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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les onze hores del dia 26 de gener del 2010 en el
Saló de Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els Senyors El senyor 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 i Sra. Rosa Mª Fuentes
Dueñas, membres 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'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ D'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor secretari, d'Ordre 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, ordenand 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
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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 d'anul·lació de connexió de subministrament
de gas natural en carrer Lepanto (Francisco Climent, 9). Esta llicència queda condicionada
a la reparació d'una rasa realitzada amb anterioritat i ubicada a continuació a la rasa
que ens ocupa, és a dir enfront del núm. 3 del C/ Lepanto.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents euros (600
€) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública.
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
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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, SA per a realització d'anul·lació de subministrament de gas
natural en carrer Magdalena, 94 baix. Esta rasa es realitza en una zona asfaltada
recentment per l'ajuntament de Rafelbunyol, per la qual cosa s'haurà de prestar especial
atenció en l'execució de la mateixa, intentant realitzar la mínima obertura i garantir la
integritat del nou asfalt.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents euros (600
€) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
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− 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.
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SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de
l'Ajuntament de Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El
Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el
responsable de les mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR
AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas
contrari la Policia Local de Rafelbunyol paralitzara les obres que no disposen de la
mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de díhuit euros (18 €) 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.
JUAN SANCHO ANTEQUERA I Mª CARMEN SORNI CASTELLAR per a
realització obres de nova planta consistents en construcció de vivenda unifamiliar entre
mitgeres en la Plaça Sant Josep, 9, amb referència cadastral 9057102YJ2895N0001TK
Abans de l'inici de les obres, haurà d'aportar la documentació següent:
- Nomenament director Execució.
- Nomenament director Obres.
- Nomenament de Coordinació i Salut.
- Declaració Jurada del Constructor.
- Sol·licitud Ocupació via pública.
Així mateix:
Haurà de subscriure el contracte d'abastiment d'aigua abans de l'inici de l'obra.
Haurà d'instal·lar el comptador d'aigües en l'exterior de l'edifici per a facilitar la seua
lectura.
Les aigües pluvials hauran d'abocar a l'exterior.
La porta del garatge no podrà invadir la via pública
Deurà aportar fiança de 1.376 € (equivalent a 200 € /ml fatxada) per a respondre
dels possibles danys que es puguen produir en la via pública, que serà objecte de devolució
una vegada es realitze la inspecció final d'obra per part dels servicis tècnics municipals en
ocasió de la tramitació de les llicències de primera ocupació.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
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*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de cinc mil tres-cents trenta-nou euros amb sis cèntims (5.339,06 €) 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: huit-cents huitanta-nou
euros amb huitanta-quatre cèntims (889,84 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: SIS MIL DOCIENTOS VINT-I-HUIT EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS (6.228,90€). Quantitat que no deu ser ingressada, en aplicació del
que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

Anul·lació llicències d'Obres
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA JESÚS ERES ALCAINA
sol·licitant anul·lació de la llicència d'obres 105/2008 per a sanejament de fatxades junt amb
les liquidacions corresponents al no haver realitzat les obres. Vist l'informe dels servicis
tècnics municipals en el que es verifica els fets exposats, els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

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.
•

Jesús Crescencio Diaz, immoble siti en carrer Eixarch, 12, amb una antiguitat
aproximada de 60 anys. De l'informe presentat es desprén que:
• “El forjat de sostre del cassetó està apuntalat perquè amenaça ruïna.
Està format de biguetes de peces ceràmiques (violíns) amb clavills
longitudinals que denoten l'oxidació de la seua armadura. Haurà
d'esbrinar-se l'abast de l'oxidació d'esta armadura per a comprovar
si pot recuperar-se per mitjà del sanejat i reparació de la mateixa,
En cas contrari haurà de derrocar-se este forjat per a la seua
substitució.
• En el pilar situat en el cantó del solar al fons esquerra en primera
planta alta, s'observen humitats, així com un clavill entre este i un
falsejat junt amb el mateix. Reproduint-se igualment, en part de la
jàssera que recolza en este pilar, un clavill entre esta i un falsejat
junt amb la mateixa. Haurà de comprovar-se si la humitat observada
exteriorment ha afectat les armadures del pilar, circumstància que
6
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•

•

•

en un principi no pareix que ocórrega, i reparar els clavills existents
entre el pilar i jàssera amb els seus falsejats. També haurà
d'impermeabilitzar-se la mitgera en eixa zona a fi d'evitar les
filtracions.
Hi ha humitats junt amb la fatxada de la segona planta alta a causa
de filtracions d'aigua des de la terrassa, que segons observe ha sigut
reparada recentment. Haurà de comprovar-se que no es reproduiran
les filtracions.
Hi ha humitats en pràcticament tota la mitgera dreta de la segona
planta alta. Pel que esta haurà d'impermeabilitzar-se exteriorment,
per a posteriorment, una vegada s'eixugue completament la cara
interior es torne a pintar.
S'observa que la fatxada ha sigut recentment reparada, ja que,
segons em manifesta la propietat, algunes motlures es trobaven
completament clevillades i amenaçaven de caure a la via pública.
Oferint actualment un estat de total seguretat.

Davant d'estes deficiències assenyalades en l'informe Tècnic, algunes de les quals
estan pendent de comprovar la gravetat de les mateixes, els membres de la Junta de Govern
Local acorden requerir a la propietat que acredite per mitjà de certificat tècnic que no hi ha
danys estructurals, o si és el cas, es procedisca a la intervenció immediata en l'edifici per a
esmenar les deficiències assenyalades, amb la sol·licitud prèvia de llicència d'obres
acompanyada de la documentació pertinent.

Diversos
Indiquen els Servicis Tècnics que al realitzar l'informe de la llicència Ambiental
incoada per CARLOS ALBERTO GARCIA SANTOSJUANES de magatzem privat
d'instal·lador de telecomunicacions siti en Av. Sant Pere, 2B, s'han detectat la realització
d'obres d'habilitació del local, per la qual cosa s'ha procedit a la seua valoració en 7.000 €, i
s'ha procedit a la liquidació dels tributs derivats de l'execució de les obres. Els membres de
la Junta de Govern Local acorden aprovar les liquidacions practicades pels Servicis
Tècnics:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de dos-cents deu euros (210 €) 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: trenta-cinc euros (35 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS (245 €).
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QUART.- RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el
pagament previ del preu publique corresponent:
LEONARDO VALENT DIAZ, 4 ml. En carrer Puçol, 11 baix per a 2 places
d'aparcament.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Reclamacions en matèria de tributs
Es dóna compte de la instància presentada pel SR. D. JESUS GARCÍA
FLORES, en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER
MÀRTIRS, 66 exposant que en l'exercici de 2009 s'ha duplicat el rebut de reserva
d'aparcament, havent-se abonat l'incorrecte per la quantitat de 125 €, per la qual cosa
sol·licita la devolució dels 125 € abonats i pagar el correcte per import de 250 €. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No s'han produït.

SÈPTIM.-.- 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:
¾ Decret núm. 10 de 14 de gener del 2010 aprovant la certificació núm. 6 de les
obres de construcció d'edifici per a centre social executades en el mes de
novembre del 2009.
¾ Decret núm. 11 de 14 de gener del 2010 aprovant la inscripcció en el registre
Municipal de Parelles de Fet d'una parella.
¾ Decret núm. 12 de 14 de gener del 2010 desestimant al·legacions realitzades a
les sancions de trànsit.
¾ Decret núm. 13 de 14 de gener 2010 anul·lant sancions de trànsit.
¾ Decret núm. 14 de 20 de gener del 2010 concedint renovació de llicència municipal d'ocupació de la vivenda sítia en carrer Sant de la Pedra, 27-1-4.
¾ Decret núm. 15 de 20 de gener del 2010 denegant ajornament del pagament de
la quarta quota sol·licitada pel propietari de la parcel·la E2.2. del Sector IV.
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¾ Decret núm. 16 de 20 de gener del 2010 desestimant el recurs de reposició
interposat pel senyor Antonio Adrien Peris i altres contra la resolució de
l'alcaldia núm. 406/2009 sobre liquidació de la quarta quota de la urbanització
del Sector IV.
¾ Decret núm. 17 de 21 de gener del 2010 concedint llicència d'obertura de
l'activitat de comerç ferro i elaboració d'armats de ferralla en Roll del Colomer
26 i 28 a Ferros Horta Nord.
¾ Decret núm. 18 de 21 de gener del 2010 aprovant la certificació núm. 10 de les
obres d'urbanització del sector IV del sòl urbanitzable residencial Lot 2
executades en el mes d'octubre del 2009.
¾ Decret núm. 19 de 21 de gener del 2010 aprovant el cessament com a personal
eventual de confiança de D. Dolores Llopis Saborit.
¾ Decret núm. 20 de 21 de gener del 2010 autoritzant la posada en funcionament
de l'activitat de fruiteria en carrer Juan Bautista Fenollosa, 1 Baix a nom de
Kabeer Ahmet.
¾ Decret núm. 21 de 21 de gener del 2010 convocant sessió ordinària de la Junta
de Govern Local per al dia 26 de gener del 2010 a les 11 hores.
¾ Decret núm. 22 de 21 de gener del 2010 acordant donar de baixa en el padró
d'habitants inscripcions caducades.
¾ Decret núm. 23 de 22 de gener del 2010 requerint als propietaris de l'edifici siti
en carrer Sant de la Pedra, 24 la realització d'una inspecció tècnica.
¾ Decret núm. 24 de 26 de gener del 2010 concedint llicència d'obertura d'escola
infantil sítia en carrer Plaça Sant Josep, 8 a nom d'Escola Infantil Carboneret,
SL
¾ Decret núm. 25 de 28 de gener del 2010 anul·lant l'expedient de l'activitat de
cafeteria sítia en carrer Eixarch, 27.
¾ Decret núm. 26 de 28 de gener 2010 concedint renovació de la llicència
d'ocupació de la vivenda sítia en carrer València, 1-1
¾ Decret núm. 27 de 28 de gener del 2010 concedint diverses llicències d'obres
menors.
¾ Decret núm. 28 de 29 de gener de 2010 aprovant definitivament el Reglament
del Registre Electrònic de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
¾ Decret núm. 29 de 29 de gener reconeixent servicis previs al funcionari d'este
Ajuntament El senyor CARLOS CLEMENTE LOPEZ.
¾ Decret núm. 30 de 2 de febrer del 2010 convocant sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament per al dia 5 de febrer a les 10 hores en el saló de plens.
¾ Decret núm. 31 de 4 de febrer del 2010 convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern local per al dia 9 de febrer del 2010 a les 12 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.
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