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−
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Decret núm. 153 de 19 d'abril aprovant la liquidació de les obres realitzades
d'habilitació de local a RIZHUM NATURE, SL
Decret núm. 154 i 155 de 19 d'abril concedint llicència per a la tinença de gossos
potencialment perillosos.
Decret núm. 156 de 26 d'abril concedint permís per a disparar focs artificials en la
via pública.
Decret núm. 157 de 27 d'abril autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de bar
sítia en carrer València 4 a favor de Luis Alfredo Andrade Andrade.
Decret núm. 158 de 27 d'abril convocant sessió ordinària de la Junta de Govern
Local per al dia 28 d'abril a les 12 hores.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzada la sessió a
les tretze hores, de tot això com a secretari certifique.
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SÈPTIM. INFORMES RESOLUCIONS ALCALDIA
Es dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de l'última
sessió de la Junta de Govern Local:
− Decret núm. 137 d'11 d'abril aprovant liquidació de l'impost sobre construccions a
Blatval.
− Decret núm. 138 d'11 d'abril estimant al·legacions presentades i concedint llicència
d'ocupació en C/Guàrdia Civil núm.6
− Decret núm. 139 de 12 d'abril anul·lant expedient d'activitat 6/2009 instat per
PEDRO LAJARA GIL en representació de VIALOBRA, SL en carrer La Creueta,
5.
− Decret núm. 140 de 12 d'abril anul·lant expedient d'activitat 32/2008 de retolació de
vehicles i cartelleria en general incoat per José Gutierrez Moraleda en carrer
Germanells, 19B
− Decret núm. 141 de 12 d'abril concedint llicència d'obertura de l'activitat de
magatzem distribució de productes farmacèutics incoat pro DISCRIBO, SL en
carrer del Trenet, 14.
− Decret núm. 142 de 12 d'abril ordenant la tramitació de baixa d'ofici dels habitants
que no residixen en la localitat.
− Decret núm. 143 de 12 d'abril autoritzant l'inici de l'activitat d'estudi fotogràfic
incoat per Luis Vitòria Ferrer en carrer Major, 30 baix.
− Decret núm. 144 de 12 d'abril anul·lant l'expedient d'activitat 66/2007 d'impremta i
estampacions en carrer Horteta, 5.
− Decret núm. 145 de 12 d'abril aprovant la memòria valorades relativa a l'obra de
neteja de camins rurals i barranc Rambleta i formular subvenció a l'INEM.
− Decret núm. 146 de 12 d'abril aprovant la memòria valorades relativa a l'obra de
neteja de parcs, jardins i zones verdes de la població i formular subvenció a l'INEM.
− Decret núm. 147 de 12 d'abril aprovant la memòria valorades relativa a l'obra de
preparació terrenys de la parcel·la 4 del polígon 6 de rústica per a zona lúdica i
formular subvenció a l'INEM.
− Decret núm. 148 de 18 d'abril iniciant expedient de baixes per inscripció indeguda
en el padró municipal d'habitants.
− Decret núm. 149 de 18 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
− Decret núm. 150 de 19 d'abril convocant sessió extraordinària de l'Ajuntament en
Ple per al dia 26 d'abril a les 13 hores.
− Decret núm. 151 de 19 d'abril delegant les funcions de l'alcaldia susceptibles de ser
delegades en el regidor Miguel Saborit Arribas per absència del senyor alcalde
durant els dies 20 a 25 d'abril.
− Decret núm. 152 de 19 d'abril concedint llicències d'obres menors.
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ordres oportunes al servici de recaptació perquè anul·le els dits rebuts i es done de baixa del
Padró de Fem per a anys posteriors.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de RIZHUM NATURE SL
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “COMERCIALITZACIÓ I
DISTRIBUCIÓ DE SUBSTRATS, FETTILIZANTES I PRODUCTES ECOLÒGICS
NUTRICIONALS PER A L'AGRICULTURA” en el carrer Miguel Angel Blanco, 29.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics
competents, apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot
tipus que la caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que
segons el parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental
Integrat de la Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de SOLUCIONS
TECNOALIMENTARIAS SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat
de “CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES ACER INOXIDABLE” en el carrer l'Horteta,
50.
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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2011 pel que s'acordava denegar l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront de
la façana del seu local siti en carrer Camí Fondo, 32, aportant distintes solucions per a la
ubicació de la terrassa. Els membres de la Junta de Govern Local acorden delegar en el
regidor de trànsit perquè estudie les distintes alternatives proposades per l'interessat.

Reclamació de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO HERNANDIS SANCHO en
la qual sol·licita anul·lació dels rebuts de fem corresponent a la vivenda sítia en carrer
Reina Sofía, 18-2, a l'haver venut el pis fa sis anys, aportant còpia del registre de la
propietat de Massamagrell en la qual figura l'actual propietari. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden donar les ordes oportunes al Servici de Recaptació perquè done de
baixa els rebuts de fem que apareixen a nom de Francisco Hernandis Sancho des de 2006 i
es liquiden nous rebuts a nom de l'actual propietària, Mª del Carme Carbonell Iborra, així
com la modificació en el Padró de Fem per a exercicis posteriors.

Es dóna compte de la instància presentada per Mª MANUELA GASPAR SALVADOR,
sol·licitant anul·lació i devolució del pagament del rebut de fem de 2011 corresponent al
local siti en carrer Trencat, 26 Baix a l'haver deixat d'exercir activitat en el dit local. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes
oportunes perquè es liquide nou rebut però amb la taxa corresponent a les vivendes.

Es dóna compte de la instància presentada per PEDRO PARRILLA MERCADO,
sol·licitant
anul·lació
de
la
liquidació
d'urbana
referència
cadastral
9255215YJ2895N0002TL i domicili tributari a Alqueria de Terroja, 7 -1-SM- 07, per no
ser propietari del dit aparcament, ja que el seu té de referència cadastral
9255215YJ2895N0008UW. Comprovada l'Oficina Virtual del Cadastre es comprova que el
titular cadastral de la liquidació d'urbana no és el reclamant, per la qual cosa els membres
de la Junta de Govern Locall acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes
per a l'anul·lació de la dita liquidació.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA ENCARNACIÓN FUSTER
sol·licitant anul·lació del rebut de fem dels anys 2007 al 2011 de la vivenda sítia en Av.
Sant Pere, 85-B-2 atés que mai ha sigut propietària de la vivenda, perquè el contracte de
compravenda que va firmar amb la promotora mai va arribar a formalitzar-se en escriptura
pública. Realitzades les comprovacions oportunes i comprovat que hi ha duplicitat del rebut
de fem de la dita vivenda, els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les
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Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE ROS PEDRO, en representació
dels PANCHORRINS, SL sol·licitant anul·lació de “gual d'ocupació de la via pública per a
la càrrega i descàrrega de 10 ml, en el local c/ del Puig, 15” amb efectes de 14 de juny del
2010 data del primer recurs.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, però
sense efecte retroactiu, ja que s'han donat les condicions del fet imposable, perquè la
reserva de la via pública per a càrrega i descàrrega en el seu moment concedida va ser
concedida a instància del particular, i constituïx un dels supòsits del fet imposable
arreplegat en l'ordenança fiscal d'acord amb allò que s'ha manifestat en la Junta de Govern
Local de data 14 de juny de 2.010 i reiterat en la de data 4 de març de 2011.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per MARI CARMEN GARCÍA TORRALBA
sol·licitant ocupació de via pública per a bar El Pas siti en carrer València, 6 Baix.
Vist l'informe de la policia local en el qual s'indica que “la ubicació del negoci és
l'encreuament del carrer Trencat amb el carrer València pel que resultaria un greu
inconvenient per al trànsit i la seguretat dels clients. La terrassa podria ubicar-se en la fatxa
contrària del carrer València, en la zona dels imparells”, els membres de la Junta de Govern
Local acorden indicar a la interessada que prèviament a la concessió de la ubicació de la
terrassa en la zona indicada per la policia haurà de presentar autorització dels veïns i indicar
els m2 de terrassa que ocuparà.

Es dóna compte de la instància presentada per GLORIA MATEO DELGADO sol·licitant
ocupació de la via pública amb taules i cadires a partir del mes d'abril enfront del local
(Cafeteria Sud) de la seua propietat siti en carrer ReI a Jaume, 58, amb les dades següents:
− D'abril a juny: 10 m2.
− De juliol a setembre: 20 m2.
Així mateix presenta un altre escrit sol·licitant no abonar el mes d'abril, ja que encara no ha
obtingut permís per a la ubicació de la terrassa i este ja ha transcorregut. 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 del recurs presentat per JOSÉ CASTELLAR IBORRA, propietari del bar
“la Taberneta del Coc” contra l'acord de la Junta de Govern Local de de data 2 de febrer del
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*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de huit-cents trenta-cinc euros amb noranta-set cèntims (835,97 €) 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 trenta-nou euros amb
trenta-tres cèntims (139,33 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMS (975,30 €)

Pròrroga llicències d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per SUSANA BARRACHINA CEL·LA,
sol·licitant pròrroga de la llicència d'obres, expt. 40/2009 sítia en Av. Sant Pere, 68.
Examinat l'expedient es comprova que la dita persona té la llicència d'obres concedida per
acord de la Junta de Govern Local de data 7 d'abril del 2009, no havent mediat resolució de
caducitat de la llicència, d'acord amb el que establix, l'article 14 de les vigents Normes
Subsidiàries de Planejament. Per la dita circumstància, i considerant-se vigent la llicència,
s'acorda concedir la pròrroga sol·licitada pel termini d'un any, advertint el sol·licitant que de
conformitat amb el que establix l'article 14 de les vigents normes subsidiàries de
planejament, “Per causa justificada podrà sol·licitar-se una sola pròrroga de la llicència
el termini de la qual fixarà l'Ajuntament sense que puga excedir un any. L'incompliment
dels terminis de pròrroga portarà implícita la caducitat automàtica de la llicència, excepte
en els casos de força major degudament justificats”.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per MILAGROS SANCHIS BORRAS
sol·licitant reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Ausiàs March, 7 baix. Vist
l'informe favorable de la Policia Local, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir a allò que s'ha sol·licitat, si bé acorden comunicar a la sol·licitant que la reserva no
és d'ús exclusiu de la mateixa, sinó que podran fer ús de la dita plaça totes aquelles
persones que siguen titulars de la targeta d'utilització de les places d'aparcament reservades
per a aquells vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda amb dificultats de
desplaçament autònom, d'acord amb el reglament regulador de l'expedició de les dites
targetes.
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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 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 €). Quantitat que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la
clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

ADORACIÓN RODRIGO RAMÓN, per a legalització d'obres de de construcció d'un
traster i una coberta desmuntable en la vivenda sítia en carrer Mare de Déu del Pilar, 36.
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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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.
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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VICENTE MARCOS BOSCH CHASAN, per a la realització d'obres consistents a
derrocar dos barandats i lluir d'algeps l'àrea reformada en la vivenda sítia en la c/ Carmen
Tagle, 6-13
DOLORES NATIVIDAD BARGUES en representació de COPROPIETARIS
TRENCAT, 3 per a la realització d'obres consistents a tapar els clavills de la fatxada de
l'edifici de la c/ Trencat, 3
FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ , per a la realització d'obres consistents en reforma
de cuina i canvi de finestres de la vivenda de la c/ Camí Fons,3-12 .
EDUARDO CASANOVA CIVERA en representació de MACIPEKE S.L., per a
realització d'obres de revestiment per a condicionar els locals comercials A i B sitis en els
baixos de l'immoble de la c/ Rei En Jaume, 1-3.
ANGEL TERESA LEYKAUF en representació de TERESA URBANA 2000, SLU per
a realització d'obres consistents en ampliació d'estés de xarxa subterrània de BT en les c/
Reial Séquia de Moncada, 32 i Sant Antoni,24
FRANCISCO J. INES HERNANDEZ en representació de SALVADOR GINER
CATORZE, SL per a la realització d'obres de canalització elèctrica per a línia subterrània
de BT a fi de donar subministre a l'edifici del c/ Major, 36.
ANGEL TERESA LEYKAUF en representació de TERESA URBANA 2000, SLU per
a la realització d'obres consistents en obertura de rasa per a la instal·lació d'infraestructura
canalitzada de telecomunicacions per a donar servicis a les finques síties en c/ Dels Furs,
5,7 i 9

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 canalització i connexió de subministrament
de gas natural en carrer Av. Magdalena, 54. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar
una fiança de mil cinc-cents euros (1.500 €) per a respondre dels danys ocasionats en la
via pública.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 28 D'ABRIL DEL 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 28 d'abril del 2011 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Eduardo Ovejero Adelantado, Mari
Carmen Piquer Bernet, i Fernando Bohigas Tomás, 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'ordre de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts
en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ D'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor secretari, d'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
En primer lloc es dóna compte dels decrets de l'Alcaldia 113/2011, 121/2011 i 131/2011 i
152/2011, pels que es va acordar concedir les següents llicències d'obres menors
1

