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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 14 DE NOVEMBRE DEL 2011 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores i trenta minut del dia 14 de novembre del
2011 en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit
Arribas, Nuria Losada Nativitat, 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'Orde del dia.
Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera membre dels Servicis Tècnics per a
informar dels assumptes de naturalesa tècnica.
Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts en
l'Orde del Dia, adoptant-se els següents
ACORDS
PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor secretari, d'Orde de la Presidència, de l'Esborrany de l'Acta de la
Sessió Anterior, la que trobada totalment conforme pels senyors assistents és aprovada per
unanimitat, ordenant la seua immediata transcripció en el Llibre d'Actes corresponent.

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

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primer lloc es dóna compte dels decrets de l'Alcaldia 440/2011 pel que es va acordar
concedir les següents llicències d'obres:
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JULIO ORDOÑEZ LUQUE per a la realització d'obres consistents a substituir la barana
d'alabastre per una de ferro en la vivenda sítia en la c/ infanta Elena, 9.
PILAR BELTRAN AIXARES per a la realització d'obres consistents en reforma de cuina i
bany, canvi de finestres i reparació de parets de l'escala en la vivenda sítia en la c/ Camí
Fons, 20-1
JUAN ESCRIVÁ CALATRAVA per a la realització d'obres consistents a canviar el
comptador de la llum en la nau sítia en la c/ Massamagrell, 17.
VICENTE SANGREGORIO ESTEVE per a la realització d'obres consistents en
restauració de fatxada de la vivenda sítia en la c/ Santa Teresa, 32

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:

ROSANA ESTEVE CASTELLAR en representació dels CIRERES, CB per a
realització d'obres d'habilitació de local per a botiga siti en carrer Sant Joan, 9.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de dos-cents huitanta-dos euros amb setanta-quatre cèntims (282,74 €) 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: quaranta-set euros amb
dotze cèntims (47,12 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
HUITANTA-SET CÈNTIMS (329,87 €).

Es dóna compte de l'escrit presentat per AIGÜES DE VALÈNCIA, SA sol·licitat
acceptació del pressupost de CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB DÍHUIT CÈNTIMS
per a l'execució d'una connexió d'aigua per a instal·lació d'un Pipí Ca en l'avinguda
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Espanya, sent l'obra civil executada per la brigada d'obres municipal. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden acceptar el pressupost i donar les ordes perquè s'execute
com més prompte millor.

Per part dels servicis tècnics s'informa de les modificacions presentades per SONIA
MARTINEZ SANCHO en relació a la llicència d'obres expte. 222/2005 de dos vivendes
unifamiliars en carrer Castelló, s/n. Es tracta d'unes modificacions que no suposen un
augment del volum d'edificació ni variació estructural de l'edificació, per la qual cosa els
membres de la Junta de Govern Local acorden aprovar la modificació presentada.

Per part dels servicis tècnics s'informa de la sol·licitud de certificat de compatibilitat
urbanística presentat per CARMEN BUSTOS FERRER per a instal·lació de consulta de
fisioteràpia i podologia en el carrer Reial Séquia de Moncada, 32-2-17. Els membres de la
Junta de Govern Local queden assabentats de la dita instal·lació i acorden donar les ordes
oportunes perquè es continue amb el tràmit de concessió de comunicació ambiental per a la
dita activitat.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ajornament de tributs municipals.
Es dóna compte de la instància presentada per EMILIO LLOPIS ENRIQUE sol·licitant
fraccionament en 12 mesos del deute contret amb el servici de recaptació per IBI
URBANA corresponent al 2010 i 2011 de la vivenda sítia en carrer Les Corts, 1-15 i que
ascendix a un total de 637,43 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir
al prorrateig del deute en tres mensualitats, havent d'abonar la primera a partir del mes de
desembre del 2011, així com traslladar còpia d'este acord al Servici de Recaptació
Municipal perquè en prengueu coneixement.
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Es dóna compte de la instància presentada per MANUEL BROCAL PEÑA sol·licitant
fraccionament en 4 mesos del deute contret amb el servici de recaptació per IBI URBANA
corresponent a l'exercici 2010 de la nau sítia en carrer Roll del Colomer, 16, així com
condonació del 20 % de recàrrec que ascendix a 285,18 €, al·legant desconeixement de la
data de cobrament. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig
en tres mensualitats del deute que ascendixen a 1.714,72 €, però no així a la condonació del
recàrrec, atés que s'ha comprovat pels servicis administratius que no és la primera vegada
que es posa al cobrament el rebut, sent el període de cobrament l'usual d'altres exercicis
econòmics. Haurà d'abonar la primera a partir del mes de desembre del 2011.
S'acorda igualment traslladar còpia d'este acord al Servici de Recaptació Municipal
perquè en prengueu coneixement.

Ocupació de Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per GLORIA MATEO DELGADO sol·licitant
10 m2 d'ocupació de via pública amb taules i cadires per a la Cafeteria Sud sítia en carrer
ReI a Jaume, 58 per als mesos d'octubre, novembre i desembre del 2011. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita amb el pagament previ de la taxa
corresponent.

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

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. 423 de 27 d'octubre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
− Decret núm. 424 de 28 d'octubre convocant sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament
per al dia 2 de novembre a les 18:30 hores.
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Decret núm. 425 de 28 d'octubre ordenant la incoació d'expedient sancionador per
infracció de l'art. 17 del Reglament de Servici d'Arreplegada de residus sòlids
urbans i neteja viària.
Decret núm. 426 de 2 de novembre ordenant la incoació d'expedient sancionador
per infracció de l'art. 48 de l'Ordenança municipal regulada de la Tinença i
protecció d'animals de companyia.
Decret núm. 427 de 2 de novembre concedint llicència d'obertura a PNEUMÀTICS
VALNORD, SL per a l'exercici de l'activitat de taller de reparació d'automòbils,
branca pneumàtics i mecànica ràpida, exposició i venda en carrer carretera de
Barcelona, 12.
Decret núm. 428 de de 2 de novembre ordenant la incoació d'expedient sancionador
contra PROCESSOS BIOQUÍMICS CLARAMUNT FORNER SL per presumpta
infraccions dels articles 10 i 11 de l'Ordenança d'Abocaments a la Xarxa Municipal
de Clavegueram
Decret núm. 429 de 2 de novembre concedint llicència de segregació de la parcel·la
E.9.1-3 del Sector IV.
Decret núm. 430 de 3 de novembre concedint llicència de primera ocupació de la
vivenda unifamiliar sítia en carrer Guàrdia Civil, 4.
Decret núm. 431 i 432 de 3 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la
via pública.
Decret núm. 433 de 3 de novembre concedint a JESUS GOMEZ, SL llicència
d'obertura de l'activitat de magatzem d'articles de perfumeria i ambientació amb
emplaçament en carrer Roll del Colomer, 6.
Decret núm. 434 de 4 de novembre aprovant liquidacions de llicència d'obres expte.
97/2011
Decret núm. 435 de 4 de novembre aprovant la certificació núm. 1 i liquidació de
les obres de pavimentació del camí Albereda Reial de Segorbe..
Decret núm. 436 de 4 de novembre ordenant la incoació d'expedient sancionador
per infracció de l'art. 47 de la LLEI 7/2002 de contaminació acústica.
Decret núm. 437 de 4 de novembre ordenant la incoació d'expedient sancionador
per infracció de l'art. 51 de l'Ordenança municipal reguladora de la Tinença i
protecció d'animals de companyia.
Decret núm. 438 de 4 de novembre estimant el recurs de reposició contra la sanció
de trànsit imposada per decret de l'alcaldia 132/2010, exptes. 89/2010 i 90/2010.
Decret núm. 439 de 4 de novembre reconeixent l'antiguitat dels servicis prestats a
Daniel Igual Calatrava.
Decret núm. 440 de 10 de novembre concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 441 de 10 de novembre aprovant les liquidacions d'obres d'excés en la
vivenda sítia en carrer Cervantes, 20
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−

Decret núm. 442 de 10 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
− Decret núm. 443 d'11 de novembre convocant Junta de Govern Local per al dia 14
de novembre.

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