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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 18 DE MAIG DEL 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les tretze hores del dia 18 de maig del 2011 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Eduardo Ovejero Adelantado, Miguel
Saborti Arribas, Mari Carmen Piquer Bernet, i Fernando Bohigas Tomás, sota la Presidència
del senyor alcalde Jaime García García y 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 i Rosa Mª Fonts Ames, 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'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ D'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor secretari, d'Orde de la Presidència, de l'Esborrany de l'Acta de la
Sessió Anterior, la que trobada totalment conforme pels senyors assistents és aprovada per
unanimitat, ordenant la seua immediata transcripció en el Llibre d'Actes corresponent.

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

TERCER.- LCENCIA D'OBRES
A continuació van ser examinats els expedients que més avant s'expressen, i de conformitat
amb els informes emesos pels tècnics i organismes competents, per unanimitat es va acordar
concedir la llicència interessada, que es formalitzarà pel senyor secretari en el pertinent
document talonari, amb les prevencions reglamentàries a:
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GAS NATURAL CEGAS per a realització d'obres d'anul·lació de connexió de
subministrament de gas natural en carrer Juan Bautista Fenollosa, 24. Abans de l'inici de les
obres haurà de depositar una fiança de sis-cents euros (600 €) per a respondre dels danys
ocasionats en la via pública.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran
barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:

− En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en
capes de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts
procedents de la pròpia excavació.
− La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt
en calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o
semblants.
− El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de
tall amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al
seu torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a
l'ample de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

ZANJA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats de
l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades
en l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una
empresa homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a
l'asfaltat de la rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la realització
d'estos assajos.
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Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a
garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos
mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en
les rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les
obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar,
per part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc
on es vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per
a procedir a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzarà les obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de díhuit euros (18 €) quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL,
pendent de comprovació final de les obres realment realitzades (art.103.1 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb un cèntim (3,01
€)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01 €).
Quantitat que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni
Fiscal vigent.

GAS NATURAL CEGAS per a realització d'obres d'anul·lació de connexió de
subministrament de gas natural en carrer Sant Teresa, 7 i carrer Mare de Déu del Miracle, 22.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de 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
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barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:

− En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en
capes de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts
procedents de la pròpia excavació.
− La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt
en calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o
semblants.
− El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de
tall amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al
seu torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a
l'ample de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

ZANJA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats de
l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades
en l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una
empresa homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a
l'asfaltat de la rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la realització
d'estos assajos.
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 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 clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

ENRIQUE GUILLEM DOMINGUEZ, en representació de COLT TECHNOLOGY
SERVICES SAU per a realització d'obres de canalització de telecomunicacions des del Camí
Ceba fins al núm. 13 del carrer Massamagrell.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de nou mil tres-cents euros (9.300
€) 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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− La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt
en calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o
semblants.
− El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de
tall amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al
seu torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a
l'ample de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

ZANJA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats de
l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades
en l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una
empresa homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a
l'asfaltat de la rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la realització
d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a
garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos
mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en
les rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les
obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar,
per part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc
on es vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per
a procedir a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzarà les obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
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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 dos-cents setanta-nou euros (279 €) 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-sis euros amb
cinquanta cèntims (46,50 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS (325,50 €).

Mª JOSÉ ANDREO LLOPIS per a realització d'obres d'adequació de local per a centre de
bellesa, en carrer Sant Roc, 4 baix.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran
barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials
i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i
que es produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de tres-cents huitanta-set euros amb cinquanta-huit cèntims (387,58 €) quantitat que
té el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres
realment realitzades (art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: seixanta-quatre euros amb
seixanta cèntims (64,60 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CUATROCIENOTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB
DÍHUIT CÈNTIMS (452,18 €).

ASUNCIÓN RODRIGUEZ GONZÁLEZ I FEDERICO CASELLES FERNÁNDEZ per a
realització d'obres de nova planta de vivenda unifamiliar entre mitgeres en carrer Lepanto, 2n
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
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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 d'aportar la documentació següent:
− Projecte d'execució.
− Estudi de seguretat i salut.
− Nomenament director obres.
− Declaració jurada del constructor.
Així mateix:
Haurà de subscriure el contracte d'abastiment d'aigua abans de l'inici de l'obra.
Haurà d'instal·lar el comptador d'aigües en l'exterior de l'edifici per a facilitar la seua
lectura.
Les aigües pluvials hauran d'abocar a l'exterior.
La porta del garatge no podrà invadir la via pública
Deurà aportar fiança de 1.900 € (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:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de dos mil dos-cents vint-i-set euros amb setanta-set cèntims (2.227,77€) 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-cents setanta-un euros
amb vint-i-nou cèntims (371,29 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB
SIS CÈNTIMS (2.599,06 €).

FRANCISCA SAURÍ RAUSELL per a realització d'ampliació de llicència d'obres de
reforma, expt. 3/2011, de la vivenda sítia en carrer Bobalar, 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.
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Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de tres-cents noranta-un euros amb setanta-huit cèntims (391,78 €) quantitat que té
el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres
realment realitzades (art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: seixanta-cinc euros amb trenta
cèntims (65,30 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB HUIT
CÈNTIMS (457,08 €).

JULIO RAMÓN CAMARASA per a legalització d'obres d'ampliació de vivenda unifamiliar
en la partida Germanells, polígon 2 parcel·la 41.
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 dos mil tres-cents noranta-un euros amb trenta-huit cèntims (2.391,38 €)
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-cents noranta-huit euros
amb cinquanta-sis cèntims (398,56 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS MIL SET-CENTS HUITANTA-NOU EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.789,94 €).

ANTONIO DOMENECH SABORIT per a realització d'obres de derrocament de volada per
deteriorament de l'immoble siti en carrer del Puig, 2.
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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Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de quaranta-cinc euros (45 €) quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades (art.103.1 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: set euros amb cinquanta
cèntims (7,50 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS (52,50 €).

Ocupació de via pública
Vista la instància presentada per BENJAMÍ SABORIT ARRIBAS, en representació de
CONSTRUCCIONS I REFORMES MIGUEL I BENJA, SL sol·licitant permís per a
instal·lar grua en l'obra sítia en la C/ Guàrdia Civil (abans carrer Vial 5). Els membres de la
Comissió acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, prèvia fiança de 1.803,04 € per a reposició
de danys en la vorera i vials, i amb el pagament previ de la taxa per ocupació de via pública
d'acord amb el que preveu l'Ordenança Fiscal, havent d'aportar el certificat final d'instal·lació
de la grua i butlletí d'instal·lació de la mateixa expedit per la Conselleria d'Indústria i Comerç.
Es fa constar que en la votació no participa el Regidor D. Miguel Saborit Arribas, per
ser el sol·licitant familiar directe del mateix.

Anul·lació de llicències d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per GAS NATURAL CEGAS SA sol·licitant
anul·lació de la llicència d'obres, expt. 40/2011, per a canalització de canonada de distribució
de gas en carrer Antonio Roig Civera, 5 a l'haver-hi duplicitat de la mateixa. Vist l'informe
favorable dels servicis Tècnics, els membres de la Junta de Govern local acorden donar les
ordes oportunes perquè es procedisca a l'anul·lació de la llicència d'obres, expt. 40/2011.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per AIGÜES DE VALÈNCIA SA sol·licitant
aprovació del pressupost per a la realització d'obres de canalització de 172 metres lineals i la
construcció de 7 pous de registre pel carrer de vianants Federico García Lorca, a fi de
solucionar els problemes d'evacuació de les parcel·les limítrofs a l'avinguda Espanya (abans
ronda Oest del Sector IV). Que el pressupost ascendix a un total de 42.378,80 € que serà
assumit per Aigües de València dins de la partida d'Inversions compromeses en el nou
Contracte de Sanejament subscrit amb eixe Ajuntament.
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Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament previ
del preu públic corresponent:
JOSÉ IBORRA SERRANO, 3 ml. En carrer Trencat, 6, per a un màxim de tres
vehicles.
FRANCISCO MESEGUER AVIÑO, 3 ml. En carrer Camí Fons, 21 per a un
màxim de tres vehicles.
JOSÉ Mª GIMENO CIURANA, 2,50 ml. En carrer Camí Fons, 29 per a un màxim
de tres vehicles
SALVADOR GARCIA RODRIGUEZ, 3 ml. En carrer Camí Fons, 23 per a un
màxim de tres vehicles
JOSÉ CRISTOBAL CASTAÑO HUESO, 3 ml. En carrer Camí Fons, 19 per a un
màxim de tres vehicles
ROMANA POVEDA PAÑOS, 3 ml. En carrer Camí Fons, 27 per a un màxim de
tres vehicles
JOSÉ VICENTE SANCHIS GUILLEM, 3 ml. En carrer Camí Fons, 25 per a un
màxim de tres vehicles
JUAN JOSÉ SANCHO IBORRA, 2,5 ml. En carrer del Puig, 35 per a un màxim
de tres vehicles
Mª CARMEN SORNÍ CASTELLAR, 3,5 ml. En plaça Sant Josep, 9 per a un
màxim de tres vehicles

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN PÉREZ GARCÍA sol·licitant reducció
de la reserva d'aparcament que té concedida en carrer Santos de la Pedra, 9 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 JOSÉ VICENTE DE LA RIBOA VIVERO,
indicant que tenen una reserva d'aparcament en carrer Massamagrell, 15, i que moltes vegades
no poden fer ús d'ella perquè els cotxes estan aparcats en bateria de tal manera que
impossibiliten que un vehicle gran puga fer ús de la mateixa, sol·licitant que es pinte la calçada
delimitant la zona on no es pot aparcar. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir a allò que s'ha sol·licitat, i delegar en el regidor encarregat d'obres perquè de les ordes
necessàries per a la solució del problema.

Es dóna compte de la instància presentada per ROSA PARRADO, en nom seu i dels
comerciants del carrer Real Séquia de Moncada, els quals sol·liciten una zona de càrrega i
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descàrrega per a no entorpir la circulació. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
delegar en el regidor de trànsit perquè, junt amb el cap de la policia local, estudien el problema
i busquen solució al mateix.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per PILAR RODRIGUEZ GÓMEZ sol·licitant 6 m2
d'ocupació de via pública amb taules i cadires durant els mesos de juny, juliol i agost per al bar
MIAMI siti en carrer Calvari, 10. La terrassa s'ubica en zona d'estacionament sense invadir el
carril de circulació, enfront de la fatxada del local. Es desaconsella, per seguretat, qualsevol
element fix. 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 i complint amb les mesures de seguretat
establides per a la dita via.

Es dóna compte de la instància presentada per AMPARO HERNANDIS ROS sol·licitant 4,5
m2 d'ocupació de la via pública amb taules i cadires durant els mesos de juny. Vist l'informe de
la policia local en què s'indica que la terrassa s'ubicarà únicament en la vorera de davant del
local, sense invadir el carril de circulació i amb taules i tamborets xicotets. A més es
desaconsella qualsevol element fix. 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 i complint amb les
mesures de seguretat establides per a la dita via

Reclamació de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE M CANDEL VICENTE, en
representació de la mercantil CANDEL E HIJOS, SL, sol·licitant ajornament del pagament dels
impostos municipals dels vehicles V-0284-FZ, 7029-CHL i 2043-CMF així com la taxa per
arreplegada, tractament i eliminació de fem corresponent a l'exercici 2011, a l'haver patit un
incendi el passat 20 d'abril i tindre paralitzada l'activitat. L'ajornament se sol·licita fins a la
represa de l'activitat. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita
i comunicar l'acord al Servici de Recaptació.

Es dóna compte de la instància presentada per GABRIEL SERRANO SANMIGUEL, en
representació de la mercantil SESDERMA, SL sol·licitant fraccionament del deute de
18.134,96 € corresponent al IAE de l'any 2009, incloent-se en esta quantitat el recàrrec i els
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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

interessos. Els membres de la Junta de Govern acorden el fraccionament mensual de la dita
quantitat, havent d'estar abonada la totalitat del deute el 31 de desembre del 2011.

Es dóna compte de la instància presentada per GABRIEL SERRANO SANMIGUEL, en
representació de la mercantil SESDERMA, SL sol·licitant fraccionament del deute de
15.869,32 € corresponent al IAE de l'any 2010, incloent-se en esta quantitat el recàrrec i els
interessos. Els membres de la Junta de Govern acorden el fraccionament mensual de la dita
quantitat, havent d'estar abonada la totalitat del deute el 31 de desembre del 2011.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per BLANCA LUCAS PEDRO sol·licitant
autorització per a instal·lar pivots de protecció davant de l'aparador de l'activitat d'òptica que es
va a realitzar en carrer ReI a Jaume, 1 baixe esq. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, indicant que els pivots deuen col·locar-se pegats a la
fatxada.

Es dóna compte de l'escrit presentat per VICENTE CANDEL VICENTE en representació de la
mercantil CANDEL E HIJOS, SL pel qual comunica a l'ajuntament la paralització de l'empresa
per temps indefinit a causa d'un incendi patit el 20 d'abril que ha afectat greument la secció de
bany de la mateixa. Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.

Es dóna compte de la instància presenta per AMADEO BENET BENITO, en nom de l'ACT
SANT JOAN, en la que sol·licita:
1. Permís per a la celebració dels actes a celebrar el dia 18 de juny d'enguany a partir de
les 8 hores fins a les 03,00 hores.
2. Celebració d'una discomóvil de 12,00 hores a 3,00 hores..
3. Permís per a la utilització de les cadires i taules. (730 cadires i les seues corresponents
taules).
4. Sol·licitud i permís per a enganxall d'aigua i llum, si és possible, subministrats per eixe
Ajuntament.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat
condicionat al compliment de les exigències previstes en l'article 17 de la Llei 14/2010 de 3 de
desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments
Públics, relativa a les llicències d'obertura d'instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables, i
a l'art.18 de l'esmentada llei relativa a la subscripció d'un contracte d'assegurança que cobrisca
la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers.
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Es dóna compte de la instància presentada per MIGUEL BRAVO ESTRELA, en representació
de PLÀSTICS HIDROSOLUBLES, SL sol·licitant ajornament per a la presentació de
l'auditoria acústica a fi de poder realitzar l'oportuna Acta de Comprovació, pel fet que en la
situació actual de paralització de maquinària de la indústria, no és possible realitzar-la. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat atorgant un
termini de tres mesos per a la presentació de l'auditoria acústica, ben entés que en tant i quant
no es complisca amb la dita obligació no podrà reiniciar-se l'activitat.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN PAVÓ MARTÍN, en representació de
COMCUBAIS, SL sol·licitant ajornament per a la presentació de la documentació requerida per
a la seua posada en funcionament. Realitzada inspecció ocular dels servicis tècnics, es
comprova que l'empresa està en funcionament, per la qual cosa els membres de la Junta de
Govern Local acorden denegar el que sol·licita i reiterar l'obligació de presentar la
documentació requerida per a poder realitzar l'oportuna acta de comprovació.

Es dóna compte de l'escrit presentat per l'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA DE l'HORTA
NORD comunicant la sol·licitud d'inscripció d'explotació equina no comercial de xicoteta
capacitat en el Registre d'Explotacions Ramaderes (REREGA) per part de Vicente Sancho
Sánchez en carrer Sant Roc, 20.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar este fet als veïns immediats al
lloc perquè manifesten la seua posició.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de BLATVAL, SL sol·licitant
llicència municipal per a exercici de l'activitat de “EMMAGATZEMAMENT DE
PRODUCTES ALIMENTARIS DE CONRSERVA” en el carrer Massamagrell, 49.
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 l'expedient que es tramita a instància d'ALFONSO POYUELO
DELGADO sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “CARNICERIACHARCUTERIA” en el carrer Magdalena, 74 Baix.
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.

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. 159 de 26 d'abril aprovant les bases generals que regiran les
convocatòries de consolidació d'ocupació per a la cobertura en propietat de les
places de personal laboral vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
−
Decret núm. 160 de 27 d'abril autoritzant Pascual Lluch Ribera l'inici de
l'activitat d'instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa, de 17 kw en carrer
Horteta, 12.
−
Decret núm. 161 de 28 d'abril acordant personar-se en diversos recursos
contenciosos administratius interposats contra el decret de l'Alcaldia núm. 470/2010
pel que s'acordava procedir a l'aprovació de la liquidació de la quinta quota del
Sector IV.
−
Decret núm. 162 de 28 d'abril autoritzant José Manuel Ros Galindo l'inici de
l'activitat de taxidèrmia en carrer La Pau, 12-B.
−
Decret núm. 163 de 29 d'abril per la qual s'accepta l'oferta de PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA SA per a procedir a la repavimentació del carrer
Reial Séquia de Moncada, en el tram comprés entre els carrers Camí Fons i Trencat,
números imparells.
−
Decret núm. 164 de 3 de maig acordant personar-se en el recurs contenciós
administratiu interposat per María Soledad de la Vall Muñoz contra resolució de
l'alcaldia 452/2010 pel que es desestimen recursos contra sancions de trànsit, així
com ratificar poders als procuradors dels tribunals i a lletrats.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Decret núm. 165 de 3 de maig aprovant les bases per a la convocatòria de la
concessió de nou beques de formació dins del marc del programa “La Ditpu Et
Beca”
Decret núm. 166 de 4 de maig concedint llicència de segregació de la parcel·la
A434.3 que dóna al carrer José Ignacio Irureta, Miguel Delibes i avinguda Espanya
del Sector IV
Decret núm. 167 de 14 de maig ordenant la neteja de diversos solars sitis en el
Sector I i en la UE 1.
Decret núm. 168 de 10 de maig autoritzant disparar focs artificials en la via
pública els dies 14 i 15 de maig.
Decret núm. 169 de 10 de maig ordenand la neteja de la parcel·la sítia en carrer
9 d'octubre, 35.
Decret núm. 170 de 10 de maig autoritzant disparar focs artificials en la via
pública el dia 22 de maig.
Decret núm. 171 de 12 de maig aprovant la valoració de les obres d'habilitació
realitzades en la nau siti carrer Trenet, 18.
Decret núm. 172 de 12 de maig concedint llicència de segona ocupació de la
vivenda sítia en carrer Carmen Tagle 8-6.
Decret núm. 173 de 12 de maig autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de
taller de reparació de vehicles sítia en carrer Magdalena, 98 a favor de José Luis
García Gamero.
Decret núm. 174 de 13 de maig elevant a definitiu l'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament en sessió de data 8 d'abril del 2011 pel que s'aprovava inicialment el
pressupost general per al 2011, les seues bases d'execució i la plantilla de personal.
Decret núm. 175 de 13 de maig aprovant el plec de condicions
economicoadministratives per a procedir a la contractació per procediment negociat
sense publicitat de l'assistència tècnica consistent en l'assessorament jurídic a
l'ajuntament.
Decret núm. 176 de 13 de maig convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 18 de maig del 2011 a les 13 hores.

Previ passe al torn de precs i preguntes el Sr. president planteja a la Junta de Govern Local
l'adopció de l'acords relatiu a la Sol·licitud de subvenció per a l'escola Infantil El Parc, segons
l'ORDE 25/2011, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la que es convoquen ajudes
econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer
cicle per al curs escolar 2011/2012, publicades en el DOCV de 10 de maig del 2011.
Per unanimitat s'acorda incloure amb caràcter d'urgència el següent assumpte en l'orde
del dia:

16

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

OCTAU. SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ AJUDA ECONÒMICA
DESTINADA A L'ESCOLARITZACIÓ EN EL CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE
PRIMER CICLE “EL PARC”, PER AL CURS ESCOLAR 2011/2012
Donat compte de l'orde 25/2011, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la que es
convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació
Infantil de primer cicle per al curs escolar 2011/2012, publicades en el DOCV de 10 de maig
del 2011, els membres de la Junta de Govern Local acorden formular sol·licitud de subvenció
d'ajuda econòmica destinada a l'escolarització en el centre d'educació infantil de primer cicle
“El Parc” per al curs escolar 2011-2012, així com acceptar el compromís de compliment de les
obligacions que es deriven de la recepció de la present subvenció.

A continuació el Sr. alcalde informa que s'ha detectat error material en l'acord de la
Junta de Govern Local de sessió de 2 de febrer del 2011, en la qual, en el punt nové es va
procedir a donar nom als carrers del Sector IV, en el sentit que es va ometre el carrer paral·lel
situat entre carrer Calvari i carrer Bobalar, que figurava en el pla amb el nom de Pare Jofré.
Per unanimitat s'acorda incloure amb caràcter d'urgència el següent assumpte en l'orde
del dia:

NOVÉ.- RETOLACIÓ D'UN CARRER DEL SECTOR IV
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat acorden procedir a esmenar
l'error material observat en l'acord de la Junta de Govern de data 2 de febrer de 2.011, decidint
carrer paral·lel situat entre carrer Calvari i carrer Bobalar, es denomine C/Pare Jofré.

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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