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Decret núm. 127 de 5 d'abril convocant sessions extraordinàries de la Junta General
d'Accionistes de la Societat Pública Municipal “Activitats municipals de
Rafelbunyol, Junta General d'Accionistes de la Societat Pública Municipal
“Activitats municipals de Rafelbunyol” i del Ple de l'Ajuntament per al dia 8 d'abril
del 2011.
Decret núm. 128 de 5 d'abril autoritzant a Tot Mascotes el Puig SL la posada en
funcionament de l'activitat de perruqueria canina i venda de complements per a
animals en carrer Calvari, 29
Decret núm. 129 de 6 d'abril aprovant la certificació núm. 16 de les obres de
construcció de l'auditori de música executades en el mes de febrer del 2011.
Decret núm. 130 de 6 d'abril autoritzant la transmissió de la llicència d'activitat de
comerç al detall de pa i brioxeria sítia en carrer Magdalena 110 baix a favor de
Remedios Arbona.
Decret núm. 131 de 7 d'abril concedint diverses llicències d'obres menors.
Decret núm. 132 de 7 d'abril denegant autorització per a gravar el ple de
l'Ajuntament a celebrar el dia 8 d'abril.
Decret núm. 133 de 7 d'abril autoritzant a Rafelglass la posada en funcionament de
l'activitat d'exposició i venda al detall de portes, finestres, persianes d'alumini,
marcs i motlures en carrer Camí Fons, 82.
Decret núm. 134 de 7 d'abril autoritzant a la Comunitat de Propietaris Carrer
Professor Manuel Broseta 1 Garatges la posada en funcionament de l'activitat de
garatge en carrer Professor Manuel Broseta, 1.
Decret núm. 135 de 8 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 136 de 8 d'abril convocant sessió ordinària de la Junta de Govern
Local per al dia 11 d'abril 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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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. 108 de 17 de març ordenant la neteja dels patis de llums de les
vivendes situades en carrer València, 6-00-1 i Trencat, 35-00-DR.
Decret núm. 109 de 21 de març anul·lant l'expedient d'activitat 21/2007 instat per
SILILKEN, SL en la nau ubicada en el carrer Senda dels Deu, 25.
Decret núm. 110 de 21 de març anul·lant l'expedient d'activitat 55/2006 instat per
SILILKEN, SL en la nau ubicada en el carrer Massamagrell, 28.
Decret núm. 111 de 21 de març anul·lant l'expedient d'activitat 30/2007 instat per
SILILKEN, SL en la nau ubicada en el carrer El Fanal, 7.
Decret núm. 112 de 22 de març concedint llicència de segregació de la parcel·la
sítia en carrer Camí Ceba, 31.
Decret núm. 113 de 22 de març concedint llicència d'obres menors.
Decret núm. 114 de 24 de març aprovant liquidacions de fem corresponent al 2011.
Decret núm. 115 de 24 de març aprovant liquidacions d'alta d'urbana corresponents
al 2011.
Decret núm. 116 de 24 de març anul·lant expedient d'activitat 47/2007.
Decret núm. 117 de 28 de març concedint llicència de primera ocupació de la
vivenda sítia en carrer Ernest Lluch, 6.
Decret núm. 118 de 29 de març convocant sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament
per al dia 1 d'abril del 2011 a les 11 hores en el Saló de Sessions de l'Ajuntament. 2
Decret núm. 119 de 29 de març anul·lant l'exempció de l'Impost Municipal de
Circulació de Vehicles a partir de l'exercici 2011 per deixar de reunir les condicions
per les quals se'ls va concedir l'exempció.
Decret núm. 120 de 30 de març aprovant definitivament el Reglament d'ús i
utilització dels diferents espais culturals pertanyents a l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Decret núm. 121 de 31 de març concedint diverses llicències d'obres menors.
Decret núm. 122 d'1 d'abril anul·lant la inscripció de la unió de fet de la parella
inscrita en el Registre Municipal de Parelles de Fet.
Decret núm. 123 de 4 d'abril aprovant l'adhesió al programa de pràctiques
formatives “La Dipu Et Beca” i formular la sol·licitud de subvenció a la Diputació
Decret núm. 124 de 4 d'abril declarant deserta l'adjudicació de l'explotació del barrestaurant siti en el parc del Sector IV.
Decret núm. 125 de 4 d'abril declarant deserta l'adjudicació de l'explotació del
quiosc de premsa siti en el carrer Reial Séquia de Moncada.
Decret núm. 126 de 4 d'abril autoritzen do disparar focs artificials en la via pública.
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Es dóna compte de la instància presentada per ENCARNA GARCIA SALVADOR
sol·licitant que es donen de baixa els rebuts de d'Arreplegada, Tractament i Eliminació de
Fems corresponents als anys 2007-2008-2009-2010 i 2011 de la vivenda sítia en avinguda
Sant Pere, 4 pta. 2, a l'haver-la venut al juny del 2005. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita i donar de baixa els rebuts ordenand que es liquiden
altres a nom dels actuals propietaris.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància d'INSTAL·LACIONS
HARDLAN. SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de
“EMMAGATZEMAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC” en el carrer l'Horteta, 22.
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'ALBERTO ÁLVAREZ
BELTRÁN sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “FABRICACIÓ
ACABATS MAT. PLÀSTICA” en el carrer del Mar, 27.
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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Es dóna compte de la instància presentada per CRISTINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,
sol·licitant fraccionament del pagament corresponent a la liquidació d'IBI d'urbana
corresponent als exercicis 2007, 2008 i 2009 de la vivenda sítia en carrer Vicente Soriano,
26 que ascendix a un total de 836,63.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, havent
d'abonar la totalitat del deute en tres mensualitats, començant en el mes de maig. Així
mateix s'acorda notificar el present acord al Servici de Recaptació.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA REYES UNZUETA LÓPEZ,
sol·licitant anul·lació d'un dels dos rebuts de fem de la vivenda sítia en carrer Ramón i
Cajal, 9, ja que actualment és tot una vivenda.
Realitzat l'esbrinament oportú i comprovada la veracitat d'allò que s'ha manifestat, els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes
oportunes per a l'anul·lació del rebut corresponent i la baixa del mateix en el Padró
d'Arreplegada de Fem per a anys posteriors.

Es dóna compte de la instància presentada per ELENA IBORRA BLASCO sol·licitant
anul·lació del rebut de fem de carrer Major, 24-1 atés que han eixit dos rebuts, un de la
planta baixa i un altre de la planta primera i es tracta d'una sola vivenda.
Realitzades les comprovacions oportunes i inspecció ocular de l'edifici s'observa que hi ha
dos portes per a accedir des del carrer, per la qual cosa es desprén que actualment es tracta
de dos vivendes, pel que els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que
sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per SUPORT GRÀFIC SL, sol·licitant anul·lació
del rebut d'Arreplegada, Tractament i Eliminació de Fem de l'any 2011 de la nau sítia en
carrer Horteta, 5 al ja no estar exercint l'activitat en el municipi des de desembre del 2010.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes
oportunes al Servicis de Recaptació perquè anul·le el dit rebut i gire un nou a nom del
titular de l'immoble José Verdú Pedreira.
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Es dóna compte de la instància presentada per ROSARIO MIRÓ ARJONA sol·licitant
ocupació de la via pública amb taules i cadires en el carrer Major, enfront del passatge on
es troba el local de la seua propietat Bar Passatge. La terrassa se situa l'enfront de la fatxada
del local en el carrer Major ocupant una superfície total de 9 m2, havent de complir amb les
mesures de seguretat establides per al dit carrer. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA TERESA ROS LÓPEZ en la qual
exposa que considera desorbitada la taxa d'ocupació de via pública amb taules i cadires, per
la qual cosa es nega a abonar-la. A més manifesta que en la instància de data 25 de febrer
del 2011, per la qual sol·licitava l'ocupació de via pública amb taules i cadires per a la
Cafeteria Bañon sítia en carrer Calvari, 14 a causa de la llei antitabac, sol·licitava 8 m'i2 no
10 m2 com se li va concedir.
Revisada la instància inicial, en la mateixa s'observa que no es van sol·licitar ni metres ni
període d'ocupació, però a l'explicar el motiu de la seua sol·licitud, s'entén que té caràcter
anual.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, ja que
pel que fa a la taxa a abonar, la mateixa ve regulada en l'article 5. Bases i tarifes de
l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires,
tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, en el qual s'indica que “Es
fixa una tarifa única de 15,33 € (2.550 ptes.) metre quadrat ocupat al trimestre per tot tipus
d'utilització privativa o aprofitament especial dels terrenys d'ús públic determinat en
l'article 1r d'esta Ordenança.”, per la qual cosa es desprén que la taxa girada és la correcta.
Si considera excessiu els metres concedits pot sol·licitar reducció dels mateixos.

Reclamació de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per José Alarcón Sánchez, en representació de
TALLER DE REPARACIONS ALARCON, SL en la qual sol·licita anul·lació del rebut del
IAE corresponents al 2010, a l'haver cessat l'activitat en este municipi amb data
31/12/2009. Comprovada la veracitat d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes al servici de
recaptació perquè anul·le el rebut corresponent.
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Es dóna compte de la instància presentada per EDUARDO PEDRO GARCÍA sol·licitant
devolució de la taxa de reserva d'aparcament per import de 31,25 € corresponent al Quart
trimestre de 2010, al no haver disfrutat de la dita reserva, per haver-se notificat al Gener del
2011. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Devolució de fiança
Es dóna compte de la instància presentada per Carlos Julián Zaera, en representació de
DEXFOR, SL sol·licitant devolució de la fiança depositada per import de 966,76 € per a
respondre del contracte de “Adquisició d'Equipament Informàtic”. Vist l'informe favorable
del regidor de noves tecnologies, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir
al que sol·licita.

Ocupació de Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per GERMANS RODRIGO ROJAS SL
sol·licitant anul·lació de la via pública per no fer ús de la mateixa, així com la corresponent
taxa liquidada. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per ASUNCIÓN MARTÍ FERRER sol·licitant
reducció dels metres concedits d'ocupació de via pública en carrer Mare de Déu del
Miracle, a 6 m2. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita
i donar les ordes oportunes perquè s'anul·le la taxa liquidada i es gire una nova.

Es dóna compte de la instància presentada per REMEDIOS ARBONA PÉREZ sol·licitant
ocupació de la via pública fins a final d'any amb taules i cadires en la vorera del local de la
seua propietat siti en carrer Magdalena, 110 Baix. La terrassa se situa en la vorera enfront
de la fatxada del local ocupant una superfície total de 8 m2, havent d'ubicar la terrassa
sense interferir el pas als vianants. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.
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*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de cent euros amb huitanta cèntims (100,80 €)
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: setze euros amb huitanta
cèntims (16,80 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT DÈSSET EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS (117,60 €).

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per ANTONIO JOAQUÍN SÁNCHEZ DE LA
TORRE sol·licitant canvi de titularitat del gual siti en carrer Mare de Déu del Pilar 4 esq.
Que figura a nom de José Civera García 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 PABLO IBORRA GARRIDO sol·licitant
canvi de titularitat dels guals, plaques núm. 337 i 338, sitis en carrer Castelló, 2 que figura a
nom de José Iborra Blasco 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 ELISA IBORRA GARRIDO sol·licitant
canvi de titularitat dels guals, plaques núm. 339, siti en carrer Castelló, 4 que figura a nom
de José Iborra Blasco 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 FRANCISCO FONTELLES DOMINGO
APARISI sol·licitant reducció de la seua reserva d'aparcament del carrer 9 d'octubre, 45 de
3 ml. A 2,5 ml. els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per ENRIQUE DE GUZMÁN SIMARRO,
sol·licitant anul·lació de la reserva d'aparcament, placa núm. 667, sítia en carrer Eixarch, 3,
així com devolució de la part proporcional de la taxa anual abonada per este concepte. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.
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l'apartat anterior practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte
passiu o reintegrant-li, si és el cas, la quantitat que corresponga.”:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de cent huitanta euros (180 €).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: trenta euros (30 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS-CENTS DEU EUROS (210 €).

*Fernando José Roda Segat, per a realització d'obres consistents en execució de coberta i
paellero i entaulellat de garatge en carrer 25 d'abril, 17.
Sense perjuí d'instar de nou a la legalització de les obres i de les possible imposició de
sancions per executar les obres sense comptar amb la preceptiva llicència, i considerant que
les obres s'han executat i que per tant s'ha produït el fet imposable de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, els membres de la Junta de Govern Local acorden
aprovar les liquidacions practicades pels Servicis Tècnics, en virtut del que establix l'art.
Art. 103 del reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, regulador del text Refós de la llei
d'Hisendes locals, que expressa “Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra,
i tenint en compte el seu cost reial i efectiu, l'ajuntament, per mitjà de l'oportuna
comprovació administrativa, modificarà, si és el cas, la base imposable a què es referix
l'apartat anterior practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte
passiu o reintegrant-li, si és el cas, la quantitat que corresponga.”:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de tres-cents seixanta euros (360 €)
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: seixanta euros (60 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUATRE-CENTS VINT EUROS (420 €).

*Encarnación Barrachina Celda, per a realització d'obres consistents en execució de dutxa i
dos barandats en la perruqueria sítia en carrer José María LLopis, 25 baix.
Sense perjuí d'instar de nou a la legalització de les obres i de les possible imposició de
sancions per executar les obres sense comptar amb la preceptiva llicència, i considerant que
les obres s'han executat i que per tant s'ha produït el fet imposable de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, els membres de la Junta de Govern Local acorden
aprovar les liquidacions practicades pels Servicis Tècnics en virtut del que establix l'art.
Art. 103 del reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, regulador del text Refós de la llei
d'Hisendes locals, que expressa “Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra,
i tenint en compte el seu cost reial i efectiu, l'ajuntament, per mitjà de l'oportuna
comprovació administrativa, modificarà, si és el cas, la base imposable a què es referix
l'apartat anterior practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte
passiu o reintegrant-li, si és el cas, la quantitat que corresponga.”:
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Vist l'expedient, es desprén que el tribut s'ha girat per les obres realitzades en excés i no
emparada en la llicència d'obres concedida amb exp. Núm. 79/2010, per la qual cosa els
membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita al considerar que no
és procedent la devolució a l'haver realitzat les dites obres de més, en virtut del que establix
l'art. 103 del reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, regulador del text Refós de la llei
d'Hisendes locals, que expressa “Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra,
i tenint en compte el seu cost reial i efectiu, l'ajuntament, per mitjà de l'oportuna
comprovació administrativa, modificarà, si és el cas, la base imposable a què es referix
l'apartat anterior practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte
passiu o reintegrant-li, si és el cas, la quantitat que corresponga.”

Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ
BELTRÁN, sol·licitant revisió de l'última valoració realitzada pels servicis tècnics en
relació a la llicència d'obres exp. 25/2009 a l'haver valorat l'última planta com a vivenda i
no com cambra, tal com consta en el projecte.
Vist l'informe dels servicis tècnics en què consta que “em ratifique en l'obtenció de les
taxes per a l'última ampliació de la llicència d'obres; l'ampliació del projecte habilitava
esta planta, per la qual cosa ja no es tractava d'un espai sense ús”
Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita i ratificar les
liquidacions de tributs aplicades pels Servicis Tècnics en l'última ampliació.

Es dóna compte de les següents inspeccions obres menors realitzades pels Servicis Tècnics
municipals a requeriment de la Junta de Govern Local.
*Juan Antonio Bellver Morte, per a realització d'obres consistents canvi de portes, obertura
de porta interior, sanege d'envans, reparació d'humitats i canvi de bany en la vivenda sítia
en carrer Major, 50.
Sense perjuí d'instar de nou a la legalització de les obres i de les possible imposició de
sancions per executar les obres sense comptar amb la preceptiva llicència, i considerant que
les obres s'han executat i que per tant s'ha produït el fet imposable de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, els membres de la Junta de Govern Local acorden
aprovar les liquidacions practicades pels Servicis Tècnics, en virtut del que establix l'art.
Art. 103 del reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, regulador del text Refós de la llei
d'Hisendes locals, que expressa “Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra,
i tenint en compte el seu cost reial i efectiu, l'ajuntament, per mitjà de l'oportuna
comprovació administrativa, modificarà, si és el cas, la base imposable a què es referix
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Pròrroga llicències d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE SABORIT ROSSELL,
sol·licitant pròrroga de la llicència d'obres, expt. 165/2007 sítia en carrer Vicente Soriano,
83. Examinat l'expedient es comprova que la dita persona té la llicència d'obres concedida
per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març del 2008, no hi havent hagut
resolució de caducitat de la llicència, d'acord amb el que establix, l'article 14 de les vigents
Normes Subsidiàries de Planejament. Per la dita circumstància, i considerant-se vigent la
llicència, s'acorda concedir la pròrroga sol·licitada pel termini d'un any, advertint el
sol·licitant que de conformitat amb el que establix l'article 14 de les vigents normes
subsidiàries de planejament, “Per causa justificada podrà sol·licitar-se una sola pròrroga
de la llicència el termini de la qual fixarà l'Ajuntament sense que puga excedir un any.
L'incompliment dels terminis de pròrroga portarà implícita la caducitat automàtica de la
llicència, excepte en els casos de força major degudament justificats”.

Anul·lació llicència d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per CARLOS FABIAN PILARETETA
ASIMBAYA, sol·licitant anul·lació de la llicència d'obres exp. Núm. 153/2006 sol·licitada
per NATALIA SALAZAR CALLE i de les taxes corresponents, per ser duplicat de la
llicència d'obres sol·licitada per ell amb número d'exp. 98/2008. Comprovada la veracitat
d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern local, acorden aprovar el que
manifesta.

Diversos
Es dóna compte de la instància presenteu per FILOMENA RUIZ SANTS JOANS i
CARLES MARGAIX SANCHIS sol·licitant concessió de llicència de primera ocupació de
la vivenda sítia en carrer Sant Teresa, 18 i justificant les deficiències observades en
l'informe d'inspecció realitzat pels Servicis Tècnics municipals. S'accepten les justificacions
realitzades excepte en el que concernix a la falta de barana, devent tapar el buit que la
mateixa deixa en l'escala, per a poder obtindre la corresponent llicència de primera
ocupació.

Es dóna compte de la instància presentada per JESÚS PALANCA PALAU, sol·licitant
revisió dels tributs remesos per l'excés d'obra corresponent a l'exp. De llicència d'obres
núm. 79/2010, segons acord de la Junta de Govern Local de 14 de febrer del 2011.
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Devolució de fiances
Es dóna compte de la instància de TELECO, sol·licitant devolució d'aval de 720 €
depositats per a la realització de l'obra de canalització subterrània en el carrer Trencat, expt.
Obres 55/2010. Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, 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 de JOSÉ ROJAS PÉREZ sol·licitant devolució de les
fiances depositades per import de 150,25 € per a retirada de fanal i d'1.200 € per a
respondre de la correcta execució de la voreres, corresponent a la llicència d'obres núm.
240/2006. Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, 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 d'AGUSTÍN FENOLLOSA GARCÍA sol·licitant devolució
de la fiança depositada per import de 1.258 € per a respondre de la correcta execució de la
voreres, corresponent a la llicència d'obres núm. 30/2009. Vist l'informe favorable dels
servicis tècnics, 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 d'AMADEO BENET BENITO sol·licitant devolució de la
fiança depositada per import d'1.608 € per a respondre de la correcta execució de la voreres,
corresponent a la llicència d'obres núm. 108/2009. Vist l'informe favorable dels servicis
tècnics, 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 de LÍDIA ORENGA TAMARIT sol·licitant devolució del
50% de la fiança depositada per ROT MEDITERRANI, SL per import total de 3.400 € per
a respondre de la correcta execució de la voreres, corresponent a la llicència d'obres núm.
197/2006, a l'haver obtingut la cèdula d'habitabilitat només una vivenda de les dos
executades. Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els membres de la Junta de
Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la devolució
d'1.700 €, corresponent al 50% de l'import total de la fiança.
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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-sis euros amb deu cèntims (26,10 €) 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: quatre euros amb trentacinc cèntims (4,35 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
(30,45 €). Quantitat que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula
tercera del Conveni Fiscal vigent.

MIGUEL MAICAS PEIRÓ, en representació de GRUP MAICAS PEIRO, SLU per a
reforma d'edifici d'estació de servici situat en avinguda carretera de Barcelona, 4
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 mil quatre-cents trenta-un euro amb setanta-cinc cèntims (1.431,75 €)
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: dos-cents trenta-huit euros
amb seixanta-dos cèntims (238,62 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS (1.670,37 €)
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− El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà
de tall amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment
vertical. Al seu torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per
costat respecte a l'ample de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

ZANJA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats
de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova aportació
col·locades en l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es
realitzaran per una empresa homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en
el moment previ a l'asfaltat de la rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a
garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos
mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació
en les rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les
obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de
comprovar, per part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al
lloc on es vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les
obres, per a procedir a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de
Rafelbunyol paralitzarà les obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de
les mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a
9
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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 de connexió de subministrament de gas natural
en carrer Castelló, 63. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de huitcents setanta euros (870 €) 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.
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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.
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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 de connexió de subministrament de gas natural
en carrer Sant Vicent, 66. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de siscents 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.
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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 del qual 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 de connexió de subministrament de gas natural
en carrer Sant Joan, 59 Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de siscents euros (600 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública., havent
d'asfaltar mig carrer al llarg de la longitud de la rasa de gas que se sol·licita, és a dir, un
recorregut de 9 metres lineals des del número 55 al 59 del dit carrer. Que dita asfaltat es
realitzarà junt amb les obres de llicència de connexió per a l'empresa SADA pendents de
realitzar en este municipi
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
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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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RAUL VILA GINER per a instal·lació de maquinària per a millora del tractament de l'aigua
residual en la E.D.A.R. Existent en l'escorxador industrial d'aus SADA P.A VALÈNCIA,
S.A. Situat en la Partida dels Germanell, s/n.
MERCÉS URIOS RAIMUNDO per a realització de tanca del solar siti en la c/ Roll del
Colomer, 45 i pavimentació de la vorera.
LLUIS BORRAS CARPENA per a la realització d'obres consistents a cegar una porta i
col·locar paviment en el local comercial siti en la c/ Calvari, 66
ISMAEL GARCIA GRAN per a la realització d'obres consistents en substitució de Banyera
per dutxa i canviar l'entaulellat i el paviment del bany en la vivenda sítia en c/ Pare
Salvador, 13 B
JOAQUIN MATEO APARISI per a la realització d'obres consistents a canviar l'entaulellat
de la cuina de la vivenda sítia en la c/ Virgen del Pilar, 6-3

A continuació van ser examinats els expedients que més avant s'expressen, i de conformitat
amb els informes emesos pels tècnics i organismes competents, per unanimitat es va
acordar concedir la llicència interessada, que es formalitzarà pel senyor secretari en el
pertinent document talonari, amb les prevencions reglamentàries a:

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de subministrament de gas natural
en carrer Dels Màrtirs, 24. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de siscents 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
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 11 D'ABRIL DEL 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 11 d'abril del 2011 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Eduardo Ovejero Adelantado, Miguel
Saborit Arribas, Mari Carmen Piquer Bernet, i Fernando Bohigas Tomás, sota la
Presidència del senyor alcalde Jaime García García i amb assistència de Amparo Vicenta
Bellver Morte que actua com a secretària per inassistència del titular, 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 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.- APROVACIÓ D'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor secretari, d'Ordre de la Presidència, de l'Esborrany de l'Acta de
la Sessió Anterior, la que trobada totalment conforme pels senyors assistents és aprovada
per unanimitat, ordenant la seua immediata transcripció en el Llibre d'Actes corresponent.

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

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primer lloc es dóna compte dels decrets de l'Alcaldia 113/2011, 121/2011 i, pels que es
va acordar concedir les següents llicències d'obres menors
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