ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 8 DE MARÇ DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 8 de març 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 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, 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:
OBRES GERMANS CENTIM SL EN REPRESENTACIÓ D'ANGEL FERRERO
CONCHELLO per a realització d'obres de nova planta consistents en vivenda unifamiliar
entre mitgeres en la parcel·la A.15.2.7 del Sector IV, Vial 8.
Abans de l'inici de l'obra haurà d'aportar la documentació següent:

- Projecte d'Execució.
- Nomenament del director de l'obra.
- Nomenament del director d'execució de l'obra.
- Nomenament del Coordinador de seguretat i salut de l'obra.
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 2.400 € (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.
Al tractar-se d'una zona en procés d'urbanització s'establixen les següents
condicions especials, en compliment del que establix l'art. 33 de les Normes Subsidiàries
de Planejament de Rafelbunyol:
• L'execució de l'obra queda supeditada a l'execució de la infraestructura bàsica
de la urbanització del polígon d'actuació, incloent les corresponents
connexions amb les xarxes de servicis existents.
• L'Estudi de Seguretat i Salut a presentar haurà de determinar les mesures
necessàries que en esta matèria siguen necessari adoptar per a una deguda
coordinació amb les obres d'urbanització.
• Presentació de compromís per part del sol·licitant de la llicència a no utilitzar
la construcció fins que no estiga acabada la urbanització i a establir tal
condició en les cessions de drets de propietat o d'ús que es porten a efecte
sobre l'immoble. El present compromís haurà de fer-se constar en les
escriptures de declaració d'obra nova en construcció o d'obra nova que
s'atorguen o inscriguen.
• Consolidació de l'import íntegre del cost de les obres d'urbanització precisa, en
qualsevol de les formes admeses per la legislació de la contractació pública.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de dos mil tres-cents trenta-sis euros amb quatre cèntims (2.336,04 €) 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-cents huitanta-nou
euros amb trenta-quatre cèntims (389,34 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB
TRENTA-HUIT CÈNTIMS (2.725,38 €).
JOSÉ BELLVER CARBONELL, per a rehabilitació d'estructura de l'edifique siti en
carrer de La Creueta, 18, referència cadastral 9251311YJ2895S0001ZE.

Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de mil nou-cents trenta-cinc cèntims (1.935 €) 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-cents vint-i-dos euros
amb cinquanta cèntims (322,50 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (2.257,50 €).

Pròrrogues d'obres.
Es dóna compte de la instància presentada per Vicente Saborit Rossell sol·licitant
pròrroga de la llicència d'obres, expt. 165/2007 sítia en carrer Vicente Soriano, 83 – C/
Alfons XII. Examinat l'expedient es comprova que la dita persona té la llicència d'obres
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març del 2008 i pròrroga
d'inici d'obres en Junta de Govern Local de data 16 de setembre del 2008, 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”.

Exempció de Taxa i Impost d'Obres
Es dóna compte de la instància presentada per DIRECCIÓ GENERAL DE
RÈGIM ECONÒMIC DE LA CONSELLERIA d'EDUCACIÓ sol·licitant exempció de
l'impost sobre construccions instal·lacions i obres (5.972,20 €) i la Taxa (995,37 €)
urbanística corresponent a la llicència d'obres, expt. 128/2009, per a realitzar les obres de
substitució de coberta en el CEIP “Mare de Déu del Miracle” de Rafelbunyol, per entendre
que l'Ajuntament és el titular de l'edifici i la Conselleria intervé com a simple executor de
les obres. Els membres de la Junta de Govern Local, en consideració a què l'Ajuntament
figura com a propietari de l'immoble, tant en l'Inventari de Béns com en el Cadastre
Immobiliari, acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes per a anul·lar les
dites taxes.
Certificats d'Inspeccions Periòdiques d'Edificis
Es dóna compte de la instància presentada per Consuelo Lahuerta Furió
sol·licitant no presentar l'ITE de la vivenda sítia en carrer Sant de la Pedra, 24 al tindre
previst realitzar un derrocament parcial de l'immoble. Els membres de la Junta de Govern

Local queden assabentats, recordant el sol·licitant la seua obligació legal i responsabilitat
quant al manteniment de l'edifici. Igualment s'acorda comunicar a l'interessat que per a
procedir al derrocament de l'immoble haurà de sol·licitar prèviament l'oportuna llicència
d'obres, la qual es presentarà acompanyada de la documentació següent:
− Pla d'emplaçament a escala 1:1.000
− Projecte tècnic de la demolició o derrocament, per duplicat, subscrit per tècnic
competent i visat pel corresponent Col·legi Professional.
− Fotografies de totes les fatxades de l'edifici.
− Document justificatiu del nomenament de directors tècnics.
− Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil del constructor, per a cobrir els
danys de qualsevol gènere que puguen produir-se durant l'obra.
S'acorda reiterar a JUAN GARCIA SÁNCHEZ el requeriment perquè aporte
projecte de derrocament del carrer Sant Vicent 2 tal com es va acordar en la Junta de
Govern de Local de data 3 de novembre del 2009. Se li recorda que la sol·licitud d'obres de
derrocament es presentarà acompanyada de la documentació següent:
− Plànol d'emplaçament a escala 1:1.000
− Projecte tècnic de la demolició o derrocament, per duplicat, subscrit per tècnic
competent i visat pel corresponent Col·legi Professional.
− Fotografies de totes les fatxades de l'edifici.
− Document justificatiu del nomenament de directors tècnics.
− Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil del constructor, per a cobrir els
danys de qualsevol gènere que puguen produir-se durant l'obra.
Es dóna compte de l'ITE presentat per RAFAEL ALOY ESTEVE, en contestació
al requeriment de la Junta de Govern Local de sessió 3 de novembre del 2009. De l'examen
del dit informes es desprén que no s'han executat les obres de reparació d'estructura que se
li va demanar al seu dia, sinó que simplement s'ha apuntalat. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden sol·licitar a l'interessat que realitze les obres necessàries per a
reparació de l'estructura danyada, per a la qual cosa haurà de sol·licitar llicència d'obres
acompanyada de l'oportuna documentació.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA PILAR LÓPEZ GASPAR,
sol·licitant informe de viabilitat per a mantindre el mirador de la façana de l'edifici siti en
carrer Ausiàs March, 2. Vist l'informe dels servicis tècnics del que es conclou que l'edifici
es troba en situació de “Fora d'ordenació diferit”, permetent-se realitzar obres de mera
conservació sempre que el cost de les obres no supere el 50% del valor actual de l'immoble,
atés que en cas contrari deu acomodar-se a la Normativa actual.
En conseqüència els membres de la Junta de Govern Local acorden traslladar a la
sol·licitant el contingut de l'informe realitzat pels Servicis Tècnics municipals, a l'efecte de
que es tinga en compte a l'hora de projectar les obres.

Es dóna compte de l'escrit presentat per OBRES GERMANS CENTIM SL en
representació de MIGUEL GIMENO GARCIA I VANESSA PUCHOL ROMERO,
contestant al requeriment de paralització de les obres de vivenda unifamiliar síties en el
solar A.15.2.6 del Sector IV per possible invasió de vial, sol·licitant la paralització només
de l'obra afectada per esta possible invasió i no la resta de la construcció. Els membres de la
Junta de govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, havent d'estar paralitzades
les obres afectades en tant i quant els promotors no sol·liciten l'oportú assenyalament de
línia.
Es dóna compte de la instància presentada per EMILIA CARLOS GRANDE, en
nom i representació de FRUITES BENLLOCH CARLOS, SL sol·licitant revisió de
taxes de la llicència d'obres 97/2009 al considerar-les excessives.
Considerant: que l'art.103 del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals
(Reial decret legislatiu 2/2004) establix: “Quan es concedisca la llicència preceptiva o
quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara la dita llicència preceptiva,
s'inicie la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a
compte, determinant-se la base imposable:
a. En funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que haguera sigut visat
pel col·legi oficial corresponent quan això constituïsca un requisit preceptiu.
Quan l'ordenança fiscal així ho preveja, en funció dels índexs o mòduls que esta
establisca a este efecte.”
Considerant, que l'ordenança Fiscal vigent establix en el seu annex els mòduls per a
determinar el cost de les obres.
Vist l'informe dels servicis tècnics municipals que es ratifica en la liquidació
inicialment practicada ja que els metres valorats són els del projecte i el valor per metre
quadrat és l'establit en l'ordenança fiscal; respecte del derrocament s'indica que atés que
l'ordenança no especifica un valor per metre quadrat es pren el valor del projecte a què se
suma al de la construcció per a determinar la base sobre la qual liquidar els tributs.
En conseqüència, els membres de la Junta de Govern Local acorden desestimar el
recurs plantejat, ratificant-se en la liquidació inicialment practicada.
Es dóna compte de l'escrit presentat per GAS NATURAL CEGAS, SA en
contestació a l'acord de Junta de Govern Local pel qual es denunciava el conveni de
col·laboració fiscal firmat amb este Ajuntament el 20/09/2001, al considerar insuficient
l'aval permanent depositat com a garantia de reposició de paviments afectats. La companyia
proposa substituir l'existent per un altre de 30.000 €, sent revisable quan els servicis tècnics
els consideren oportú. Els membres de la Junta de govern Local acorden no acceptar la
solució plantejada, ratificant-se en la decisió adoptada el dia 8 de maig de 2.009 en el sentit
que es deu presentar un aval individualitzat per cada una de les obres que se sol·licite, a
l'efecte de portar un adequat control de cada una d'elles.

Devolució de Fiances

Es dóna compte de la sol·licitud de devolució d'aval núm. 06008749 depositat per
AIGÜES DE VALÈNCIA SA en concepte de fiança per les responsabilitats derivades de
la “execució d'obres d'instal·lació d'hidrants contra incendis en la població, urbanització Els
Forriols i el Polígon Industrial. Vist l'informe favorable emés pels Servicis Tècnics, els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

QUART.- RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el
pagament previ del preu publique corresponent:
MANUELA GASPAR SALVADOR 3 ml. En carrer Trencat, 26 Baix A amb
caràcter comercial, per a 1 vehicle.
EMILIA CARLOS GRAN 2,5 ml. En carrer Calvari, 78 per a 1 vehicle.
Es dóna compte de la sol·licitud de canvi de titularitat del gual núm. 325 siti en carrer
Diputació Provincial, 37 a nom de JORDI GUZMÁN SANJAUME. Així mateix sol·licita placa nova a l'haver desaparegut l'anterior.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, si bé entenen, que haurà d'abonar el gasto de la nova
placa.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per ELIAS GUIJARRO GUIJARRO
sol·licitant l'ocupació de via pública amb taules i cadires en el bar de la seua propietat siti
en carrer Eixarch, 12. La terrassa només ocuparà la façana del local per un període de sis
mesos a comptar d'abril del 2010. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a
allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.

Reclamació en matèria de Tributs municipals
Es dóna compte de la contestació presentada per JOSÉ CASARES BAUSET en relació a l'acord de
la Junta de Govern Local de data 10 de desembre del 2009 pel qual se li indicava que hauria de justificar que la vivenda no té un servici
bàsic per a causar baixa en el padró de fem.
Aporta certificats de les companyies de llum i aigua, en el que, encara que es demostra que el consum és zero, no queda
acreditat que no tinga els servicis perquè es manté donat d'alta dels mateixos, i en conseqüència la vivenda pot ser habitada en qualsevol
moment sense tindre control municipal. En conseqüència els membres de la Junta de Govern Local
acorden desestimar la sol·licitud.

Es dóna compte de la instància presentada per MODARA MOTORS, SL sol·licitant
anul·lació del rebut de fem de l'exercici 2009 en carrer L' Horteta, 37 a l'haver causat baixa
de l'activitat a l'octubre del 2008. Consultada l'Oficina Virtual de l'Agència Tributària es comprova que la dita empresa
continua donada d'alta de l'activitat en la mateixa direcció. En conseqüència els membres de la Junta de Govern Local consideren que no
és procedent l'anul·lació del dit rebut.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir.

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:
•

Decret núm. 54 de 18 de febrer del 2010 aprovant la Memòria relativa al servici de Promoció del
desenrotllament Cultural del Municipi i sol·licitar subvenció a la conselleria d'Ocupació per a
contractació de treballadors desocupats.
Decret núm. 55 de 18 de febrer del 2010 adjudicant la contractació de les assistències tècniques relativa
a la redacció dels projectes finançats amb els recursos del Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local, pel procediment de contracte menor.
Decret núm. 56 de 18 de febrer del 2010 adjudicant la contractació de les assistències tècniques relativa
a la direcció tècnica dels projectes finançats amb els recursos del Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local, pel procediment de contracte menor.
Decret núm. 57 de 22 de febrer del 2010 aprovant la certificació núm. 8 de les obres executades

en el mes de gener del 2010 en la construcció d'edifici per a centre social.
Decret núm. 58 de 22 de febrer del 2010 autoritzant a la companyia IBERDROLA SAU
per a ocupar la superfície de vorera on s'han instal·lat les 3 caixes Generals de
Protecció d'Enllumenat Públic del Sector IV.
Decret núm. 59 a 61 de 22 de febrer del 2010 autoritzat dispar de focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 62 de 22 de febrer del 2010 aprovant el projecte relatiu a l'ampliació
d'instal·lacions Esportives finançat amb els recursos del Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local.
Decret núm. 63 de 23 de febrer del 2010 concedint llicència de primera ocupació de la
vivenda sítia en carrer Reina Sofia, 3.
Decret núm. 64 de 23 de febrer del 2010 aprovant la memòria relativa a la Campanya de
promoció de l'activitat lectora i tots els nivells generacionals del municipi, i
sol·licitar subvenció per a contractació dels treballadors desocupats.
Decret núm. 65 de 23 de febrer del 2010 aprovant la memòria relativa a la posada en marxa del sistema
audiovisual de la Casa de la Cultura i sol·licitar subvenció per a contractació dels treballadors
desocupats.
Decret núm. 66 de 23 de febrer del 2010 autoritzant dispar de focs artificials en la via pública.
Decret núm. 67 de 23 de febrer del 2010 aprovant el projecte relatiu a la “Renovació de
lluminàries de la instal·lació d'enllumenat públic del polígon industrial l'Horteta i
carrer Magdalena de Rafelbunyol per mitjà de tecnologia d'il·luminació leds” , projecte
finançat amb els recursos del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Decret núm. 68 de 24 de febrer del 2010 autoritzant dispar de focs artificials en la via pública.
Decret núm. 69 de 25 de febrer del 2010 concedint llicència de primera ocupació de la

vivenda sítia en carrer Sant Roc, 30

Decret núm. 70 de 25 de febrer del 2010 aprovant el projecte relatiu a la “Instal·lació solar d'alta
temperatura per a l'acumulació tèrmica d'aigua calenta en la piscina coberta municipal finançat amb
els recursos del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.”
Decret núm. 71 de 25 de febrer del 2010 aprovant el projecte relatiu a la “Millora

d'instal·lacions de climatització en edificis municipals de residència de majors i
centre de rehabilitació” finançat amb els recursos del Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local.
Decret núm. 72 de 25 de febrer del 2010 aprovant el projecte relatiu a la “Ampliació-adequació del local
social de la llar del jubilat” finançat amb els recursos del Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local.
Decret núm. 73 de 26 de febrer del 2010 adjudicant la contractació de les obres relativa a l'Ampliació
d'instal·lacions esportives, finançat amb els recursos del Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local. A la mercantil J'HAIBER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES SL,

pel procediment de contracte menor.
Decret núm. 74 de 26 de febrer del 2010 adjudicant la contractació de les obres relativa a

la “Renovació de lluminàries de la instal·lació d'enllumenat públic del polígon
industrial l'Horteta i carrer Magdalena de Rafelbunyol per mitjà de tecnologia
d'il·luminació leds”, finançat amb els recursos del Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local a la mercantil INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES UBACH
S.L, pel procediment de contracte menor.
Decret núm. 75 de 26 de febrer del 2010 aprovant el plec de condicions
economicoadministratiu per a procedir a la contractació per procediment negociat
del subministrament relatiu a l'ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC,
finançat amb els recursos del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Decret núm. 76 de 26 de febrer del 2010 aprovant el plec de condicions economicoadministratiu per a
procedir a la contractació per procediment negociat de les obres relatius a la INSTAL·LACIÓ
SOLAR D'ALTA TEMPERATURA PER A L'ACUMULACIÓ TÈRMICA D'AIGUA CALENTA
EN LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL, finançat amb els recursos del Fons Estatal per a
l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Decret núm. 77 de 26 de febrer del 2010 aprovant el plec de condicions economicoadministratiu per a
procedir a la contractació per procediment negociat de les obres relatives a la MILLORA
D'ISNTALACIONES DE CLIMATITZACIÓ EN EDIFICIS MUNICIPALS DE RESIDÈNCIA DE
MAJORS I CENTRE DE REHABILITACIÓ, finançat amb els recursos del Fons Estatal per a
l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Decret núm. 78 de 26 de febrer del 2010 aprovant el plec de condicions economicoadministratiu per a
procedir a la contractació per procediment negociat de les obres relatives a l'AMPLIACIÓADEQUACIÓ DEL LOCAL SOCILA DE LA LLAR DEL JUBILAT, finançat amb els recursos del
Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Decret núm. 79 d'1 de març del 2010 acordant la suspensió immediata de les obres que

s'estan realitzant en la parcel·la A15.26 del Sector IV per invasió de vial.
Decret núm. 80 de 2 de març autoritzant a Amparo Salvi Martínez la posada en
funcionament de l'activitat de centre ioga i teràpia alternativa en carrer Mare de Déu
del Miracle, 16-1.
Decret núm. 81 de 2 de març del 2010 concedint llicència de primera ocupació de
l'edifique siti en carrer Vial 5 del Sector IV.
Decret núm. 82 de 2 de març de 2010concedint llicència de segona ocupació de l'immoble
siti en carrer Mare de Déu del Miracle, 5.
Decret núm. 83 de 2 de març del 2010 concedint el certificat d'innecessarietat de llicència
de segregació de la finca sítia en carrer Vicente Soriano esq. carrer La Font, 12.

Decret núm. 84 de 2 de març del 2010 requerint a Cristina Herrero Moreno perquè en el

termini de dos mesos legalitze les obres realitzades en la vivenda sítia en carrer
Castelló, 65-1-P.
Decret núm. 85 de 3 de març del 2010 convocant Junta de Govern Local per al dia 8 de
març a les 12 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament.

Previ al passe de precs i preguntes s'informa dels membres de la Junta en ocasió de la
celebració del Dia Internacional de la Dona es considera oportú que s'adopte acord per a
commemorar este dia. Els membres de la Junta de Govern per unanimitat acorden declarara
la urgència del següent acord no inclòs inicialment en l'Ordre del Dia.
OCTAU.- MANIFEST 8 DE MARÇ 2010 COMMEMORANT EL DIA DE LA DONA
Donat compte que hui 8 de març se celebra el dia internacional de la dona, els
membres de la Junta de Govern per unanimitat acorden adherir-se al contingut del següent
manifest, el text dels quals és el següent:
“El dia 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, en el que es
commemora la lluita de la dona per la seua participació, en peu d'igualtat amb l'home en
la societat i en el seu desenrotllament íntegre com a persona. Dia arreplegat i
commemorat per les nacions Unides, i declarat en alguns països com a festa nacional.
Les nacions Unides consideren que el progrés de la dona és el progrés de tots,
però per a la seua efectiva aplicació és necessària la plena voluntat política, feta patent de
la manera més reveladora, és a dir, la falta de recursos de vegades i assignacions
pressupostàries, en molts casos.
Innecessari resulta recordar, que la igualtat és una necessitat ineludible per a
l'aprofundiment en la democràcia i la construcció d'una societat més justa, cohesionada i
desenrotllada socialment i econòmicament.
Analitzant la situació real de l'actual societat, i a pesar dels avanços experimentats
en la totalitat dels àmbits, hem de continuar lluitant per a aconseguir uns Municipis
d'individus iguals en drets i obligacions. Sense obviar, és cert, els avanços que en drets
civils i polítics, especialment en els països més desenrotllats, s'han experimentat en els
últims anys.
Es reivindica la idea de continuar avançant fins a aconseguir una igualtat
d'oportunitats real entre hòmens i dones. Amb este fi, s'impulsaran i desenrotllaran totes
aquelles accions i programes que fomenten la sensibilització i la plasmació de la igualtat
real entre hòmens i dones, entre altres, podem citar els següents:

1a. L'adopció de les mesures necessàries per a aconseguir i salvar els obstacles que
incidisquen negativament en la conciliació entre la vida laboral i familiar, en aspectes
com ara la creació d'un nombre més gran de guarderies i facilitats per al seu accés;
flexibilitat real i efectiva en els horaris laborals. Sense obviar, el suport a la
coresponsabilitat, a través de la participació del pare en el repartiment de les càrregues
familiars i educació dels/les fills/filles.
2a. Coeducació educativa efectiva i real, que permeta que la dona tinga presència real en
la totalitat dels àmbits de la nostra societat.

3a. Sensibilització cap al respecte entre sexes, entre la qual podríem destacar la no
utilització d'una manera frívola de la imatge de la dona.
4a. Adopció de totes aquelles mesures necessàries per a l'eradicació de la xacra social que
constituïx la violència de gènere, tant per a la seua prevenció, en els que l'educació és vital,
com de seguretat de les persones agredides (personalització víctimes, servicis
d'allunyament, centres d'acollida, etc.), com en l'eficaç compliment de les penes.

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

