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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 15 DE JULIOL DE 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 15 de juliol del 2011 en el Saló de Sessions
de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Nuria Losada Natividad, Fernando Bohigas Tomás i
Eduardo Ovejero Adelantado sota la Presidència del senyor alcalde Jaime García García i amb
assistència meua, 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.
No assistix a la present sessió el Sr. Miguel Saborit Arribas, per estar absent de la localitat.
Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera i 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.- DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA
DE GOVERN
Els membres de la Junta de Govern Local a proposta del Sr. alcalde president acorden que el règim
de periodicitat de les sessions de la Junta de Govern siga la de celebrar sessió ordinària cada dos
setmanes, sense perjuí de celebració de sessió extraordinària quan siga necessari.

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 dóna compte dels decrets de l'Alcaldia 177/2011, 202/2011, 210/2011, 233/2011 i
243/2011, pels que es va acordar concedir les següents llicències d'obres:
PILAR ROS AGUSTI, per a realització d'obres consistents en reencerclat de portes i sòcol en la
façana de la vivenda sítia en carrer Magdalena,72.
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MAR GRÀCIA NAVARRO per a la realització d'obres consistents a canviar el paviment de la
vivenda sítia en l'avinguda Sant Pere, 85-7.
TERESA MARTINEZ PIQUER per a la realització d'obres consistents a pavimentar, entaulellar
parets i col·locar finestra per a tancar galeria interior en la vivenda sítia en c/ València,6-14
AMPARO GUILLEM CAMPOS per a la realització d'obres consistents en sanejament de sòcol
de la fatxada i xapat del mateix en la vivenda sítia en la c/ Camí Fondo, 10.
ONOFRE SORIANO GARCIA en representació d'ARQUES GESTIÓN DE OBRAS Y
DESARROLLO SLU per a la realització d'obres consistents en reparació de coberta, neteja i
pintura de la mateixa en la nau sítia en la c/ l'Horteta, 22
CARMEN DESAMPARADOS TOMAS BADIA per a la realització d'obres consistents en escatat
de fatxada i revestiment de la mateixa amb monocapa en la vivenda sítia en la c/ Magdalena, 71
VICENTE CALPE BAGAN I Mª CARMEN BORRAS DIAZ per a la realització d'obres
consistents en reforma de bany en la vivenda sítia en la c/ Sant Vicent, 46
JOSE APARISI SANCHIS, per a realització d'obres consistents en substitució de portes, reforma
de bany i anivellat del sòl per a adaptar la vivenda a persona amb mobilitat reduïda en l'immoble siti
en carrer Verjurat del Pilar, 11 B
JOSE Mª GARCES CASTELLAR, per a realització d'obres consistents en reforma de bany, cuina
i pavimentació del sòl de la vivenda sítia en carrer Calvari, 17 B.
JOSEFA BORRAS CASTELLAR, per a realització d'obres consistents en canvi de sòl i
realització de barandat per a tancar habitació, en la vivenda sítia en carrer Magdalena, 69.
SALVADOR PINTO MOLINILLO en representació de CONSTRUSERVIS, SL per a obres
consistents en realització de connexió per a connexió de sanejament a la xarxa general en l'edifici
siti en c/ Castelló, 1.
FILLS DE RAFAEL GARRIDO en representació d'ANTONIO MARTI ESCAMILLA, per a
obres consistents en realització de connexió de sanejament per a la vivenda sítia en la c/ La Font, 2
B.
TELEFÒNICA D'ESPANYA, SAU per a obres consistents en realització de dos rases de
reparació de conductes telefònics obstruïts en Camí Ceba.
FRANCISCO JAVIER CHULVI LLEDÓ I MONTSERRAT CRESPO LLANDRES per a
realització d'obres de nova planta de vivenda unifamiliar aïllada en la José Luis Caso, 6.
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SAMUEL PALANCA TORRES per a la realització d'obres consistents en col·locació de sòl en el
garatge, substitució de porta d'entrada per aparador, pintura de fatxada i demolició de barandats en
la vivenda sítia en la c/ Camí Fons, 18.
MIGUEL SANTOS MARTINEZ per a la realització d'obres consistents en reforma de cuina i
bany en la vivenda sítia en la c/ Verjurat del Pilar, 39.
CARMEN BOSO CASTELLAR per a la realització d'obres consistents en derrocament de
l'estable i construcció de mur en la vivenda sítia en la c/ Vicent Soriano, 48.
MANUEL CAMARASA CONSTANT per a la realització d'obres consistents en pavimentat de
l'estable de la vivenda sítia en la c/ Sant Francesc, 10 B.
JORGE MUÑOZ PIQUER per a la realització d'obres consistents en reparació de coberta,
derrocament de barandat, canvi de fusteria, entaulellats i sanitaris en la planta baixa de l'immoble
siti en la c/ Sant Vicent,6.
ISABEL LLUCH SANCHEZ per a la realització d'obres consistents en derrocament de barandat,
substitució de Banyera per plat de dutxa i canvi de taulellets del bany de la vivenda sítia en la c/
Lepant, 9.
BENJAMIN GARCIA GUILLEN en representació de PARRÒQUIA SANT ANTONI ABAD
per a la realització d'obres consistents en la construcció de 48 nínxols de formigó prefabricat en el
cementeri parroquial.
VICENTE CALPE BAGAN I Mª CARMEN BORRAS DIAZ per a la realització d'obres
consistents en substitució dels mòduls de fusta en finestres i balcons per altres d'alumini en la
vivenda sítia en la c/ Sant Vicent,46.
ANTONIO CAMPILLOS YAGÜE en representació de GERMANES FRANCISCANES DE
LA INMACULADA per a la realització d'obres consistents en demolició total de l'edifici de 2
plantes, cassetó i dependències annexes siti en la c/ 9 d'octubre, 46
VICENTE LACRUZ CHULVI per a la realització d'obres consistents a canviar la porta del carrer
i reparar les humitats de la vivenda sítia en la c/ Calvari, 62

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:
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GAS NATURAL CEGAS per a realització d'obres d'anul·lació de connexió de subministrament de
gas natural en carrer Ajuntament Vell, 8. 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.
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.
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.
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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.103.1 del Text Refós 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'obres d'anul·lació de connexió de subministrament de
gas natural en carrer Comunitat Valenciana, 2. 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.
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.
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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 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.103.1 del Text Refós 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'obres de realització de connexió de subministrament
de gas natural en carrer Màrtirs, 33. 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.
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.
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.
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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.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes locals).
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*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.

IBERDROLA per a realització d'obres d'obertura de línia subterrània de mitja tensió 20 KV
simple circuit, per tancament anell, des de CTD-3 Camí La mar, 27 fins a CTC GUMA en Camí
Ceba, 33.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de tretze mil set-cents noranta euros
euros (13.790 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública.
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.
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
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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 quatre-cents tretze euros amb setanta cèntims (143,70 €) quantitat que té el caràcter de
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades
(art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: seixanta-huit cèntims amb
noranta-cinc cèntims (68,95 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUATRE-CENTS HUITANTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (482,65 €).

ANA ISABEL BARREIRO SOLER per a realització d'obres d'adequació de local per a botiga en
carrer Mare de Déu del Miracle, 31
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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-cents euros amb huit cèntims (400,08 €) quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades (art.103.1 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: seixanta-sis euros amb seixantahuit cèntims (66,68 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTASIS CÈNTIMS (466,76 €).

MARTA FOLCH GRAU en representació de DOLORES HERNANDIS I JUAN DAROQUI
per a realització d'obres de reforma per a instal·lació d'elevador en la vivenda sítia en carrer
Bobalar, 3, havent d'aportar declaració jurada del constructor abans de l'inici de les obres.
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 quaranta-set euros amb setanta-quatre cèntims (47,74€) quantitat que té el caràcter de
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades
(art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: set euros amb noranta-sis cèntims
(7,96 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
(55,70 €).
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GREGORIO GISBERT ALDAMA en representació de CONSTRUCCIONS I REFORMES
RECOURMAS, SL per a realització de legalització d'obra d'elevació de planta en la vivenda sítia
en carrer Màrtirs, 13.
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 nou-cents quaranta-huit euros amb setanta-un cèntims (948,71 €) quantitat que té el caràcter
de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades
(art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: cent cinquanta-huit euros amb
dotze cèntims (158,12 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL CENT SIS EUROS AMB HUITANTA-TRES CÈNTIMS
(1.106,83)

Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE LLUCH SANTOSJUANES en la qual
indica que té concedida llicència d'obres de nova planta per a construcció de vivenda unifamiliar en
carrer Tomás i Valent núm. 11, expedient d'obres 25/2011. Que realitzaran l'obra en dos fases, sent
la primera la que comprén l'execució de l'estructura, els tancaments exteriors i les cobertes. Que
sol·licita modificació de la llicència concedida al seu dia en els termes expressats anteriorment i que
es recalculen els tributs en funció d'esta nova obra a executar.
Per part de la Junta de Govern s'acorda:
-Autoritzar la modificació de llicència en els termes plantejats:
Pels servicis tècnics es calculen les noves liquidacions dels tributs, mantenint-se la fiança aprovada
al seu dia, en els termes següents:
-Aprovar les següents liquidacions de tributs en funció del nou càlcul realitzat pels servicis
tècnics:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de dos mil cinc-cents noranta-sis euros amb trenta-quatre cèntims (2.596,34 €) quantitat que té el
caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment
realitzades (art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
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*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: quatre-cents trenta-dos euros amb
setanta-dos cèntims (432,72 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES MIL VINT-I-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS
(3.029,07 €).
Pròrroga de llicències d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA DOLORES ROSSELL GARCÍA
sol·licitant pròrroga de la llicència d'obres de nova construcció de vivenda unifamiliar sítia en carrer
Castelló, 6, expt. 170/2004, a causa de la difícil situació personal i econòmica que patix actualment.
Els membres de la Junta de Govern local, davant de l'actual situació que travessa, i considerant
vigent la llicència, acorden concedir la pròrroga sol·licitada pel termini de sis mesos.

Devolució de Fiança
Vista la instància presentada per FRANCISCO JAVIER SÒRIA VÁZQUEZ, en nom i
representació de TEO SÒRIA, SL sol·licitant devolució de fiança per a respondre a possibles
danys que es puguen ocasionar en la via pública en relació a l'expedient d'obres 25/2007 per import
de 8.728 € abonat al juny del 2007, sol·licitant així mateix la compensació de deute de 3.176,55 €
corresponent a l'ocupació de via pública dels estire de febrer a desembre del 2010 i gener del 2011.
Vist l'informe favorable dels Servicis Tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al que sol·licita i compensar el deute, pel que procedix la devolució de 5.551,45 €.

Es dóna compte de la instància presentada per VERÓNICA CHAPARRO GONZÁLEZ sol·licitant
devolució de fiança de 1.800 € depositada el 5 de maig del 2010 en Banc de València per a
respondre dels possibles danys ocasionats en via pública, expt. D'obra 12/2010.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics municipals, els membres de la Junta de Govern Local
acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la seua devolució.

Es dóna compte de la instància presentada per BENJAMIN SABORIT ARRIBAS, en representació
de CONSTRUCCIONS I REFORMES MIGUEL I BENJA, SL sol·licitant devolució de fiança de
6.920 € per a respondre dels possibles danys ocasionats en via pública, expt. D'obra 64/2010.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics municipals, els membres de la Junta de Govern Local
acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la seua devolució.
Es dóna compte de la instància presentada per BENJAMIN SABORIT ARRIBAS, en representació
de CONSTRUCCIONS I REFORMES MIGUEL I BENJA, SL sol·licitant devolució de fiança de
1.800 € per a respondre dels possibles danys ocasionats en via pública per muntatge de grua en av.
Espanya, carrer García Lorca.
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Vist l'informe favorable dels servicis tècnics municipals, els membres de la Junta de Govern Local
acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la seua devolució.

Es dóna compte de la instància presentada per JULIO RAMÓN CAMARASA sol·licitant devolució
de l'aval depositat en Rural Caixa el dia 17 de juny del 2010 per a respondre dels possibles danys
ocasionats en via pública en relació a l'expedient d'obres 19/2010 i per un import de 15.000 €.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics municipals, els membres de la Junta de Govern Local
acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la seua devolució.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per FERNANDO JOSÉ ROA SEGADO sol·licitant
revisió de les taxes de la llicència d'obres exp. 31/2011 aprovades en Junta de Govern Local de data
11 d'abril del 2011. Vist l'informe dels Servicis Tècnics en el qual es ratifiquen en les taxes i l'ICIO
obtinguts al seu dia, els membres de la Junta de Govern Local acorden ratificar l'informe dels
servicis tècnics i en conseqüència denegar el que sol·licita.

Per part dels servicis Tècnics es dóna compte de l'escrit remés per la Diputació de València sobre
els canvis i el manteniment efectuats en la plataforma del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG),
afegint que no la creuen operativa ni efectiva per als servicis urbanístics, per la qual cosa consideren
que hauria de rescindir-se el conveni firmat entre la Diputació i l'Ajuntament. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden que previ els tràmits oportuns es procedisca a la denúncia de l'actual
Conveni subscrit amb la Diputació Provincial de València, per entendre que, segons l'apreciació
dels servicis tècnics, en l'actualitat no és operativa ni efectiva per als mateixos.

Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO TRILLEZ MOYA, manifestant que la
vivenda sítia en carrer 25 d'abril, 3 s'inunda quan plou a l'haver-se quedat per davall del nivell del
carrer després d'haver sigut pavimentada la mateixa, per la qual cosa sol·licita permís per a realitzar
les obres necessàries per a esmenar la deficiència mencionada sense haver d'abonar taxes ni ICIO,
perquè el problema ha sigut causat per les obres d'asfaltat del carrer. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per CONSTRUCCIONS MIGUEL I BENJA, SL
sol·licitant anul·lació de l'ocupació de la via pública per instal·lació de grua, atés que la mateixa no
s'ocuparà en la via pública sinó en l'interior d'una parcel·la. Vist l'informe dels servicis tècnics en
què s'acredita allò que s'ha manifestat s'acorda procedir a l'anul·lació de la llicència d'ocupació de la
via pública.
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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 públic corresponent:
JOSÉ PIQUER MORTE, 3,50 ml. En carrer Av. Sant Pere, 68, per a un màxim de tres
vehicles.
COMERCIAL STEEL LEVANTE SL, 12 ml. De caràcter industrial en carrer Horteta,
27 per a un màxim de tres vehicles.
MARIA LUISA ASTOR LANDETE, 3 ml. En avinguda Sant Pere, 31 per a un màxim
de tres vehicles

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ GIMENO CIURANA sol·licitant ampliació
de 0,50 m. de la reserva d'aparcament que té concedida en carrer Camí Fons, 29 de 2,5 ml. A 3 ml.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per ALFONSO VICENTE GARCIA LORENTE,
sol·licitant canvi de titularitat del gual siti en carrer Mare de Déu del Miracle, 46, placa núm. 951,
que figura a nom de José María García Domenech, al seu propi. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per ANDRES ANDREO GUERAO, sol·licitant canvi
de titularitat del gual siti en carrer Sant Roc 4, placa núm. 366, que figura a nom d'Eduardo Andreo
Llopis, al seu propi. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Reclamació de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada MARIA PILAR LOPEZ GASPAR sol·licitant
devolució de l'excés abonat pel concepte d'Arreplegada Tractament i Eliminació de Fem
corresponent als anys 2008, 2009, 2010 i 2011 com a comerç ja que este es va donar de baixa el 31
de desembre del 2007. Comprovada la veracitat dels fets els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes per a la devolució dels 75 € abonats en
excés i perquè es modifique el concepte en el Padró de Fem i a partir de 2012 es cobre com a
vivenda.
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Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO ORTS BORRÁS, sol·licitant
devolució de la part proporcional de l'ingrés indegut per concepte de fem comercial de la seua
vivenda sítia en carrer Comunitat Valenciana, 8 pta. 4, perquè la dita taxa se li cobra des de 2008
com a comerç quan es tracta d'una vivenda. Vista la documentació aportada, els membres de la
Junta de Govern Local acorden donar les ordes perquè es procedisca a la devolució de la diferència
corresponent al 2009 i 2010, és a dir, un total de 30 €, perquè l'ingrés de 2008 és en concepte de
vivenda i no de comerç. Així mateix s'acorda donar les ordes oportunes al Servici de Recaptació
perquè anul·le el rebut corresponent al 2011 i gire un nou però amb la taxa corresponent a vivenda.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA JOSÉ ANDREO LLOPIS sol·licitant
devolució proporcional del rebut de fem corresponent al comerç situat en carrer Calvari, 62, per
extinció del contracte el 30 d'abril del 2011. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir a allò que s'ha sol·licitat, i passar la resta de l'import proporcional al propietari del local,
donant les ordes oportunes perquè es procedisca a la rectificació del padró l'any 2.012.

Es dóna compte de la instància presentada per AMALIA MARTÍNEZ LÓPEZ, en representació
de CAIXA MÚRCIA sol·licitant que s'anul·le el rebut de la Taxa d'Arreplegada, Tractament i
Eliminació de fem 2011 corresponent a la vivenda sítia en carrer Llibertat, 4-2-16, per haver sigut
transmesa la titularitat de la mateixa a l'abril del 2010 a Àfrica Caselles Rius. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden donar les ordes al Servici de Recaptació perquè anul·le el dit rebut i
emeta un altre a nom de l'actual titular. Així mateix ordenen que es modifique la dita titularitat en el
padró corresponent per a futurs exercicis.

Es dóna compte de la instància presentada per VIOLANT SEGRELLES FONTS, en representació
de FRIGORÍFICS COSTA LEVANTE, SL sol·licitant fraccionament del deute pendent
corresponent als rebuts de l'IMCV corresponent al 2011 i al rebut de fem del mateix exercici. Els
membres de la Junta de Govern acorden accedir al que sol·licita i concedir-li un termini de tres
mesos a partir del mes de setembre perquè vaja abonant el deute. Així mateix s'acorda remetre una
còpia de la resolució al Servici de Recaptació.

Es dóna compte de la instància presentada per SEBASTIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ sol·licitant
fraccionament del deute pendent corresponent als rebuts de l'IMCV corresponent al 2011. Els
membres de la Junta de Govern acorden accedir al que sol·licita i concedir-li un termini de tres
mesos a partir del mes de setembre perquè vaja abonant el deute. Així mateix s'acorda remetre una
còpia de la resolució al Servici de Recaptació.

Es dóna compte de la instància presentada per ÁNGEL MONTOLIO PÉREZ sol·licitant
fraccionament del deute pendent corresponent al rebut d'alta d'IBI urbana de la vivenda sítia en Av.
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Espanya, 9-3-I dels exercici s 2008, 2009 i 2010 per un import total de 732,69 €. Els membres de la
Junta de Govern acorden accedir al que sol·licita i concedir-li un termini de tres mesos a partir del
mes de setembre perquè vaja abonant el deute. Així mateix s'acorda remetre una còpia de la
resolució al Servici de Recaptació

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per PILAR RODRÍGUEZ GÓMEZ sol·licitant canvi
d'autorització d'ocupació de la via pública amb taules i cadires per al Bar Miami de juliol a setembre
i no de juny a agost, tal com se li ha autoritzat. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir als sol·licitat, sense necessitat girar nova taxa ni de variar les condicions per la qual se li va
concedir al seu dia, ja que només varien els mesos d'autorització, sense augmenta ni el període de
temps ni la superfície a ocupar.

Es dóna compte del recurs de reposició presentat per MARIA FUSTER DÍEZ pel qual sol·licita
que li siga eliminada la seua identitat de tots els llistats i arxius de deutors que puguen existir en
este Ajuntament a l'haver-se acordat per la Junta de Govern Local de data 28 d'abril de 2.011
l'anul·lació dels rebuts de fem dels anys 2007 al 2011. S'aclarix a la sol·licitant que per acord de la
dita data es va acordar donar les ordes oportunes al servici de recaptació perquè anul·le els rebuts i
es done de baixa en el Padró de fems per a exercicis posteriors, per la qual cosa deu entendre's que
la sol·licitud ara plantejada està satisfeta amb l'anterior acord. No obstant s'acorda traslladar de nou
la sol·licitud als servicis de recaptació perquè procedisca a donar de baixa en els arxius d'eixe
servici la situació deutora respecte dels rebuts reclamats.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància d'ANTONIO PAVÓ MARTÍN sol·licitant
llicència municipal per a exercici de l'activitat de “MAGATZEM FERRAMENTES CHASPAS
D'ACER” en el carrer Massamagrell, 28.
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.
17

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de JOSÉ GUTIERREZ MORALEDA
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “RETOLACIÓ I DISSENY GRÀFIC”
en el carrer Miguel Angel Blanco, 23.
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 d'ADRIAN DÍAZ FELIP sol·licitant
llicència municipal per a exercici de l'activitat de “TALLER FALLER” en el carrer l'Horteta, 13.
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 SUBMINISTRAMENTS
INDUSTRIALS SERCOIN, SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de
“MAGATZEM DE SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS” en el carrer del Trenet, 18.
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.
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SÈPTIM. INFORMES RESOLUCIONS ALCALDIA
Es dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de l'última sessió de
la Junta de Govern Local:
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Decret núm. 177 de 16 de maig concedint llicències d'obres.
Decret núm. 178 a 183 de 18 de maig autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 184 de 20 de maig autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 185 de 20 de maig elevant a definitiu l'aprovació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives.
Decret núm. 186 de 20 de maig aprovant les bases específiques que regiran les proves
selectives per a la cobertura en propietat d'unes quantes places vacants en la plantilla de
l'Ajuntament per mitjà de concurs oposició per a la consolidació d'ocupació temporal.
Decret núm. 187 de 20 de maig adjudicant el contracte de la consultoria i assistència per a
l'assessorament jurídic de l'ajuntament amb LexUrban Advocats i urbanistes.
Decret núm. 188 de 20 de maig autoritzant el canvi de titularitat del Pub l'Okal siti en carrer
Eixarch, 35 a favor de LOKAL CB.
Decret núm. 189 de 23 de maig concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia
en carrer Comunitat Valenciana, 27.
Decret núm. 190 de 27 de maig anul·lant, a instàncies de l'interessat, l'expedient de llicència
de comunicació ambiental 16/2008 per a la venda d'equips, material i consumibles d'índole
informàtica siti en carrer Comunitat Valenciana, 8 Baix.
Decret núm. 191 de 25 de maig concedint llicència d'obertura d'activitat de magatzem
d'aliments siti en carrer del Trenet, 12 a favor de GEVASA, SL.
Decret núm. 192 de 25 de maig procedint a la inscripció en el registre municipal de Parelles
de Fet la unió d'una parella.
Decret núm. 193 de 26 de maig concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia
en carrer Camí Fons, 18.
Decret núm. 194 a 199 de 30 de maig autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 200 de 31 de maig autoritzant la devolució de la fiança depositada per a la
realització de l'obra de “Renovació Instal·lacions de Climatització de la Residència de
Majors de Rafelbunyol” incloses en el Fons d'Inversió Local 2010.
Decret núm. 201 de 31 de maig procedint a la inscripció en el registre municipal de Parelles
de Fet la unió d'una parella.
Decret núm. 202 de 31 de maig concedint llicències d'obres.
Decret núm. 203 d'1 de juny concedint el canvi de domicili de l'activitat de perruqueria del
carrer Eixarch 19 a carrer Sant Vicent, 66.
Decret núm. 204 d'1 de juny ordenant la suspensió de les obres que es realitzen en l'edifici
siti en carrer Màrtirs, 24 per no comptar amb l'autorització administrativa habilitant i
concedir un termini de dos mesos perquè la sol·licite
Decret núm. 205 de 3 de juny convocant sessió extraordinària del Ple de l'ajuntament per al
dia 8 de juny del 2011 a les 13 hores.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−

Decret núm. 206 de 3 de juny convocant sessió extraordinària de la Junta de Govern Local
per al dia 8 de juny del 2011 a les 13,15 hores.
Decret núm. 207 de 8 de juny autoritzant la transmissió de canvi de titularitat de l'activitat
de restaurant i servici de menjars per a portar sítia en carrer Comunitat Valenciana, 10 Baix
a favor de Mª Isabel López Oller.
Decret núm. 208 de 8 de juny convocant sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament per al
dia 11 de juny del 2011 a les 11 hores.
Decret núm. 209 de 8 de juny concedint llicència d'obertura de l'activitat d'oficina bancària
sítia en carrer Mare de Déu del Miracle, 4.
Decret núm. 210 de 9 de juny concedint llicències d'obres.
Decret núm. 211 de 9 de juny procedint a la selecció dels candidats beneficiaris de les nou
beques de formació en el marc del programa “La Dipu Et Beca” per als mesos de juliol,
agost i setembre.
Decret núm. 212 a 214 de 9 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 215 de 10 de juny concedint llicència de primera ocupació de l'edifici de
quatre vivendes siti en l'avinguda d'Espanya, 41 i 42 i carrer Federico García Lorca, 12 i 14.
Decret núm. 216 de 10 de juny acordant personar-se en els recursos contenciosos
administratius presentats contra el decret núm. 24/2011 desestimatori dels recursos de
reposició interposats contra el decret 470/2011 d'aprovació de la liquidació de la 5a quota
del Sector IV.
Decret núm. 217 i 218 de 10 de juny reconeixent l'exempció de l'impost municipal de
circulació de vehicles de tracció mecànica, així com anul·lacions de la mateixa.
Decret núm. 219 de 10 de juny ordenant el cessament de Salvador Pedro Fornás com a
personal eventual a temps complet adscrit a la Regidoria d'Esports.
Decret núm. 220 de 13 de juny aprovant la liquidació de les obres d'habilitació de local per
a taller faller siti en carrer Horteta, 13.
Decret núm. 221 de 13 de juny anul·lant les liquidacions realitzades en el decret núm.
153/2011 relatives a l'ICIO i taxa per la prestació del servici d'inspecció urbanística, per
estimació de les al·legacions manifestada per l'interessat i acordant aprovar les noves
liquidacions practicades.
Decret núm. 222 de 14 de juny autoritzant l'ocupació de la via pública amb taules i cadires a
uns quants bars de la localitat.
Decret núm. 223 de 15 de juny autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de taller de
reparació de vehicles automòbils branca pneumàtica siti en Roll del Colomer, 53 a favor de
Pneumàtics Iborra SLU.
Decret núm. 224 de 16 de juny concedint llicència de primera ocupació de l'edifici destinat
a vivenda unifamiliar siti en Av. Sant Pere, 68.
Decret núm. 225 e 16 de juny concedint llicència d'obertura de l'activitat de taller d'injecció
d'alumini siti en carrer Senda dels Deu, 1B a favor d'Alumini Injectat València, SL.
Decret núm. 226 de 17 de juny concedint llicència de primera ocupació de l'edifici destinat
a vivenda unifamiliar siti en carrer Manuel Zamarreño, 19.
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−

Decret núm. 227 de 21 de juny autoritzant l'ocupació de la via pública amb taules i cadires a
uns quants bars de la localitat.
Decret núm. 228 de 21 de juny adoptant acords relatius a l'obra inclosa en el PPOS
d'enguany “Ampliació del passeig de la Real Séquia de Moncada” (compromís econòmic,
acceptació delegació, aprovació del projecte, nomenament de direcció tècnica i decidir
l'execució per l'administració)
Decret núm. 229 de 22 de juny nomenant els membres de la Junta de Govern Local.
Decret núm. 230 de 22 de juny sobre nomenaments dels tinents d'alcalde.
Decret núm. 231 de 22 de juny sobre delegacions de l'alcaldia en diversos regidors.
Decret núm. 232 de 22 de juny aprovant les liquidacions d'habilitació de local destinat a
òptica i audiologia siti en carrer ReI a Jaume, 1 Esq.
Decret núm. 233 de 23 de juny concedint llicències d'obres.
Decret núm. 234 de 23 de juny ordenant la suspensió immediata dels treballs de demolició
de l'edifici siti en carrer 9 d'octubre, 46 per no comptar amb l'autorització necessària,
concedint un termini de dos mesos a l'interessat perquè la sol·licite.
Decret núm. 235 de 24 de juny autoritzant la devolució de la fiança depositada per a la
realització de l'obra de construcció d'edifici de centre social i jutjat de pau.
Decret núm. 236 de 24 de juny autoritzant la devolució de la fiança depositada per a la
realització de l'obra d'instal·lació solar tèrmica per a subministrament d'aigua calenta
sanitària i condicionament de la piscina municipal.
Decret núm. 237 de 24 de juny autoritzant la devolució de la fiança depositada per a la
realització de l'obra de renovació de l'enllumenat públic del polígon industrial (PPOS
2009).
Decret núm. 238 de 27 de juny autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 239 de 27 de juny ordenant la modificació de les liquidacions de Plusvàlues
practicades a món Casa Mediterranea, SL per ser errònies i realitzar-les a nom del
transmetent.
Decret núm. 240 de 27 de juny aprovant la liquidació de l'Impost de Plusvàlua dels
expedients 110 al 219 de l'any 2011.
Decret núm. 241 de 27 de juny convocant Junta General Ordinària d'Accionistes de la
Residència de Majors de Rafelbunyol SA per al dia 30 de juny a les 19 hores.
Decret núm. 242 de 27 de juny convocant Junta General Ordinària d'Accionistes de
l'empresa Activitats municipals de Rafelbunyol SA per al dia 30 de juny a les 20 hores.
Decret núm.243 de 28 de juny concedint llicències d'obres.
Decret núm. 244 de 28 de juny acordant l'anul·lació de les liquidacions practicades en el
decret núm. 232 relatives a l'ICIO i taxa per la prestació del servici d'inspecció urbanística,
per estimació de les al·legacions manifestada per l'interessat i acordant aprovar les noves
liquidacions practicades.
Decret núm. 245 de 29 de juny autoritzant l'inici de l'activitat d'instal·lació fotovoltaica
connectada a xarxa sobre coberta industrial amb emplaçament en carrer Roll del Colomer,
23-A.
21

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Decret núm. 246 de 30 de juny ordenant a la interessada de la llicència d'obres i d'activitat
sítia en carrer Camí Fons, 9 perquè abone la quantitat deguda en el termini d'un mes.
Decret núm. 247 de 30 de juny convocant sessió extraordinària del Ple de l'ajuntament per
al dia 4 de juliol del 2011 a les 19 hores.
Decret núm. 248 de 29 de juny concedint llicència de primera ocupació de l'edifici destinat
a 16 vivendes siti en carrer 9 d'octubre 25.
Decret núm. 249 d'1 de juliol autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de magatzem
distribuïdor de fruites seques i derivades sítia en carrer el Fanal, 3 a favor de PEPSICO
FOODS AIE.
Decret núm. 250 d'1 de juliol procedint a la tramitació de baixa per inclusió indeguda en el
padró d'habitants de diversos residents en el municipi.
Decret núm. 251 de 4 de juliol aprovant diverses factures relatives a l'expedient d'adquisició
d'equipament per a la prestació de servicis bàsics municipals, objecte del conveni singular
de col·laboració subscrit amb la Diputació Provincial de València.
Decret núm. 252 de 4 de juliol desestimant al·legacions presentades a sancions de trànsit.
Decret núm. 253 de 4 de juliol estimant les al·legacions presentades a sancions de trànsit.
Decret núm. 254 de 4 de juliol procedint a anul·lar la certificació núm. 17 de les obres de
rehabilitació de la Casa de la Cultura aprovada per resolució de l'alcaldia 217/2008, a
l'efecte de que existisca la deguda congruència entre-la liquidació final aprovada pel Ple de
l'Ajuntament i els imports parcials certificats.
Decret núm. 255 de 8 de juliol aprovant el plec de condicions que ha de regir la
contractació del subministrament de dos vehicles amb destinació a la policia local de
Rafelbunyol.
Decret núm. 256 de 8 de juliol concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia en
carrer urbanització Lladró, 1.
Decret núm. 257 d'11 de juliol autoritzant l'inici de l'activitat d'antena wifi de
telecomunicacions sítia en carrer Massamagrell, 20 a favor de Quattre internet, SL
Decret núm. 258 de 12 de juliol aprovant la liquidació d'obres d'habilitació de local siti en
carrer Calvari, 66 B
Decret núm. 259 de 12 de juliol desestimant la sol·licitud de l'anul·lació del recàrrec de
constrenyiment per les quantitats degudes en concepte de 4 i 5 quota d'urbanització del
Sector IV instat per les germanes Estrems Gimeno
Decret núm. 260 de 12 de juliol nomenant personal de confiança de la regidoria d'esports al
senyor Salvador Pedro Fornás.
Decret núm. 261 de 12 de juliol convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local per
al dia 15 de juliol a les 12 hores.

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