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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 2 DE FEBRER DEL 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 2 de febrer del 2011 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Eduardo Ovejero Adelantado, Mari
Carmen Piquer Bernet, Miguel Saborit Arribas, 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'Ordre de la Presidència, de l'Esborrany de l'Acta de
la Sessió Anterior, la que trobada totalment conforme pels senyors assistents és aprovada
per unanimitat, ordenant la seua immediata transcripció en el Llibre d'Actes corresponent.

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

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primer lloc es va donar compte del Decret de l'Alcaldia 9/2011 en el que es va acordar
concedir les següents llicències d'obres menors:
1

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

MIGUEL ANGEL SEPULVEDA LAMUELA per a la realització d'obres consistents en
col·locació de porta envidrada en el local siti en c/ Reial Séquia de Moncada, 9
JOSE VICENTE CARBONELL BELLVER per a la realització d'obres consistents en
reforma interior de la vivenda sítia en c/ Dels Màrtirs, 24
MIRACLE SANCHO FENOLLOSA per a realització d'obres consistents a obrir el
desaigüe en la vorera per a procedir a la seua neteja enfront de la vivenda sítia en la c/ Sant
Vicent, 47.
FRANCISCO PIQUER LLOPIS per a la realització d'obres consistents en reforma interior
de la vivenda sítia en c/ Joan Bta. Fenollosa, 14
JOSE ANTONIO BOSO GIL per a la realització d'obres consistents en tancament amb
blocs de formigó de la parcel·la A.19.1 del sector IV i col·locació de porta d'accés al solar
FRANCISCA SAURI RAUSELL per a la realització d'obres consistents en reforma interior
de la vivenda sítia en c/ Bobalar, 4
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:

RAUL VILA GINER, en representació de SADA PA VALÈNCIA, SA, per a realització
d'obres d'implantació de nou túnel "oreo" en la nau sítia en la parcel·la 37 del polígon 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.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de huit-cents nou euros amb seixanta-quatre cèntims (809,64 €) quantitat que té el
caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres
realment realitzades (art.104.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
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*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: cent trenta-quatre euros
amb noranta-quatre cèntims (134,94 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-HUIT CÈNTIMS (944,58 €). Quantitat que no deu ser ingressada, en
aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ BELTRAN, per a ampliació de llicència d'obres, expt.
25/2009, per a la construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres en carrer Juan Bautista
Fenollosa, 24.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via
pública, contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps
s'instal·laran barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i
descàrrega de materials i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar
que s'embrute la via pública i que es produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de mil sis-cents huitanta-huit euros amb vint-i-cinc cèntims (1688,25 €) quantitat
que té el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les
obres realment realitzades (art.104.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: dos-cents huitanta-un euros
amb trenta-huit cèntims (281,38 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIM (1.969,63 €).

Anul·lació llicències d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per BAUTISTA FURIÓ CABALLER
sol·licitant anul·lació de la llicència d'obres, expedient 104/2010 per a realització obres de
reparació de paret en la vivenda sítia en carrer Sant Joan, 45.
Vist l'informe favorable del Servici Tècnic Municipal, els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè s'anul·les els
pagaments corresponents a l'ICIO, però no així el corresponent a la Taxa urbanística que
ascendix a 3,01 €, pendent d'ingressar en este Ajuntament, ja que, d'acord amb l'ordenança
fiscal reguladora de la taxa, esta meritarà “quan s'inicie l'activitat municipal que constituïx
el seu fet imposable. A estos efectes, s'entendrà iniciada esta activitat en la data de
presentació de l'oportuna sol·licitud”.
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Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per AIGÜES DE VALÈNCIA, SA sol·licitant
la “sectorització de la xarxa en diverses subxarxes més xicotetes, per a controlar qualsevol
anomalia de la xarxa. Existint en l'actualitat 4 sectors en el nucli urbà i un en el polígon,
s'ha pensat a afegir un més en el nucli urbà, concretament en carrer Sagunt, cantó carrer
Camí Fondo. L'execució de l'obra serà inclosa dins dels actius concessionals del municipi,
que revertiran al final de la concessió i que s'amortitzarà amb càrrec a la tarifa general del
servici d'aigua potable”
Els membres de la Junta de Govern Local acorda autoritzar l'execució dels treballs en els
termes sol·licitats.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament
previ del preu públic corresponent:
MIGUEL PEDRO GASPAR, 3 ml. En carrer Diputació Provincial, 6 per a 3
vehicles.
Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO DOMINGO FONTELLES
APARISI sol·licitant canvi de titularitat de la placa 924 sítia en carrer 9 d'octubre, 45 que
figura a nom Domingo Fontelles Tomás, al seu propi. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita.
Pel que fa que la reserva siga de 2 metres, els membres de la Junta de Govern acorden
denegar allò que s'ha sol·licitat, perquè basant-se en l'art.7.3 de l'Ordenança Fiscal
Reguladora de la Taxa per la Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini
Públic Local per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via publica per a
aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe, la longitud mínima de l'entrada de vehicles o reserva d'aparcament serà de 2.5
metres lineals.
Es dóna compte de la instància presentada per LAURA LUCIA GONZALVO sol·licitant
canvi de titularitat de la placa 393 sítia en carrer Juan Bautista Fenollosa, 25 que figura a
nom Pedro Bielsa Gonzalvo, al seu propi. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir al que sol·licita.
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Es dóna compte de la instància presentada per CORREUS I TELÈGRAFS sol·licitant
modificació de la ubicació de la reserva d'aparcament actual cap al cantó del carrer Doctor
Miquel Romeu. Vist l'informe favorable de la Policia Local, els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ BELLVER GAMÓN en representació
de MESÓ CASA CANARI, SL sol·licitant ocupació anual de la via pública amb taules i
cadires ocupant 10 metres de llarg, un total de 20 m2, ubicant-se la terrassa únicament en la
zona d'estacionament sense invadir el carril de circulació i enfront de la fatxada del seu
local “Va estirar Canari” siti en el carrer La Creueta, 15. Els membres de la Junta de
Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa
corresponent. Tractant-se de via amb dos sentits situada en el polígon es recomana
protecció de clients per mitjà d'elements no fixos que suposen perill per al trànsit.

Es dóna compte de la instància presentada per FEDERICO ANTONIO NAVARRO
RODRIGUEZ sol·licitant ocupació anual de la via pública amb taules i cadires ocupant un
total de 4 m2, ubicant-se la terrassa únicament en la vorera, junt a la vivenda del costat i de
forma transitòria, del local “Bar Avenida” siti en carrer del Puig, 2. En tot cas, no ha de
sobrepassar la línia d'estacionament que és en cordó. Els membres de la Junta de Govern
Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ CASTELLAR IBORRA sol·licitant
ocupació anual de la via pública amb taules i cadires enfront de la fatxada del seu local “La
Taberneta el Coc”, siti en carrer Camí Fons, 32. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, ja que en l'actualitat eixe carrer és de doble sentit
de circulació i estacionament sense canvi mensual, estant el local en el carril de circulació
la qual cosa suposa un perill per als possibles usuaris de la terrassa i per al trànsit rodat.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir
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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. 7 d'11 de gener del 2011 autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 8 d'11 de gener del 2011 concedint llicència de primera ocupació de la
vivenda sítia en carrer ReI a Jaume, 2.
Decret núm. 9 d'11 de gener del 2011 concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 10 de 12 de gener del 2011 concedint canvi de titularitat de l'activitat
de bar-restaurant en el carrer Germanells, 29 a favor d'Eugenio Alonso Soriano en
representació de SALONS DOS CHERMANELLS.
Decret núm. 11 de 13 de gener del 2011 concedint llicència de segona ocupació de
la vivenda sítia en carrer Bautista Fenollosa, 30-2
Decret núm. 12 de 13 de gener del 2011 concedint la llicència d'obertura de
l'activitat de calibrat i confecció de cítrics en carrer Miguel Ángel Blanco, 9 a nom
de Fruites Franda, SL.
Decret núm. 13 de 13 de gener del 2011 concedint canvi de titularitat de l'activitat
de cafeteria en el carrer Rei En Jaume, 58 a favor de Gloria Mateo Delgado.
Decret núm. 14 de 13 de gener del 2011 autoritzant l'alienació per element
inservible del tractor marca Ferrari, matrícula V-89927-VE a favor de la comercial
Agro Ates.
Decret núm. 15 de 13 de gener del 2011 concedint ampliació d'horari de tancament
al pub l'Okal per a la nit del 15 de gener amb motiu de la festa de Sant Antoni Abad.
Decret núm. 16 de 14 de gener del 2011 concedint llicència d'obertura a l'activitat
d'emmagatzemament de caramels i articles de regal siti en carrer Miguel Ángel
Blanco, 27 a favor de Pla de Màrqueting Personalitzat, SL
Decret núm. 17 de 14 de gener del 2011 sol·licitant a la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda subvenció per a realitzar les obres de
“eliminació d'abocaments en la séquia del Roll”.
Decret núm. 18 de 14 de gener del 2011 concedint llicència d'obertura de l'activitat
de bar-restaurant en carrer Roll Major, 9 a favor de Lorena Muñoz Ballester.
Decret núm. 19 de 14 de gener del 2011 concedint llicència d'obertura d'activitat de
cafeteria-bar amb emplaçament en carrer Mare de Déu del Miracle, 9.
Decret núm. 20 de 14 de gener del 2011 ordenant la paralització immediata de les
obres que s'estan realitzant sense el pertinent contenidor d'obres.
Decret núm. 21 de 14 de gener del 2011 acordant l'inici de l'expedient administratiu
per mitjà del qual s'acorda el precinte de l'obra fins que el promotor no instal·le el
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

corresponent contenidor de residus inerts, tal com així venia exigit en la llicència
municipal d'obres.
Decret núm. 22 de 18 de gener del 2011 estimant les al·legacions a les sancions de
trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 23 de 18 de gener del 2011 desestimant les al·legacions a les sancions
de trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 24 al 26 de 19 de gener de 2011desestimant recursos de reposició
interposats per diversos propietaris contra el decret de l'alcaldia 470/2010 pel que
s'aprovava la liquidació de la quinta quota del sector IV.
Decret núm. 27 de 21 de gener del 2011 autoritzant l'inici de l'activitat de
papereria/llibreria en carrer Cami Fons, 5B a nom de PAPERERIA CASES I
MENA, CB
Decret núm. 28 de 21 de gener del 2011 autoritzant l'inici de l'activitat de venda al
detall de fruites i verdures en el carrer Trencat, 24 a favor de Manuel Gaso
Benlloch.
Decret núm. 29 a 32 de 21 de gener del 2011 estimant els recursos de reposició
contra la sanció de trànsit imposat per decrets de l'Alcaldia.
Decret núm. 33 de 21 de gener del 2011 iniciant expedient sancionador per
presumptes infraccions dels articles 48 de de l'Ordenança Municipal de Tinença de
Protecció d'Animals
Decret núm. 34 de 21 de gener del 2011 concertant amb l'entitat del Banc de
València una pòlissa de crèdit per un import de 558.941,26 €.
Decret núm. 35 de 21 de gener del 2011 reconeixent l'exempció de l'impost
municipal de circulació de vehicles a diversos contribuents de la localitat.
Decret núm. 36 de 21 de gener del 2011 reconeixent la bonificació del 100 % de
l'Impost Municipal de Circulació de Vehicles.
Decret núm. 37 de 26 de gener del 2011 estimant el recurs de reposició interposat
per Mapfre Immobles SGA, SA contra el decret núm. 475/2010 de 10 de novembre
sobre ajust de la modificació del compte de liquidació provisional del Sector I.
Decret núm. 38 de 26 de gener ordenant la suspensió de l'execució de les obres en
l'edifici siti en carrer Dels Màrtis, 13.
Decret núm. 39 26 de gener del 2011 aprovant l'obra de “adecentament i millora
d'edificis de caràcter cultural i d'oci” per a sol·licitar subvenció per a la contractació
de 5 persones.
Decret núm. 40 de 26 de gener del 2011 aprovant l'obra de “manteniment de zones
verdes i vies públiques del municipi” per a sol·licitar subvenció per a la contractació
de 5 persones.
Decret núm. 41 de 26 de gener del 2011 aprovant l'obra “millora de camins rurals
limítrofs amb el sector IV” per a sol·licitar subvenció per a la contractació de 5
persones.
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−

Decret núm. 42 de 28 de gener del 2011 convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 2 de febrer del 2011

Previ pas al torn de precs i preguntes el Sr. President planteja a la Junta de Govern Local
l'adopció de l'acord relatiu a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Benestar Social
per la que es convoquen ajudes d'equipament i reformes per a centres de servicis socials
generals i centres especialitzats per al 2011, segons l'orde 45/2010 publicada en el DOCV
d'11 de gener del 2011.
Així mateix planteja la necessitat donar nom als carrers del Sector IV, davant dels
problemes que s'estan ocasionant per a donar d'alta en Iberdrola les construccions que es
realitzen en la zona.
Els membres de la Junta de Govern Local, al considerar que es tracta d'un problema
administratiu, acorden per unanimitat la inclusió pel procediment d'urgència dels acords
següents:

OCTAU.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE BENESTAR
SOCIAL PER LA QUE ES CONVOQUEN AJUDES D'EQUIPAMENT I REFORMA
PER A CENTRES DE SERVICIS SOCIALS GENERAL
Es dóna compte per part del senyor alcalde de la convocatòria ajudes en l'exercici 2011 per
a centres de servicis socials generals i centres especialitzats pertanyents als sectors de
tercera edat i col·lectius en riscos de marginació descrits en l'article 26 de la Llei 5/1997, de
25 de juny, de la Generalitat, per la que es regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit
de la Comunitat Valenciana, gestionats per entitats locals o entitats privades sense ànim de
lucre, orde 45/2010 de la Conselleria de Benestar Social publicada en el DOCV d'11 de
gener del 2011, per a la Residència de la Tercera Edat.
Existint la necessitat procedir a l'equipament de Residència per a la seua adaptació al
compliment a la normativa vigent i altres béns mobles, els membres de la Junta de Govern
Local acorden:
PRIMER.- Autoritzar al Sr. Alcalde, D. Jaime García García, amb DNI 19.064.449 W per a
sol·licitar de la Direcció General de Servicis Socials una ajuda econòmica de 58.275 € per a
l'equipament de la Residència de la Tercera Edat Mare de Déu del Miracle.
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SEGON.- Sol·licitar la formulació d'un Conveni.
TERCER.- En cas de concessió parcial o total de les ajudes sol·licitades, assumir les
obligacions establides en l'orde de convocatòria publicada en el DOCV.

NOVÉ.- DENOMINACIÓ DELS CARRERS DEL SECTOR IV
Havent-se consultat per part dels propietaris de les obres que s'estan realitzant en la zona
del Sector IV el nom que tindrien els carrers, atés que principalment tenen problemes per a
donar d'alta els seus immobles en Iberdrola, es proposen els noms següents:
C/ de vianants A: Federico García Lorca
C/ de vianants B: Maestro Rodrigo
C/ de vianants E: Azorín
C/ de vianants F: Mario Vargas Llosa
C/ de vianants C: Miguel Delibes
C/ de vianants D: Concepción Arenal
C/ Vial 2:
Manuel Indià
C/ Vial 9:
Guillem de Castro
El carrer situat entre el Vial 9 i carrer Bobalar:

C/ Vial 6.
Miguel Hernández
C/ Vial 5:
Guàrdia Civil
C/ Vial 8:
Manuel Zamarreño
C/ Vial 7:
José Luis Caso
C/ Vial 4:
José Ignacio Irureta
C/ Vial 3:
José María Pedrosa
C/ Vial 1:
Francisco Cano Consuegra
C/ Vial 10: Blasco Ibáñez
Policia Local

Els membres de la Junta de Govern Local acorden aprovar la denominació proposada.

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