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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 15 DE SETEMBRE DEL 2010 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les nou trenta hores del dia 15 de setembre 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'Ordre 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
En primer lloc es va donar compte del Decret de l'Alcaldia 332/2010 i 353/2010 en
el que es va acordar concedir les següents llicències d'obres menors:
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CAROLINA PÉREZ CHULVI, per a realització d'obres consistents en obertura de buit
per a finestra en la vivenda sítia en carrer Santos de la Pedra, 25-3-6.
CONCEPCIÓN EULOGIO SANGREGORIO, per a realització d'obres consistents
sanejament i pintura de façana de la vivenda sítia en carrer San Francisco, 54-1
HERMINIA LAGUARDA PÉREZ, en representació de la COMUNITAT DE
PROPIETARIS, per a realització d'obres consistents ampliació de llicències d'obres per a
reparació de façana de l'immoble siti en carrer Magdalena, 6.
JOSÉ LUIS PORTALES GASPAR, en representació de JOSÉ MARÍA PORTALES
LLUCH, per a realització d'obres consistents en obertura de rasa per a canviar desaigües i
derrocament d'armari d'obra en pati interior, reforma de bany de la vivenda sítia en carrer
Màrtirs, 22.
MARIA JESÚS CARBONELL ROS per a realització d'obres consistents a canviar
finestrals de la fatxada del 1er pis siti en carrer Magdalena, 21-1-1.
JOSE VICENTE UBACH RUIZ per a realització d'obres consistents a tancar la parcel·la
amb blocs de formigó i col·locar porta d'accés en la parcel·la A15.2.4 del sector IV.
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:

BENJAMIN SABORIT ARRIBAS, en representació de CONSTRUCCIÓ I
REFORMES MIGUEL I BENJA, SL per a realització d'obres de nova planta consistents
en construcció de dos vivendes unifamiliars adossades entre mitgeres en el carrer Vial 5
núm. 17, referència cadastral 8460402YJ2886S0001KH
Abans de l'inici de les obres haurà d'aportar la documentació següent:
− Projecte d'execució.
− Estudi de Seguretat i Salut.
− Nomenament director Execució obra.
− Nomenament director Obra.
− Nomenament de Coordinació i Salut.
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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 2.020 € (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.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de
runes superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via
pública, contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps
s'instal·laran barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i
descàrrega de materials i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar
que s'embrute la via pública i que es produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de quatre mil dos-cents trenta-un euros amb quaranta-cinc cèntims (4.231,45 €)
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: set-cents cinc euros amb
vint-i-quatre cèntims (705,24 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS
AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (4.936,69 €).

VICTOR ERES CAMARASA per a realització d'obres de nova planta consistents en
construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres en el carrer Vial 6 parcel·la A20.2.2.
Abans de l'inici de les obres haurà d'aportar la Declaració Jurada del Constructor.
Així mateix:
− Haurà de subscriure el contracte d'abastiment d'aigua abans de l'inici de
l'obra.
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− 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 1.400 € (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.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de
runes superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via
pública, contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps
s'instal·laran barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i
descàrrega de materials i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar
que s'embrute la via pública i que es produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de tres mil tres-cents seixanta-quatre euros amb seixanta-quatre cèntims
(3.364,64 €) 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: cinc-cents seixanta euros
amb setanta-set cèntims (560,77 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB
QUARANTA-UN CÈNTIMS (3.925,41 €).

GAS NATURAL CEGAS per a realització d'una connexió per a subministrament de gas
natural amb canonada de polietilé en carrer La Font, 9.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de
runes superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via
pública, contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps
s'instal·laran barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i
descàrrega de materials i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar
que s'embrute la via pública i que es produïsquen danys a les persones o coses.
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.
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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
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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 CEGAS per a realització d'una connexió per a subministrament de gas
natural amb canonada de polietilé en carrer Castelló, 24.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de
runes superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via
pública, contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps
s'instal·laran barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i
descàrrega de materials i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar
que s'embrute la via pública i que es produïsquen danys a les persones o coses.
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
6
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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.

GAS NATURAL CEGAS per a realització d'una connexió per a subministrament de gas
natural amb canonada de polietilé en carrer Vial 5 (parc Sector IV)
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de
runes superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via
pública, contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps
s'instal·laran barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i
descàrrega de materials i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar
que s'embrute la via pública i que es produïsquen danys a les persones o coses.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de nou-cents euros (900
€) 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.
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− 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
9
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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 vint-i-set euros (27 €) 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: quatre euros amb
cinquanta cèntims (4,50 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(31,50€). Quantitat que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula
tercera del Conveni Fiscal vigent.

Prorroga llicència d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per ANGEL TERESA LEYKAUF en
representació de TERESA URBANA, 2000 SL sol·licitant pròrroga de la llicència
d'obres, expt. 6/2009 per a realització de xarxa subterrània de mitja tensió en carrer Els
Furs. Els membres de la Junta de Govern Local acorden 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·licitarse 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 ANGEL TERESA LEYKAUF en
representació de TERESA URBANA, 2000 SLU sol·licitant pròrroga de la llicència
d'obres, expt. 7/2009 per a realització de la xarxa subterrània de baixa tensió en el carrer
Els Furs. Els membres de la Junta de Govern Local acorden 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
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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 ANGEL TERESA LEYKAUF en
representació de TERESA URBANA, 2000 SLU sol·licitant pròrroga de la llicència
d'obres, expt.8/2009 per a la construcció de Centre de Transformació 630 KWA en C/ Els
Furs. Els membres de la Junta de Govern Local acorden 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·licitarse 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 MARIA DOLORES ROSSELL
GARCÍA, sol·licitant pròrroga de la llicència d'obres, expt. 170/2004 sítia en carrer
Castelló, 6, a causa de la situació econòmica i personal per la que travessa. 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 7 d'octubre del 2004, i concessió de pròrroga de la dita
llicència concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de desembre del 2008.
Per la dita circumstància, i considerant-se vigent la llicència, s'acorda concedir la pròrroga
sol·licitada pel termini de sis mesos.
Es dóna compte de la instància presentada per ARTURO VICENT CIVERA, sol·licitant
pròrroga de la llicència d'obres, expt. 80/2009 sítia en Plaça Sant Josep, 2. 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 3 de novembre del 2009, no havent mediat 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 llicènc
Devolució de fiances
Es dóna compte de la instància presentada per RAUL CARBONELL BENET
sol·licitant devolució de fiances depositada de 2.328 € en data 4 de març del 2008 en relació
a l'exp. D'obres 147 bis/2007 en carrer Ernest Lluch, 6. Vist l'informe favorable dels
Servicis Tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.
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Es dóna compte de la instància presentada per RAUL CARBONELL BENET
sol·licitant devolució de fiances de 1.140 € per a execució de rasa de mitja tensió
depositada en data 3 de març del 2009 en relació a l'exp. D'obres 120/2008 en carrer Ernest
Lluch, 6. Vist l'informe favorable dels Servicis Tècnics, 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.
− Comunitat de Propietaris de l'immoble siti en carrer Bobalar, 24, amb una
antiguitat aproximada de 35 anys.
− Comunitat de Propietaris de l'immoble siti en carrer Bobalar, 20, amb una antiguitat
aproximada de 35 anys.
− Benjamí Piquer López, en nom de Remedios Nativitat López, immoble siti en
carrer Joan Lluis Vives, 33, amb una antiguitat aproximada de 55 anys.
− Silvino Pérez Santos, en representació de María Santos Martínez, immoble siti en
carrer Vicente Soriano, 30 amb una antiguitat aproximada de 80 anys. Comunicant
al titular de la necessitat complir les observacions i recomanacions esmentades en el
certificat quant a l'eliminació de les humitats en els murs de càrrega i tancaments.
− Comunitat de Propietaris de l'immoble siti en carrer Magdalena, 85 amb una
antiguitat aproximada de 38 anys.
− Ramón Fenollosa Castellar, immoble siti en carrer Magdalena 48, amb una
antiguitat aproximada de 50 anys, requerint-se al propietari a la intervenció
immediata, amb la sol·licitud prèvia de llicència d'obres acompanyada de la
documentació pertinent, sent necessàries les següents actuacions en l'edifici.
o En la façana de l'edifici per possibles despreniments d'elements ceràmics en
la fatxada.
− Miguel Calataiud Rodrigo, immoble siti en carrer Joan Lluis Vives, 47, amb una
antiguitat aproximada de 80 anys.
− Miguel Calataiud Rodrigo, immoble siti en carrer Bobalar, 8, amb una antiguitat
aproximada de 80 anys. Comunicant al titular de la necessitat complir les
observacions i recomanacions esmentades en el certificat quant a l'eliminació de les
12
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humitats en els murs de càrrega i tancaments, i manteniment de la vivenda per a
evitar fisures i impedir el pas de la humitat a l'interior de la vivenda.
− Maria Sancho Iborra, immoble siti en carrer Sant Antoni, 27, amb una antiguitat
aproximada de 80 anys, requerint-se al propietari a la intervenció, amb la sol·licitud
prèvia de llicència d'obres acompanyada de la documentació pertinent, sent
necessàries les següents actuacions en l'edifici.
o Adequar les instal·lacions d'electricitat i llanterneria a les normes tècniques
vigents i adequar la distribució a les Normes d'Habitabilitat.
− José Llopis Ruiz, immoble siti en carrer Sant Teresa, 19, amb una antiguitat
aproximada de 90 anys. Comunicant al titular de la necessitat complir les
observacions i recomanacions esmentades en el certificat quant a la neteja
d'albellons i col·locació de reixetes de protecció en els mateixos, reparar la unió
defectuosa de la instal·lació de subministrament d'aigua en coberta per a evitar el
goteig sobre la mateixa, sanejament de fissures de baranes i tancaments, seguiment
de fissures de pilars i forjat i posterior sanejat de les mateixes, manteniment de la
vivenda per a evitar fisures i impedir el pas de la humitat a l'interior de la vivenda.

Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats del contingut dels
certificats, acordant comunicar les incidències detectats als interessats.

Anul·lació de llicència d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per JOSE Mª BELLVER PIQUER
sol·licitant anul·lació de llicència d'obres, expt. Obres 39/2009, per a realitzar obres de
manteniment en la vivenda sítia en carrer Antonio Roig Civera, 15, al no haver realitzat les
mateixes. Els membres de la Junta de Govern Local. Vist l'informe dels servicis tècnics, es
comprova que no s'han realitzat les obres, pel que els membres de la Junta de Govern
Local acorden anul·lar la mencionada llicència d'obres.

Diversos
Es dóna compte de l'informe emés pels servicis Tècnics realitzat després de
diverses queixes de particulars, relatiu a l'abocament d'aigües en la via pública per les
baixants dels edificis des de les terrasses, recordant que en el Reglament del Servici
13
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d'Arreplegada de Residus Sòlids urbans i Neteja Viària, en l'article 7 s'indica que es
prohibix l'abocament de les dites aigües al vial.
A la vista de l'informe s'acorda que quan es detecte una circunstància semblant es
procedisca a la tramitació del corresponent expedient sancionador per incompliment del dit
article.

Es dóna compte de la instància subscrita per D. Ismael García Gran sol·licitant
permís per a muntar una grua automuntant en al plaça Sant Josep núm. 9.
Els membres de la Junta de Govern Local a la vista que la dita grua es pretén
instal·lar junt amb un local destinat a Escola Infantil, el qual pot veure's afectat pel ràdio
d'actuació de la ploma de la grua, considera que, per raons de seguretat, no pot accedir-se a
allò que s'ha sol·licitat, recolzant-se que es notifique la desestimació d'esta sol·licitud tant al
sol·licitant com al promotor de l'obra.

QUART.- RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el
pagament previ del preu publique corresponent:
MARIA DOLORES OLALLA MARTIN, 3ml. En carrer Diputació Provincial,
5
MANUEL GASÓ BENLLOCH, 4 ml. En carrer Sant Antoni, 22 per a 7
vehicles.
COMUNITAT DE PROPIETARIS LEPANT, 32 2,5 ml. En carrer Lepant, 32
per a 20 vehicles.

Es dóna compte de la instància presentada per PILAR BENLLOCH CIVERA
sol·licitant reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Sant Joan, 36 i rebaixar el
rastell de la vorera per a poder entrar i eixir amb la cadira de rodes. . Vist l'informe
favorable de la Policia Local, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a
allò que s'ha sol·licitat, si bé acorden comunicar a la sol·licitant que la reserva només inclou
la porta de la vivenda i només tindrà vigència mentres existisca la necessitat expressada.
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Es dóna compte de la instància presentada per ANTONIO MARTÍ ESCATETA
sol·licitant reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Trencat, 3. Vist l'informe
favorable de la Policia Local, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a
allò que s'ha sol·licitat, si bé acorden comunicar a la sol·licitant que la reserva no és d'ús
exclusiu de la mateixa, sinó que podran fer ús de la dita plaça totes aquelles persones que
siguen titulars de la targeta d'utilització de les places d'aparcament reservades per a aquells
vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda amb dificultats de desplaçament
autònom, d'acord amb el reglament regulador de l'expedició de les dites targetes.

Es dóna compte de la instància presentada per GUILLERMO GARCÍA
SALVADOR sol·licitant reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Cervantes, 24.
Vist l'informe de la Policia Local, en el que s'indica que existix ja una reserva d'aparcament
per a minusvàlids en eixe carrer a l'altura del número 26, els membres de la Junta de
Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, ja que la reserva no és d'ús exclusiu
del sol·licitant, sinó que podran fer ús de la dita plaça totes aquelles persones que siguen
titulars de la targeta d'utilització de les places d'aparcament reservades per a aquells
vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda amb dificultats de desplaçament
autònom, d'acord amb el reglament regulador de l'expedició de les dites targetes.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS

Ocupació de via pública.
Es dóna compte de la instància presentada per MARI CARMEN BELLVER
MATEO sol·licitant rectificació de la taxa d'ocupació de via pública amb taules i cadires,
ja que en la sol·licitud inicial es va demanar permís per al carrer Camí Fons i carrer Sagunt,
quan la realitat és que només s'està utilitzant el carrer Camí Fons. Els membres de la Junta
de Govern Local acorden anul·lar la liquidació practicada i liquidar una nova taxa
corresponent a l'ocupació de la via pública del carrer Camí Fons en els mateixos termes que
es va aplicar al seu dia.
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE CHULVI SANCHO
sol·licitant ocupació de de 10 m2 de via pública amb mesos i cadires durant els mesos de
juliol, agost i setembre en el carrer Magdalena, 65, per al Bar Toscà. Els membres de la
Junta de Gobieno Local acorden accedir al que sol·licita.
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Reclamació Tributs municipalsEs dóna compte de la instància presentada per MIGUEL BOU PUCHADES
sol·licitant pagar el rebut d'IBI d'urbana de 2010 el dia 1 o 2 de desembre, a l'haver cobrat
la paga extraordinària al novembre. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al sol·licitador i donar les ordes oportunes al Servici de Recaptació perquè ho tinga
en compte i no aplique el recàrrec per fora de termini.

Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE GARCIA ERES
sol·licitant abonar el rebut d'IBI d'urbana en dos mensualitats. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes al Servici de
Recaptació perquè ho tinga en compte i no aplique el recàrrec per fora de termini.
Es dóna compte de la instància presentada per ENCARNA MOMPÓ DÁVILA
sol·licitant abonar en tres mensualitats el deute contret per un import de 93,54 € al tindre
pendent de pagament el rebut de la reserva d'aparcament corresponent a l'any 2008. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes
oportunes al Servici de Recaptació perquè ho tinga en compte.

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. 326 de 2 d'agost convocant sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament
per al dia 5 d'agost del 2010 a les 9:30 hores.
Decret núm. 327 de 2 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 328 de 3 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 329 de 5 d'agost revocant el decret 37/2010 pel que s'imposa sanció
de trànsit.
Decret núm. 330 de 5 d'agost aprovant les liquidacions d'alta d'IBI d'urbana.
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•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Decret núm. 331 de 5 d'agost sol·licitant reforços per a la nit del ball de disfresses
a l'Ajuntament de Godella.
Decret núm. 332 de 5 d'agost concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 333 de 6 d'agost aprovant la certificació núm. 2 de les obres
d'ampliació adequació del local social de la llar del jubilat executades en el mes de
juliol.
Decret núm. 334 de 6 d'agost aprovant les factures relatives a la inversió de
l'adquisició de mobiliari per a edificis i activitats culturals incloses en el PPOS
2010.
Decret núm. 335 de 10 d'agost avalant la pòlissa de crèdit a subscriure per la
societat de titularitat municipal residència de majors Rafelbunyol SA amb l'entitat
financera Ruralcaja de València.
Decret núm. 336 de 10 d'agost aprovant les bases de la convocatòria per a la
contractació temporal d'un professor de formació específica dins del Programa de
Qualificació Professional Inicial d'Operacions Auxiliars de Fabricació Mecànica.
Decret núm. 337 al 347 de 16 d'agost concedint ampliació d'horari de tancament
amb motiu de les festes populars i patronals a diversos locals de la localitat.
Decret núm. 348 al 350 de 16 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 351 de 16 d'agost concedint llicència d'obertura de l'activitat de
magatzem distribuïdor de productes especials en carrer Massamagrell, 31 a nom
d'Europea de Productes Especials, SL
Decret núm. 352 de 16 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 353 de 16 d'agost concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 354 de 17 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 355 de 17 d'agost concedint llicència d'obertura de l'activitat de
tancaments metàl·lics sítia en carrer Alguixós, 16 a nom de Fas-me SL.
Decret núm. 356 de 18 d'agost autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat
destinada a comerç al detall d'articles de tot 100 amb emplaçament en carrer del
Puig 21 baix a favor de XUEGUANG CUI.
Decret núm. 357 de 18 d'agost requerint a Camarasa i Foj SL que ajuste l'activitat
de terrassa d'estiu al que permet.
Decret núm. 358 de 18 d'agost concedint ampliació d'horari de tancament amb
motiu de les festes populars i patronals al Bar Pla.
Decret núm. 359 de 19 d'agost concedint llicència d'obertura de l'activitat de taller
de reparació d'automòbils i exposició siti en carrer Poeta Arroyo Almela, 18 a
nom de Daule València, SL
Decret núm. 360 de 19 d'agost anul·lant l'expedient de l'activitat núm. 46/2009 per
a cafeteria sítia en carrer Eixarch, 19.
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•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Decret núm. 361 de 20 d'agost concedint ampliació d'horari de tancament amb
motiu de les festes populars i patronals al Bar Arnadi Lounge.
Decret núm. 362 i 363 de 20 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 364 de 23 d'agost concedint ampliació d'horari de tancament amb
motiu de les festes populars i patronals al Bar restaurant Mijita.
Decret núm. 365 de 24 d'agost aprovant les bases per a la contractació interina
d'un professor de primària per a impartir classes del I Cicle del Programa
Municipal d'Educació d'Adultes.
Decret núm. 366 de 24 d'agost aprovant les bases de la convocatòria per a la
contractació temporal del personal necessari per a impartir diverses disciplinar
dins dels cursos organitzats per AU per al curs escolar 2010-2011.
Decret núm. 367 de 25 d'agost autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de
taller de vehicles automòbils i exposició en carrer Poeta Arroyo Almela, 18 a
favor d'Automòbils Palma, SA
Decret núm. 368 de 25 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 369 de 25 d'agost autoritzant l'inici de l'activitat d'oficina de
construcció en carrer Diputació Provincial 19 baix a nom de Rafael Garrido
García.
Decret núm. 370 de 25 d'agost estimant al·legacions i retirant sancions de trànsit
imposades per la policia local.
Decret núm. 371 de 25 d'agost desestimant al·legacions i ratificant sancions de
trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 372 de 27 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 373 i 374 de 27 d'agost concedint ampliació d'horari de tancament
per a uns quants bars de la localitat amb motiu de les festes populars i patronals.
Decret núm. 375 i 376 de 31 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 377 de 31 d'agost dictant orde d'execució de neteja i desratització del
solar siti en carrer Castelló.
Decret núm. 378 de 31 d'agost aprovant la contractació de José Manuel López
Català per a proveir la plaça de professor de formació específica per a impartir el
PCPI d'operacions auxiliars de fabricació mecànica.
Decret núm. 379 d’1 de setembre concedint llicència de segona ocupació de la
vivenda sítia al carrer Diputació Provincial, 19-3.

Decret núm. 380 d'1 de setembre concedint llicència municipal de primera
ocupació de la vivenda sítia en carrer Camí Ceba, 12 baix.
18

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P4620900C
Pàgina Web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

•
•
•

•
•

Decret núm. 381 de 6 de setembre procedint a la paralització immediata de les
obres que s'estan realitzant sense contenidors.
Decret núm. 382 de 13 de setembre concedint llicència de primera ocupació
l'immoble siti en carrer Joan Bautista Fenollosa, 18.
Decret núm. 383 de 13 de setembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 384 de 13 de setembre aprovant la contractació dels professors que
han d'impartir classes de diferents matèries en l'Escola Permanent d'Adults durant
el curs escolar 2010-2011.
Decret núm. 385 de 13 de setembre ordenant la paralització immediata de les
obres que s'estan realitzant en el carrer Joan Bautista Fenollosa, 4 baix.
Decret núm. 386 de 13 de setembre convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 15 de setembre.

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