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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 15 DE SETEMBRE DEL 2011 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores i trenta minuts del dia 15 de setembre del
2011 en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit
Arribas, 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.
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'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts en
l'Ordre 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.
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TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES

En primer lloc es dóna compte dels decrets de l'Alcaldia 294/2011, pel que es va acordar
concedir les següents llicències d'obres:
MARIA JESUS PUIG SANCHIS per a la realització d'obres consistents en substitució
del paviment de la cuina i la terrassa en la vivenda sítia en la c/ Lepant, 30-5.
RAMON BENET RODRIGO per a la realització d'obres consistents en brillant de parets i
col·locació de talla en l'immoble siti en la c/ Cervantes, 12
ASSUMPCIÓ MARTÍ FERRER per a la realització d'obres consistents en l'ancoratge de
les pedres de formigó de la fatxada de l'immoble siti en la c/ Mare de Déu del Miracle, 9
RICARDO BLASCO GUILLEM per a la realització d'obres consistents en reparació de
la teulada i canvi de finestra en la vivenda sítia en la c/ Mare de Déu del Miracle, 5

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 en carrer Juan Bautista Fenollosa,
26. 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.
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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 Sant Vicent, 60. 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.
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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 de realització de connexió de
subministrament de gas natural en carrer Castelló, 65. Abans de l'inici de les obres haurà de
depositar una fiança de set-cents huitanta-quatre euros amb setanta-tres cèntims
(784,73 €) 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.
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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 vint-i-tres euros amb cinquanta-quatre cèntims (23,54 €) 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 noranta-dos
cèntims (3,92 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÈNTIMS (27,46 €). 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 Gregorio Ordoñez, 24. Abans de l'inici de les
obres haurà de depositar una fiança quatre mil dos-cents seixanta euros (4.260 €) 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.
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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 cent vint-i-set euros amb huitanta cèntims (127,80 €) 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: vint-i-un euros amb trenta
cèntims (21,30 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB DEU
CÈNTIMS (149,10 €). Quantitat que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la
clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

TELEFÒNICA D'ESPANYA SAU per a realització d'obres de transformació d'arquetes
de telefònica en canalització de telefonia en carrer 9 d'octubre, 54 i 60. Que la llicència
queda condicionada que només es podran realitzar treballs en la vorera de la ubicació
indicada. En cap moment es podrà actuar sobre l'asfalt del vial. Abans de l'inici de les obres
haurà de depositar una fiança mil dos-cents euros (1.200 €) 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
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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.
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.
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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 trenta-sis euros (36 €) 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: sis euros (6 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUARANTA-DOS EUROS (42 €). Quantitat que no deu
ser ingressada, en aplicació del que preveu la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de tributació de
la Companyia Telefónica Nacional d'Espanya (actualment Telefónica d'Espanya SAU).

SANTIAGO BALLESTER CARLOS per a realització d'obres d'obertura de rasa per a
l'annexionat per part d'Iberdrola del cablejat elèctric en caixa I-10 posada en façana, C/
Alfons XIII, 10-B. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança tres-cents
díhuit euros (318 €) 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.
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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 nou euros amb cinquanta-quatre cèntims (9,54 €) 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: DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC EUROS
(12,55 €).

BRUNO MAROÑO MARTÍNEZ per a realització d'obres d'habilitació de local per a
clínica veterinària en carrer Comunitat Valenciana, 8 Baix Izquierdo, 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:
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*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de set-cents vint-i-cinc euros amb setanta-sis cèntims (725,76 €) 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 vint euros amb
noranta-sis cèntims (120,96 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: HUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS CÈNTIMS (846,72 €).

MÓNICA GIMÉNEZ PIQUER I SERGIO JUAN SORIANO per a realització d'obres
de planta baixa magatzem entre mitgeres en carrer Tribunal dels Aigües, 10.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via
pública, contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps
s'instal·laran barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i
descàrrega de materials i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar
que s'embrute la via pública i que es produïsquen danys a les persones o coses.
Abans de l'inici de les obres:
− Haurà de subscriure el contracte d'abastiment d'aigua abans de l'inici de
l'obra.
− Haurà d'instal·lar el comptador d'aigües en l'exterior de l'edifici per a facilitar
la seua lectura.
− Les aigües pluvials hauran d'abocar a l'exterior.
− La porta del garatge no podrà invadir la via pública
− Deurà aportar fiança de 1.600 € (equivalent a 200 € /ml fatxada) per a
respondre dels possibles danys que es puguen produir en la via pública, que
serà objecte de devolució una vegada es realitze la inspecció final d'obra per
part dels servicis tècnics municipals en ocasió de la tramitació de les
llicències de primera ocupació.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
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*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de nou-cents huitanta-sis euros amb quaranta-dos cèntims (986,42 €) 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-cents huitanta-tres
euros amb setanta-huit cèntims (783,78 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL SET-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT
CÈNTIMS (1.770,20 €)

Vista la sol·licitud d'obra presentada per EMILIO TEBAR OÑATE, expt. obres 95/2011,
per a reparació de fatxada, substitució de finestrals, portes esquerdejat i pintat de la vivenda
sítia en carrer Vicente Soriano, 35, ref. Cadastral 9059808YJ2895N0001TK.
Vist l'informe dels Servicis Tècnics en el qual s'indica que l'edifici es troba fora d'ordenació
Diferit segons la Disposició Transitòria Segona de les presents NNSS de Rafelbunyol, per
incompliment de l'article 67 “Cossos ixents”. En este cas, “s'autoritzaran obres de reforma
que càpia reputar-les com merament parcials per no comportar reestructuració total i, per
a la seua autorització, es minoraran les exigències de les ordenances generals i/o
particulars de l'edificació en la mesura que ho demande el respecte a les característiques
arquitectòniques originàries de l'immoble, al seu nombre de plantes o a la profunditat
edificable existent. No obstant s'exigirà íntegrament el compliment de les Ordenances
generals i particulars de l'edificació de les presents Normes si l'obra tinguera com a
objecte el canvi d'ús del local.”
A la vista del dit articulat, i considerant que les obres sol·licitades encaixen dins de les que
es poden autoritzar, per ser obres merament parcials i no comporten reestructuració total, la
Junta de Govern Local acorda accedir al que sol·licita.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de cent cinquanta-huit euros amb vint-i-set cèntims (158,27 €) 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: vint-i-sis euros amb trentahuit cèntims (26,38 €)
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*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (184,65 €)

HUITANTA-QUATRE

EUROS

AMB

Exempció Impost Construccions
Es dóna compte de l'escrit presentat per BENJAMÍ GARCÍA GUILLEN en representació
de la PARRÒQUIA SANT ANTONI ABAD de Rafelbunyol, sol·licitant nul·litat de
l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per import de 586,20 € corresponent a
l'expedient d'obres 48/2011, a l'estar reconeguda l'exempció del dit impost en l'Orde del
Ministeri d'Hisenda del 5 de juny del 2001, amb relació a l'article IV.1.B de l'Acord sobre
Assumptes Econòmics subscrit per la Santa Seu i l'Estat Espanyol el 3 de gener de 1979.
Vist el contingut del dit article, en la seua redacció atorgada per l'orde EHA/2814/2009 de
15 d'octubre, per la que es modifica l'orde de 5 de juny de 2.001, per la que s'aclarix la
inclusió de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres en la lletra B) de l'apartat 1
de l'article IV de l'Acord entre l'Estat espanyol S la santa Seu sobre assumptes econòmics,
de 3 de gener d'1.979, en la que declara exempts de l'ICIO respecte d'aquells immobles que
estiguen exempts de l'Impost sobre Béns Immoble, els membres de la Junta de Govern
Local accedixen al que sol·licita.

Devolució de Fiança
Vista la instància presentada per FRANCISCO BASTANTE GONZÁLEZ en nom de
REUNIÓ INDUSTRIAL SLU 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 34/2010 per
import de 5.760 € abonat al maig del 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 devolució de la dita fiança.
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Es dóna compte de la instància presentada per TERESA REAL HERRAIZ en nom de
PROMOHOGAR PUÇOL, SL sol·licitant devolució de fiança de 870 € per a respondre
dels possibles danys ocasionats en via pública, expt. d'obra 136/2008.
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 TERESA REAL HERRAIZ en nom de
PROMOHOGAR PUÇOL, SL sol·licitant devolució de fiança de 720 € per a respondre
dels possibles danys ocasionats en via pública, expt. d'obra 90/2010.
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.

Cèdules de 1a Ocupació.
Es dóna compte dels expedients relatius a les cèdules de 1a ocupació que a
continuació es transcriuen, i després de la verificació dels informes tècnics que es troben en
poder de l'expedient i de les explicacions atorgades pels membres dels servicis tècnics,
s'acorda que continue la tramitació respecte dels expedients següents:
•

Cèdula de Primera Ocupació sol·licitada per JUAN JOSÉ BORRÁS CASTELLAR
per a la vivenda sítia en carrer Francisco Climent, 13.

•

Cèdula de Primera Ocupació sol·licitada per MIGUEL GIMENO GARCÍA I
VANESSA PUCHOL ROMERO per a la vivenda sítia en carrer Manuel
Zamarreño, 17.

Respecte a la sol·licitada per D. JUAN GARIBO CEBRIÁN per a la vivenda sítia
en carrer Els Furs, 11, s'acorda comunicar les deficiències observades en la inspecció a la
vivenda realitzada pels servicis tècnics municipals perquè es procedisca a la seua esmena.

Es dóna compte de l'informe realitzat pels servicis tècnics municipals en el qual s'indica
que després de diversos notificacions realitzades des de 2008, sent l'última realitzada al
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juliol del 2011, s'ha procedit a tancar el solar siti en C/ La Pau cantó C/ Camí Ceba per part
del propietari del mateix Rafael Carlos Gran, però no la pavimentació de la vorera. El Sr.
alcalde informa que ha realitzat gestions personals amb vista a solucionar el problema, i
que el mateix està en via de solució, perquè segons pareix hi ha hagut algun retard quant al
subministrament de taulellets.

Es dóna compte de l'informe realitzat pels servicis tècnics municipals sobre l'execució
d'embornals per part de l'empresa concessionària de la gestió de la xarxa de sanejament
municipal, AIGÜES DE VALÈNCIA, SA. Estos embornals s'han executat en els punts
més conflictius del municipi amb referència a l'aigua de pluja acumulada. Els membres de
la Junta de Govern es donen per assabentats.

Per part dels servicis tècnics s'informa que s'ha realitzat una inspecció de les activitats
existents en el municipi, detectant-se que moltes d'elles no tenen autorització d'obertura
d'activitat. Els membres de la Junta de Govern Local acorden notificar als titulars de les
activitats la necessitat comptar amb l'oportuna llicència d'obertura d'activitat, en cas
contrari s'ordenaria el tancament cautelar de la mateixa fins a la legalització de l'activitat.
Es dóna compte de la instància presentada per EDUARDO CASANOVA, administrador de
MACIPEKE, SL en la que exposa que per escrit de registre d'eixida 2 d'agost, se li
requerisca perquè realitze els treballs i obres necessàries de reparació per a evitar caigudes
de material de qualsevol tipus a la via pública de l'immoble siti en carrer San Francisco, 28.
Que al tractar-se d'una vivenda en règim de lloguer i haver manifestat l'inquilí la intenció
d'abandonar-la en breu, sol·liciten ajornament de l'orde per a valorar la possibilitat de
demolició de l'edifici. Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar allò que
s'ha sol·licitat, donat el risc imminent que s'observa per als vianants.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament
previ del preu públic corresponent:
FRANCISCO RODRIGO MARTÍENZ, 3, ml. en carrer Reina Sofia, 8, per a
un màxim de tres vehicles.
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FILLS DE RAFAEL GARRIDO CONSTRUCCIONS, SL, 3,50 ml. de
caràcter comercial en carrer Juan Bautista Fenollosa, 26 per a un màxim de tres
vehicles.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Reclamació de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada EL BAZ ABDENNABI sol·licitant
fraccionament del deute corresponent a l'Impost de Circulació de Vehicles dels anys 2008
al 2011 per un import total de 486,94 €. Els membres de la Junta de Govern Local a la vista
que hi ha un deute acumulat que està en procés de recaptació executiva, acorden denegar
allò que s'ha sol·licitat, atés que és del paréixer de la mateixa que deuria haver instat la
sol·licitud durant el termini de recaptació voluntària dels rebuts.

Es dóna compte de la instància presentada per PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA,
sol·licitant anul·lació del va rebre de contribució, referència cadastral
8555902YJ2885N0008RZ, de la vivenda sítia en carrer Diputació Provincial, 37, atés que
la va vendre en 2010, acompanyant a la sol·licitud resolució de la Gerència Regional del
Cadastre de l'acord de baixa de titularitat del sol·licitant.
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 dit rebut i gire la corresponent liquidació als actuals propietaris de
l'immoble.
Es dóna compte de la instància presentada per JUAN ORTEGA ORTIZ, en
representació de M2-ASESORES COL·LEGIATS, SLP sol·licitant que es considera
passar una única quota de la taxa de fem per a tot el centre de negocis ubicat en carrer
Massamagrell, 20 i no una quota per cada un dels clients que estan en el centre. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden deixar l'assumpte sobre la mesa per a
estudiar com es resol el tema en altres municipis i requerir a l'empresa que aporte
documentació en este sentit.

20

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 la instància presentada per FRANCISCO ALVAREZ DROMAT en
representació d'INICIATIVES IMMOBILIÀRIES FERROBÚS, SA indicant que ha rebut
liquidació d'IBI urbana del solar siti en carrer Ramón i Cajal, 13 corresponent als exercicis
del 2007, 2008, 2009 i 2010 sol·licitant que s'anul·le la liquidació corresponent a l'exercici
2007 al considerar que va prescriure l'1 de gener del 2011, ja que la liquidació va ser
notificada el 8 d'abril del 2011, i es practique nova liquidació que comprenga la resta
d'exercicis. Vist l'article 66 de la Llei general tributària que s'establix la prescripció del dret
a exigir els deutes tributaris prescriu al cap de 4 anys, els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, comunicant als servicis de recaptació que
deuen emetre una nova liquidació exigint el pagament dels exercicis 2.008-2.010.

Es dóna compte de la instància presentada per ANTONIO DOMENECH ZORRILLA
sol·licitant devolució de l'IBI d'urbana per un import de 61,96 € corresponent a la plaça de
garatge sítia en carrer Manuel Jiménez Abad, 13, -1, 2, referència cadastral
8753408YJ2885S0011SY, a l'haver sigut abonat per error, ja que el sol·licitant és el
propietari de la plaça núm. 1. Comprovat en l'Oficina Virtual del Cadastre que la titularitat
de la plaça de garatge núm. 2 no és propietat del reclamant, sinó que la seua és la número 1,
els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es
procedisca a la devolució del dit import, comprovant-se si s'ha procedit el pagament de la
plaça de garatge núm.1 per a fer les regularitzacions oportunes.

Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO JAVIER CHULVI LLEDÓ
sol·licitant anul·lació IBI d'urbana corresponent al solar siti en carrer José Luis Caso, 4,
referència cadastral 8560205YJ2886S0001YH, ja que ell és el propietari del solar siti en
carrer José Luis Caso, 6. Comprovada en l'Oficina Virtual del Cadastre la veracitat d'allò
que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes
oportunes perquè es procedisca a anul·lar el dit rebut i es liquide un nou a nom de l'actual
propietari cadastral, comprovant-se si s'ha procedit el pagament del rebut corresponent a
l'immoble siti en la C/José Luis Caso 6 per a fer les regularitzacions oportunes.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No s'han produït.
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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. 262 al 275 de 14 de juliol sol·licitant reforços de la policia local d'unes
quantes localitats de la província per a la nit del ball de disfresses a celebrar el 2 de
setembre.
Decret núm. 276 de 14 de juliol anul·lant liquidacions practicades de l'impost de
plusvàlua sobre partició i adjudicació d'herència i aprovar les noves liquidacions
practicades.
Decret núm. 277 de 14 de juliol ordenant la iniciació de l'expedient d'orde
d'execució per a establir les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic de
l'edifici siti en carrer Sant Francesc, 28.
Decret núm. 278 de 14 de juliol acordant les delegacions de l'alcaldia en la Junta de
Govern Local.
Decret núm. 279 de 18 de juliol requerint a D. Rafael Carlos Gran la pavimentació
de la vorera que dóna al solar siti en la C/Cami Ceba núm. 16.
Decret núm. 280 de 19 de juliol aprovant liquidació de l'ICIO i taxa per prestació de
servici i inspecció urbanística per les obres comporbades en el local siti en la
C/Eixarch 31 B
Decret núm.281 de 19 de juliol iniciant expedient d'orde d'execució per a la neteja
dels solars sense edificar sitis en el Sector IV.
Decret núm. 282 de 21 de juliol convocant sessió ordinària del ple de l'Ajuntament
per al dia 25 de juliol a les 18:30 hores.
Decret núm. 283 de 22 de juliol concedint ampliació d'horari de tancament al bar
Emmangren.
Decret núm. 284 de 22 de juliol sol·licitant a l'Ajuntament de la la Pobla de Farnals
reforç de la policia local per a la nit del ball de disfresses.
Decret núm. 285 de 22 de juliol convocant Junta General d'Accionistes de la
Societat Activitats municipals de Rafelbunyol, SA per al 29 de juliol a les 12:30
hores.
Decret núm. 286 de 22 de juliol convocant Junta General d'Accionistes de la
Societat Residència de Majors de Rafelbunyol, SA per al 29 de juliol a les 12:45
hores.
Decret núm. 287 de 26 de juliol acordant la personació en diversos recursos
contenciosos-administratius contra decret d'aprovació de la liquidació de la quinta
quota del Sector IV.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−

Decret núm. 288 de 26 de juliol concedint llicència de primera ocupació de l'edifici
siti en carrer del Puig, 17.
Decret núm. 289 de 26 de juliol concedint llicència de primera ocupació de la
vivenda sítia en carrer Màrtirs, 33.
Decret núm. 290 de 26 de juliol sol·licitant a l'Ajuntament de Llíria reforç de la
policia local per a la nit del ball de disfresses.
Decret núm. 291 i 292 de 27 de juliol autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 293 de 27 de juliol sol·licitant a l'Ajuntament de Massamagrell reforç
de la policia local per a la nit del ball de disfresses.
Decret núm. 294 de 28 de juliol concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 295 de 28 de juliol nomenant funcionari de carrera en el lloc
d'inspector cap de la policia local a D. Alfredo Pacheco Torralba.
Decret núm. 296 de 29 de juliol aprovant la liquidació del pressupost corresponent a
l'exercici econòmic de 2010.
Decret núm. 297 d'1 d'agost adjudicant definitivament la contractació del
subministrament de dos cotxes per a la policia local.
Decret núm. 298 d'1 d'agost autoritzant la comissió de servicis en l'ajuntament de
Puçol del policia Santiago Sáez Mes.
Decret núm. 299 d'1 d'agost aprovant la participació en el concurs de projecte
d'animació lectora María Moliner per a municipis de menys de 50.000 habitants.
Decret núm. 300 de 4 d'agost desestimant el recurs interposat pel grup municipal del
PSPV-PSOE contra aprovació de les bases específiques que regiran les proves
selectives per a la cobertura en propietat de places de personal laboral vacants en la
plantilla de l'Ajuntament de Rafelbunyol, per mitjà de concurs-oposició per a la
consolidació d'ocupació temporal.
Decret núm. 301 a 304 de 4 d'agost autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 305 de 4 d'agost desestimant el recure interposat pel grup municipal
d'Independents de Rafelbunyol contra aprovació de les bases específiques que
regiran les proves selectives per a la cobertura en propietat de places de personal
laboral vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Rafelbunyol, per mitjà de concursoposició per a la consolidació d'ocupació temporal.
Decret núm. 306 de 4 d'agost desestimant el recurs interposat pel Col·legi Oficial de
treballadors Socials de València (COTS) contra aprovació de les bases específiques
que regiran les proves selectives per a la cobertura en propietat de places de
personal laboral vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Rafelbunyol, per mitjà de
concurs-oposició per a la consolidació d'ocupació temporal.
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− Decret núm. 307 de 4 d'agost estimant la mesura cautelar de suspensió del procés
selectiu per a la cobertura en propietat d'una plaça de bibliotecari vacant en la
plantilla de l'Ajuntament de Rafelbunyol, per mitjà de concurs-oposició per a la
consolidació d'ocupació temporal, en tant i quant no es resolga el recurs plantejat
per D. Vicent Giménez Chornet, en representació del Col·legi Oficial de
Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.
− Decret núm. 308 de 5 d'agost ordenant la personació en el recurs contenciós
administratiu núm. 256/2011 interposat per Remigio Oltra per impagament de
factura i ratificar els poders de representació processal que es van atorgar per decret
de l'alcaldia 375/2008.
− Decret núm. 309 de 5 d'agost aprovant la certificació d'obres núm. 1 i única
corresponent a les obres d'ampliació de passeig de la Reial Séquia de Moncada
executades en el mes de juliol del 2011.
− Decret núm. 310 de 5 d'agost aprovant la llista provisional d'aspirants admesos i
exclosos al procediment selectiu per a la cobertura en propietat de places de
personal laboral vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
− Decret núm. 311 de 5 d'agost procedint a l'adjudicació de diversos subministraments
relacionats amb el conveni singular d'adquisició d'equipament per a la prestació de
servicis bàsics municipals firmat amb la Diputació Provincial de València.
− Decret núm. 312 de 5 d'agost procedint a l'aprovació de factures relatives a
l'adquisició de 2 vehicles per a la policia local, així com la remissió d'este acord a la
diputació provincial.
− Decret núm. 313 de 5 d'agost delegant les competències de l'alcaldia susceptibles de
ser delegades en el regidor Miguel Saborit Arribas per absència de l'alcalde del 7 al
16 d'agost
− Decret núm. 314 de 5 d'agost procedint a la contractació dels servicis de
manteniment de les palmeres de la població davant de la plaga del punxegut roig
amb José Daroqui Lluch.
− Decret núm. 315 de 16 d'agost aprovant les bases de la convocatòria per a la
contractació temporal d'un professor de formació específica dins del programa de
qualificació professional inicial d'Operacions Auxiliars de Fabricació Mecànica.
− Decret núm. 316 de 16 d'agost aprovant les bases de la convocatòria per a la
contractació de personal per a la impartició de disciplines dins dels cursos
organitzats per l'Escola Permanent d'Adults per al curs escolar 2.011/2.012:
− Decret núm. 317 de 16 d'agost autoritzant disparar castells de focs artificials en la
via pública.
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−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Decret núm. 318 de 16 d'agost autoritzant Juan Ramón Gil Nativitat la posada en
funcionament de l'administració de loteries i apostes de l'estat en el local siti en
carrer Sant Antoni, 40 baix.
Decret núm. 319 de 16 d'agost autoritzant disparar castells de focs artificials en la
via pública.
Decret núm. 320 de 18 d'agost concedint diverses reserves d'aparcament.
Decret núm. 321 de 18 d'agost denegant l'autorització a la Penya Gastaura per a
obrir un servici de bar en el seu local siti en carrer Camí Fons, 28 el dia 2 de
setembre.
Decret núm. 322 de 18 d'agost aprovant la liquidació de l'impost de plusvàlues,
expedients 231 al 262 de l'any 2011.
Decret núm. 323 de 18 d'agost dictant orde de neteja del solar siti en carrer Alfons
XIII, 6.
Decret núm. 324 de 23 d'agost concedint ampliació d'horari de tancament de
diversos establiments de la localitat amb motiu de les festes populars i patronals.
Decret núm. 325 de 24 d'agost autoritzant Francisco Pérez Millán l'autorització de la
posada en funcionament de la cafeteria sítia en carrer Francisco Tomás i Valent, 3.
Decret núm. 326 de 26 d'agost concedint ampliació d'horari de tancament del local
amb motiu de les festes populars i patronals de la localitat.
Decret núm. 327 de 31 d'agost aprovant la contractació del professor de formació
específica per al PCPI d'operacions auxiliars de fabricació mecànica.
Decret núm. 328 de 31d e agost aprovant les bases de la convocatòria per a la
creació d'una borsa de treball per a la contractació temporal de personal esportiu.
Decret núm. 330 de 31 d'agost reconeixent l'antiguitat en el lloc de treball de
Vicente Barrachina Saurí.
Decret núm. 331 de 5 de setembre concedint llicència de segregació de la parcel·la
sítia en carrer José Luis Caso 5 i Mario Vargas Llosa del Sector IV.
Decret núm. 332 de 8 de setembre concedint a REUNIÓ INDUSTRIAL SL
llicència d'obertura d'activitat de ferreteria i emmagatzemament d'articles de
ferreteria i bricolatge en carrer La Pau, 11.
Decret núm. 333 de 8 de setembre concedint a PRESENTACIÓ FENOLLOSA
PROSPER llicència d'obertura d'activitat de centre manual de llavat en carrer La
Creueta, 25.
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−

−
−
−

−

Decret núm. 334 de 8 de setembre concedint a RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ
llicència d'obertura d'activitat de taller de mecanitzat de peces per a maquinària
industrial en carrer El Fanal, 11.
Decret núm. 335 de 9 de setembre concedint llicència de segona ocupació de la
vivenda sítia en carrer Trencat, 19.
Decret núm. 336 de 8 de setembre autoritzant a Dolores Bleda Gavarda la utilització
de la via pública per al servici de “xurreria” en carrer Av. Carretera de Barcelona
Decret núm. 337 de 8 de setembre acordant la personació en el recurs contenciósadministratiu interposat per Mª José Calataiud Blanco sobre sol·licitud de
responsabilitat patrimonial.
Decret núm. 338 de 12 de setembre convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 15 de setembre a les 12:30 hores.

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