMENT
INDUSTRIAL DESTINAT A FUSTERIA METÀL·LICA” en el carrer coent, 37.
CONSIDERANT: que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics
competents, apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot
tipus que la caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit
que segons el parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se
sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental
Integrat de la Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de R.C. GRANDE SL
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “MANIPULATS DE
PRODUCTES HORTIFRUTICOLAS” en el carrer Horteta, 56.
CONSIDERANT: que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics
competents, apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot
tipus que la caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit
que segons el parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se
sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental
Integrat de la Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de NEUMÀTICOS
VALNORD, SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “TALLER
REPARACIÓ VEHICLES AUTOMÒBILS. PNEUMÀTICS I MECÀNICA RÀPIDA.
EXPOSICIÓ I VENDA” en l'Av. carretera de Barcelona, 12.
CONSIDERANT: que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics
competents, apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot
tipus que la caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit
que segons el parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se
sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental
Integrat de la Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

SÈPTIM.- COMPROMISOS A ADOPTAR PER A SOL·LICITAR A LA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ LA SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL
PROGRAMA D'EDUCACIÓ PERMANENT D'ADULTS.
Es dóna compte de l'Orde de 19 de novembre del 2009 de la Conselleria d'Educació
per la qual es convoquen ajudes per a les corporacions locals que desenrotllen la formació
de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2010.

Examinada l'orde i considerant que és convenient la realització de la mencionada
activitat, així com el sol·licitar l'ajuda destinada a finançar els gastos que suposa el
desenrotllament de l'Educació Permanent d'Adults,

Per unanimitat es va acordar:
Sol·licitar de la Conselleria d'Educació una subvenció de noranta-quatre mil setcents cinquanta-nou euros amb setanta cèntims (94.759,70 €) per al funcionament del
Programa Municipal d'Educació Permanent d'Adults, fent-se constar que els gastos derivats
del mateix es faran front amb càrrec a les següents partides del pressupost vigent:
*Partida 130.422 Personal laboral fix. Educació (Netejadores i professorat)
*Partida 131.422 Personal eventual. Educació (Professorat)
*Partida 1600.314 Seguretat Social a càrrec de l'Ajuntament.
*Partida 226.451 Gastos diversos. Cultura (cursets ioga, balls de saló, dibuix,
tecnologia i informàtica)
*Partida 22001.422: Adquisició llibres de text.
*Partida 212.422. Conservació i reparació d'edificis. Educació.
*Partida 220.121. Material d'Oficina.
*Partida 625.121 Adquisició mobiliari i efectes
Igualment s'adquirixen els següents compromisos d'acord amb la Base 9 de l'orde:
a) Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal docent que haja
sigut considerat per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament de les
activitats de Formació de Persones Adultes, durant els períodes lectius de l'exercici
2010.
Justificar, davant de la Direcció General d'Ensenyament, l'ajuda en els termes i terminis
previstos en la base onze de la present orde.
El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria
d'Educació de la Generalitat així com qualssevol altres de comprovació i control
financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com
comunitaris, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici de les
actuacions anteriors.
Comunicar a la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria
d'Educació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que
financen les activitats subvencionades. Esta comunicació haurà d'efectuar-se tan
prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació
donada als fons percebuts.
Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió d'estar al
corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, sense
perjuí del que establix la disposició addicional dihuitena de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació
i control.
Incloure, en la publicitat del centre de Formació de Persones Adultes, el fet d'estar
subvencionat parcialment en este nivell educatiu per la Conselleria d'Educació de la
Generalitat.
Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la base 12
d'esta orde de convocatòria.

Col·laborar en coordinació amb la Conselleria d'Educació en la planificació que la dita
Conselleria puga elaborar en el camp de la Formació de Persones Adultes.
OCTAU.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE CULTURA I
EDUCACIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL GABINET PSICOPEDAGÒGIC
ESCOLAR, ANY 2010
Es dóna compte de l'orde d'11 de desembre del 2009, de la Conselleria d'Educació,
per la que es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets
psicopedagògics escolars sostinguts per entitats locals per a l'exercici de 2.010.
En compliment del que establix la Base Quarta.1 de l'Orde s'acorda:
PRIMER.- Sol·licitar de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la concessió
d'una ajuda econòmica de 27.315,43 EUROS per al manteniment del gabinet
psicopedagògic escolar municipal per al curs escolar 2009/2010
SEGON.- Facultar en el Sr. alcalde perquè formalitze la sol·licitud de subvenció.
TERCER.- Comprometre's a incloure una partida pressupostària per al manteniment
del gabinet Psicopedagògic escolar municipal en el pressupost de l'any 2009.
QUART.- Comprometre's al compliment de totes les obligacions es que deriven de
la recepció de la subvenció, en cas de resultar beneficiaris, i en concret les previstes en la
base 9 A de l'Orde, que són les següents.
a) Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal que haja sigut
considerat per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament del gabinet
psicopedagògic escolar, durant els períodes lectius d'este exercici.
b) Justificar davant de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents l'ajuda en els
termes i terminis previstos en la base onze de la present orde.
c) El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria
d'Educació de la Generalitat Valenciana així com qualssevol altres de comprovació i
control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant
nacionals com comunitaris, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici
de les actuacions anteriors.
d) Estes ajudes són compatibles per a la percepció d'altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat. No obstant això, s'ha de comunicar a
la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació
Professional de la Conselleria d'Educació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació
haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la
justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació
i control.
f) Incloure en la publicitat del gabinet psicopedagògic escolar municipal el fet d'estar
subvencionat parcialment per la Conselleria d'Educació de la Generalitat
Valenciana.
g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la base 12
d'esta orde de convocatòria.
h) Col·laborar en coordinació amb la Conselleria d'Educació pel que fa a la
planificació que la dita Conselleria puga elaborar en el camp dels servicis
especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional i, en concret,
assegurar la participació del gabinet psicopedagògic municipal o mancomunat en les
reunions de coordinació organitzades pel servici psicopedagògic escolar del
corresponent sector i per la Inspecció educativa.

NOVÉ.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Es dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de
l'última sessió de la Comissió de Govern:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decret núm. 436 de 9 de desembre del 2009 aprovant la certificació núm. 5 de les
obres executades en el mes d'octubre per a la construcció d'edifici per a centre
social.
Decret núm. 437 de 9 de desembre del 2009 retirant sancions de trànsit.
Decret núm. 438 de 9 de desembre del 2009 ratificant sancions de trànsit.
Decret núm. 439 de 13 de desembre del 2009 concedint llicència de segregació de
la parcel·la A.26.2 que dóna als vials de vianants A, Vial 9 i Vial 6 del Sector IV.
Decret núm. 440 de 17 de desembre d'aprovant2009 les liquidació de plus vàlues,
exptes. 1 al 163 de 2009.
Decret núm. 441 a 444 de 17 de desembre del 2009 concedint ampliació d'horari de
tancament de locals de la població amb motiu de les festes nadalenques.
Decret núm. 445 de 18 de desembre del 2009 concedint les beques per als estudiants
universitaris concedides en col·laboració amb La Caixa.
Decret núm. 446 de 18 de desembre del 2009 ordenant l'execució de la neteja i
posterior tanca al propietari del solar siti en carrer Reial Séquia de Moncada, 40
Decret núm. 447 de 21 de desembre del 2009 aprovant la renovació de la pòlissa
subscrita amb l'entitat Banc de València.
Decret núm. 448 a 450 de 22 de desembre del 2009 concedint ampliació d'horari de
locals de la localitat amb motiu de les festes nadalenques.
Decret núm. 451 de 23 de desembre informant favorablement la concessió de
pròrroga de comissió de servicis de l'agent del cos de la Policia Local D. Anselmo
Martínez Puchades.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decret núm. 452 de 23 de desembre del 2009 reconeixent l'exempció de l'impost de
circulació de vehicles a diversos contribuents de la localitat.
Decret núm. 453 de 23 de desembre del 2009 avalant la pòlissa de crèdit subscrita
per REMARASA amb Ruralcaja.
Decret núm. 454 de 23 de desembre del 2009 aprovant les minutes d'honoraris a
relatius a redacció de diversos projectes inclosos a Planes provincials, a l'efecte de
que la Diputació provincial procedisca a l'abonament de la part corresponent a la
mateixa.
Decret núm. 455 de 28 de desembre del 2009 aprovant la transferència de crèdits en
el pressupost de gastos del vigent exercici entre partides del capítol 1 de gastos de
personal.
Decret núm. 1 de 7 de gener del 2010 autoritzant el canvi de titularitat de la
cafeteria sítia en carrer ReI a Jaume, 58 a favor d'Eva Pérez Blanco.
Decret núm. 2 de 7 de gener del 2010 autoritzant el canvi de titularitat de la
cafeteria sítia en carrer ReI a Jaume, 58 a favor de Violant Fenollosa Lleó.
Decret núm. 3 de 8 de gener del 2010 anul·lant l'expedient d'activitat 35/2008 a
instàncies del seu titular.
Decret núm. 3 bis, d'11 de gener de 2010 convocant ple extraordinari de
l'Ajuntament per al dia 14 de gener del 2010.
Decret núm. 4 de 12 de gener del 2010 concedint ampliació d'horari de tancament
per al pub Colors amb motiu de la festivitat de Sant Antoni.
Decret núm. 5 i 6 de 12 de gener del 2010 autoritzant disparar focs artificials amb
motiu de la festivitat de Sant Antoni.
Decret núm. 7 de 13 de gener del 2010 concedint ampliació d'horari de tancament
per al pub l'Okal amb motiu de la festivitat de Sant Antoni.
Decret núm. 8 de 13 de gener del 2010 concedint llicència de divisió material de la
finca urbana amb referència cadastral 9055611YJ2895N001MK
Decret núm. 9 de 13 de gener convocant Junta de Govern Local per al dia 15 de
gener del 2010 a les 11:30 hores.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzada la
sessió a les dotze hores i trenta minuts, de tot això com a secretari certifique.

