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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVEMBRE DEL 2011 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores i trenta minut del dia 30 de novembre del
2011 en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit
Arribas, Nuria Losada Nativitat 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'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'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.

TERCER.- LLICÈNCIA 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
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acordar concedir la llicència interessada, que es formalitzarà pel senyor secretari en el
pertinent document talonari, amb les prevencions reglamentàries a:

GAS NATURAL CEGAS, SA per a realització d'obres d'anul·lació de connexió de
canonada en carrer Professor Manuel Broeseta, 9. 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
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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 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.104.2
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.
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GAS NATURAL CEGAS, SA per a realització d'obres d'anul·lació de connexió de
canonada en carrer Calvari, 17. 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.104.2
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.

Es dóna compte de la instància presentada per AMPARO PACHA CAJA sol·licitat permís
per a elevació d'1 metre del tanca de la vivenda que dóna al carrer Antonio Roig Civera per
motius de seguretat, ja que han patit un robatori en la vivenda. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, aprovant-se igualment les
liquidacions següents:
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*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de vint-i-huit euros amb noranta-un cèntim (28,91 €) 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: quatre euros amb huitantados cèntims (4,82 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRENTA I TRES EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS (33,73 €).

Es dóna compte de la instància presentada per GAS NATURAL CEGAS sol·licitat
anul·lació de la llicència d'obres amb expedient núm. 91/2011 ja que no va a realitzar-se
l'obra d'anul·lació de connexió de subministrament en carrer Sant Vicent, 60. Vist l'informe
dels Servicis Tècnics municipals en el que s'indica que no s'ha realitzat l'obra. 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 i a la fiança, però no així el
corresponent a la Taxa urbanística que ascendix a 3,01 €, 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”.

Devolució de fiances
Es dóna compte de la instància presentada per CONSTRUCCIONES MIGUEL Y BENJA
SL sol·licitant devolució de la fiança d'1.800 € depositada per a respondre dels possibles
danys en la via pública en relació a l'expedient 101/2010 per obres en carrer Vial 5 de
vianants B. 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 representació
de PROMOGAR PUÇOL, SL sol·licitant devolució de l'aval depositat en el Banc de
València per import d'11.400 € per a respondre per possibles danys en la via pública en
relació a l'expedient 33/2009 per obres de canalització de mitja tensió per a l'edifici situat
en l'Av. Rambleta, 2 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.
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Diversos
Per part dels servicis tècnics es dóna compte del requeriment de legalització d'obres
realitzades en el garatge del carrer Ramón i Cajal, 6 a conseqüència d'una queixa
presentada per la Comunitat de Propietaris dels dits garatge, informant-se que s'ha presentat
informe tècnic de legalització. Els membres de la Junta de Govern Local es donen per
assabentats.

Per part dels Servicis Tècnics s'informa dels despreniments que es van produir del part del
revestiment i morter d'agafe de la teula de la Casa de la Cultura en el carrer dels Màrtirs
després de les pluges del dia 15 de novembre i dels treballs de reparació realitzats.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per VICTORINO MANUEL LAGUARDA
VIVES, sol·licitant reducció de la reserva d'aparcament del carrer Roll Menor núm. 10 de 4
metres a 3 metres. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que
sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per JESÚS ALBIACH ELENA sol·licitant pas
de vianants entre els dos guals sitis a l'altura del carrer Calvari 44, ja que entre ambdós no
hi hi ha espai suficient per a l'aparcament d'un cotxe. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes per a la seua
senyalització.
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ SANCHO APARISI sol·licitant
reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Sant Roc, 3. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden traslladar el contingut de la sol·licitud a la Policia Local perquè
informe respecte d'això.

Es dóna compte de la instància presentada per ENCARNA GRIÑAN ORDÓNEZ
sol·licitant gual per a càrrega i descàrrega en la direcció de l'activitat sítia en carrer Juan
Bautista Fenollosa núm. 19 Baix. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
comunicar a l'interessat que no hi ha inconvenient sempre que es concedisca amb caràcter
de gual permanent, la qual cosa deurà ratificar a este Ajuntament.
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ajornament de tributs municipals.
Es dóna compte de la instància presentada per M'ASUNCIÓN ESTESO BLASCO en
representació de VIRGEN DE TRASCASTILLO, SL sol·licitant fraccionament dels tres
rebuts d'IBI urbana exercici 2011 referències cadastrals 9654808YJ2895S0001QE,
9853119YJ2895S0001QE I 9255212YJ2895N0017DI i que ascendixen a un total de
4.794,05 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del
deute en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (gener,
febrer i març del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67
0000001605, i passant a arreplegar el rebut pel Servici de Recaptació una vegada abonat
l'últim termini. Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de
Recaptació Municipal perquè en prengueu coneixement.

Es dóna compte de la instància presentada per CARLOS TAMARIT CARBONELL
sol·licitant fraccionament en 3 mesos del rebut d'IBI d'urbana exercici 2011, referència
cadastral 9053210YJ2895S0001AE que ascendix a un total de 521,72 €. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del deute en tres mensualitats, havent
d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (gener, febrer i març del 2012) en el
compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, i passant a
arreplegar el rebut pel Servici de Recaptació una vegada abonat l'últim termini. Així mateix
s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal perquè en
prengueu coneixement.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ GRAU REAL en representació de
CI SEGRAL, SL sol·licitant fraccionament del deute corresponent als rebuts d'IBI urbana
exercici
2010
i
2011
referències
cadastrals
9251310YJ2895S0001SE,
9853115YJ2895S0001AE,
9853131YJ2895S0001OE,
9853132YJ2895S0001KE
i
9853133YJ2895S0001RE i que ascendixen a un total de 10.522,26 €. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del deute en tres mensualitats, havent
d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (gener, febrer i març del 2012) en el
compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, i passant a
arreplegar el rebut pel Servici de Recaptació una vegada abonat l'últim termini. Així mateix
s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal perquè en
prengueu coneixement.
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Es dóna compte de la instància presentada per ANDRÉS REINA GARCÍA sol·licitant
fraccionament dels rebuts d'IBI urbana exercici 2011 referències cadastrals
8952401YJ2885S0053RD i 8952401YJ2885S0008BY i que ascendixen a un total de
296,70 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del deute
en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (gener, febrer
i març del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67
0000001605, i passant a arreplegar el rebut pel Servici de Recaptació una vegada abonat
l'últim termini. Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de
Recaptació Municipal perquè en prengueu coneixement.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA DOLORES ZAPATA GALA
sol·licitant fraccionament del rebut d'IBI urbana exercici 2011 referència cadastral
8555932YJ2885N0019JY i de la cèdula de notificació de constrenyiment fitxa 14.091 que
ascendixen a un total d'1.056,49 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al prorrateig del deute en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1
al 10 de cada mes (gener, febrer i març del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de
València, 0093 0377 67 0000001605, i passant a arreplegar el rebut pel Servici de
Recaptació una vegada abonat l'últim termini. Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta
resolució al Servici de Recaptació Municipal perquè en prengueu coneixement.

Es dóna compte de la instància presentada per SEBASTIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ
sol·licitant fraccionament dels rebuts d'IBI urbana exercici 2011 referències cadastrals
8754801YJ2885S0006FR i 8754801YJ2885S0015BP que ascendixen a un total de 209,48
€. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del deute en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (gener, febrer i març
del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, i
passant a arreplegar el rebut pel Servici de Recaptació una vegada abonat l'últim termini.
Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal
perquè en prengueu coneixement.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA LUISA LLUCH MARTÍNEZ
sol·licitant fraccionament del rebut d'IBI urbana exercici 2011 referència cadastral
8555902YJ2885N0011RZ que ascendixen a un total de 294,54 €. Els membres de la Junta
de Govern Local acorden accedir al prorrateig del deute en tres mensualitats, havent
d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (gener, febrer i març del 2012) en el
compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, i passant a
arreplegar el rebut pel Servici de Recaptació una vegada abonat l'últim termini. Així mateix
9
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s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal perquè en
prengueu coneixement.

Es dóna compte de la instància presentada per Mª CONCEPCIÓ CASTELLAR
FENOLLOSA, sol·licitant ajornament del rebut d'IBI urbana de l'exercici 2011, referència
cadastral 9055901YJ2895N0001KK fins que cobre els mesos que li deuen en el treball. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de les instàncies presentades per ANGEL TERESA LEYKAUF en
representació de l'entitat ATLÀNTICA TERESA, SLU sol·licitant ajornament del
pagament dels rebuts d'IBI urbana de l'exercici 2011 de les següents referències cadastrals:
8555957YJ2885N0002DG
8555957YJ2885N0005HK
8555957YJ2885N0008LZ
8555957YJ2885N0011LZ
8555957YJ2885N0014XQ
8555957YJ2885N0017WR
8555957YJ2885N0020WR
8555957YJ2885N0023TU
8555957YJ2885N0025UO
8555957YJ2885N0028PS
8555957YJ2885N0031PS
8555957YJ2885N0034DG
8555957YJ2885N0037HK
8555957YJ2885N0040HK
8555957YJ2885N0043LZ
8555957YJ2885N0046XQ
8555957YJ2885N0049WR
8555957YJ2885N0052WR
8555957YJ2885N0055TU
8555957YJ2885N0058IP
8555957YJ2885N0061IP
8555957YJ2885N0064AD
8555957YJ2885N0067FH
8555957YJ2885N0070FH
8555957YJ2885N0073JL

8555957YJ2885N0003FH
8555957YJ2885N0006JL
8555957YJ2885N0009BX
8555957YJ2885N0012BX
8555957YJ2885N0015MW
8555957YJ2885N0018ET
8555957YJ2885N0021ET
8555957YJ2885N0022RY
8555957YJ2885N0026IP
8555957YJ2885N0029AD
8555957YJ2885N0032AD
8555957YJ2885N0035FH
8555957YJ2885N0038JL
8555957YJ2885N0041JL
8555957YJ2885N0044BX
8555957YJ2885N0047MW
8555957YJ2885N0050MW
8555957YJ2885N0053ET
8555957YJ2885N0056YI
8555957YJ2885N0059OA
8555957YJ2885N0062OA
8555957YJ2885N0065SF
8555957YJ2885N0068GJ
8555957YJ2885N0071GJ
8555957YJ2885N0074KB

8555957YJ2885N0004GJ
8555957YJ2885N0007KB
8555957YJ2885N0010KB
8555957YJ2885N0013ZM
8555957YJ2885N0016QE
8555957YJ2885N0019RY
8555957YJ2885N0022RY
8555957YJ2885N0024YI
8555957YJ2885N0027OA
8555957YJ2885N0030OA
8555957YJ2885N0033SF
8555957YJ2885N0036GJ
8555957YJ2885N0039KB
8555957YJ2885N0042KB
8555957YJ2885N0045ZM
8555957YJ2885N0048QE
8555957YJ2885N0051QE
8555957YJ2885N0054RY
8555957YJ2885N0057UO
8555957YJ2885N0060UO
8555957YJ2885N0063PS
8555957YJ2885N0066DG
8555957YJ2885N0069HK
8555957YJ2885N0072HK
8555957YJ2885N0075LZ
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8555957YJ2885N0076BX
8555957YJ2885N0079MW
8555957YJ2885N0082MW
8555957YJ2885N0085ET
8555957YJ2885N0088YI
8555957YJ2885N0091YI
8555957YJ2885N0094OA
8555957YJ2885N0097SF
8555957YJ2885N0100FH
8555957YJ2885N0103JL
8555957YJ2885N0106BX
8555957YJ2885N0109MW
8555957YJ2885N0112MW
8555957YJ2885N0115ET
8555957YJ2885N0119UO
8555957YJ2885N0126AD
8555957YJ2885N0129FH
8555957YJ2885N0133GJ
8555957YJ2885N0136KB
8555957YJ2885N0139ZM
8555957YJ2885N0144MW
8555957YJ2885N0148RY
8555957YJ2885N0151RY
8555957YJ2885N0154UO
8555957YJ2885N0161AD
8555957YJ2885N0164FH
8555957YJ2885N0167JL
8555957YJ2885N0170JL
8555957YJ2885N0173BX
8555957YJ2885N0176MW
8555957YJ2885N0179ET
8555957YJ2885N0182ET
8555957YJ2885N0185YI
8555957YJ2885N0188OA
8555957YJ2885N0191OA
8555957YJ2885N0194SF
8555957YJ2885N0197GJ
8555957YJ2885N0200JL

8555957YJ2885N0077ZM
8555957YJ2885N0080ZM
8555957YJ2885N0083QE
8555957YJ2885N0086RY
8555957YJ2885N0089UO
8555957YJ2885N0092UO
8555957YJ2885N0095PS
8555957YJ2885N0098DG
8555957YJ2885N0101GJ
8555957YJ2885N0104KB
8555957YJ2885N0107ZM
8555957YJ2885N0110ZM
8555957YJ2885N0113QE
8555957YJ2885N0116RY
8555957YJ2885N0120TU
8555957YJ2885N0127SF
8555957YJ2885N01130SF
8555957YJ2885N0134HK
8555957YJ2885N0137LZ
8555957YJ2885N0140LZ
8555957YJ2885N0146WR
8555957YJ2885N0149TU
8555957YJ2885N0152TU
8555957YJ2885N0156OA
8555957YJ2885N0162SF
8555957YJ2885N0165GJ
8555957YJ2885N0168KB
8555957YJ2885N0171KB
8555957YJ2885N0174ZM
8555957YJ2885N0177QE
8555957YJ2885N0180QE
8555957YJ2885N0183RY
8555957YJ2885N0186UO
8555957YJ2885N0189PS
8555957YJ2885N0192PS
8555957YJ2885N0195DG
8555957YJ2885N0198HK
8555957YJ2885N0201KB

8555957YJ2885N0078XQ
8555957YJ2885N0081XQ
8555957YJ2885N0084WR
8555957YJ2885N0087TU
8555957YJ2885N0090TU
8555957YJ2885N0093IP
8555957YJ2885N0096AD
8555957YJ2885N0099FH
8555957YJ2885N0102HK
8555957YJ2885N0105LZ
8555957YJ2885N0108XQ
8555957YJ2885N0111XQ
8555957YJ2885N0114WR
8555957YJ2885N0117TU
8555957YJ2885N0125PS
8555957YJ2885N0128DG
8555957YJ2885N0132FH
8555957YJ2885N0135JL
8555957YJ2885N0138BX
8555957YJ2885N0143XQ
8555957YJ2885N0147ET
8555957YJ2885N0150ET
8555957YJ2885N0153YI
8555957YJ2885N0160PS
8555957YJ2885N0163DG
8555957YJ2885N0166HK
8555957YJ2885N0169LZ
8555957YJ2885N0172LZ
8555957YJ2885N0175XQ
8555957YJ2885N0178WR
8555957YJ2885N0181WR
8555957YJ2885N0184TU
8555957YJ2885N0187IP
8555957YJ2885N0190IP
8555957YJ2885N0193AD
8555957YJ2885N0196FH
8555957YJ2885N0199JL
8555957YJ2885N0202LZ
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8555957YJ2885N0203BX
8555957YJ2885N0206MW
8555957YJ2885N0209ET
8555957YJ2885N0212ET
8555957YJ2885N0215YI
8555957YJ2885N0218OA
8555957YJ2885N0221OA
8555957YJ2885N0224SF
8555957YJ2885N0227GJ
8555957YJ2885N0230GJ
8455503YJ2885N0007RB
8455503YJ2885N0016PE
8455503YJ2885N0026JP
8455503YJ2885N0041EL
8455503YJ2885N0050OW
8455503YJ2885N0064BD
8455503YJ2885N0079OW
8455503YJ2885N0085ST
8455503YJ2885N0089HO
8455503YJ2885N0096BD
8455503YJ2885N0102WK
8455503YJ2885N0118GI
8455503YJ2885N0180PE
8455503YJ2885N0208AR

8555957YJ2885N0204ZM
8555957YJ2885N0207QE
8555957YJ2885N0210QE
8555957YJ2885N0213RY
8555957YJ2885N0216UO
8555957YJ2885N0219PS
8555957YJ2885N0222PS
8555957YJ2885N0225DG
8555957YJ2885N0228HK
8555957YJ2885N0231HK
8455503YJ2885N0009YX
8455503YJ2885N0020AR
8455503YJ2885N0029BD
8455503YJ2885N0047OW
8455503YJ2885N0057HO
8455503YJ2885N0077UM
8455503YJ2885N0080UM
8455503YJ2885N0086DY
8455503YJ2885N0093JP
8455503YJ2885N0099MH
8455503YJ2885N0108IQ
8455503YJ2885N0152FU
8455503YJ2885N0195XG
8455503YJ2885N0209ST

8555957YJ2885N0205XQ
8555957YJ2885N0208WR
8555957YJ2885N0211WR
8555957YJ2885N0214TU
8555957YJ2885N0217IP
8555957YJ2885N0220IP
8555957YJ2885N0223AD
8555957YJ2885N0226FH
8555957YJ2885N0229JL
8455503YJ2885N0004QJ
8455503YJ2885N0014IQ
8455503YJ2885N0024GI
8455503YJ2885N0030KA
8455503YJ2885N0049AR
8455503YJ2885N0062KA
8455503YJ2885N0078IQ
8455503YJ2885N0082OW
8455503YJ2885N0088GI
8455503YJ2885N0095LS
8455503YJ2885N0101QJ
8455503YJ2885N0111IQ
8455503YJ2885N0162ZF
8455503YJ2885N0207PE
8455503YJ2885N0150ST

Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del deute en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (gener, febrer i març
del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, i
passant a arreplegar els rebuts pel Servici de Recaptació una vegada abonat l'últim termini.
Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal
perquè en prengueu coneixement.

Reclamació d'IBI urbana
Es dóna compte de la instància presentada per CRESCENCIO ZABALA SALMERÓN
sol·licitant anul·lació del recàrrec d'IBI urbana corresponent a l'exercici 2010 del solar
referència cadastral 8356202YJ2885N0001DF al no haver rebut notificació en període en
voluntària del rebut. Els membres de la Junta de Govern Local acorden traslladar la
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sol·licitud als servicis de recaptació perquè es comprove si efectivament es va notificar el
període de cobrament corresponent a l'exercici de l'any 2.010, corresponent a l'alta de
l'immoble.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN GARIBO CEBRIAN sol·licitant
anul·lació del rebut d'IBI d'urbana del 2008 corresponent al solar siti en carrer Castelló, 59
referència cadastral 9052203YJ2895S0001HE, a l'haver-la venut en 2003 a Miguel Vicente
Fernández Llavara. Realitzades les comprovacions oportunes davant de l'oficina Virtual del
cadastre en què es comprova que l'immoble ja figura a nom de l'actual titular, i vista la
documentació aportada, s'acorda accedir a allò que s'ha sol·licitat, girant el va rebre a nom
de l'obligat al pagament en l'exercici 2.008. S'acorda igualment donar compte als servicis
de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per RAFAEL LLOPIS RUIZ sol·licitant
anul·lació del rebut d'IBI d'urbana del 2010 corresponent a la vivenda sítia en carrer
Trencat, 28-10 referència cadastral 9255208YJ2895N0021TO, a l'haver-la venut en 1999 a
Construccions Galán València 2000 SL. Realitzades les comprovacions oportunes davant
de l'oficina Virtual del cadastre en què es comprova que l'immoble ja figura a nom de
l'actual titular, i vista la documentació aportada, s'acorda accedir a allò que s'ha sol·licitat,
girant el va rebre a nom de l'obligat al pagament en l'exercici 2.010. S'acorda igualment
donar compte als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte del recurs de reposició presentat per la mercantil PROMOCIONS RAYA
CAMPOS SL sobre les notificacions de constrenyiment, fitxa núm. 19.777 per alta d'urbana
corresponent als anys 2008, 2009, i 2010, ja que l'empresa no és el subjecte passiu obligat a
pagar els impostos perquè els referits immobles es van vendre en 2007.
Realitzada la comprovació sobre si s'ha tramitat per part del sol·licitant el canvi de
titularitat de l'immoble davant de la Direcció General del Cadastre, s'observa que no s'ha
instat el dit canvi, a pesar que sí que consta la informació facilitada al sol·licitant dels
tràmits que devien realitzar-se.
En conseqüència els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar al sol·licitant
que per a procedir a atendre a la seua sol·licitud deuran presentar davant d'este Ajuntament
justificant d'haver-se presentat davant de la Direcció General del Cadastre la documentació
oportuna per a procedir al canvi de titularitat, ja que en cas contrari el problema es
reproduirà any rere any.
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Ocupació de Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per JUAN JOSÉ BELMONTE PICAZO
sol·licitant 10 m2 d'ocupació de via pública amb taules i cadires per a tot l'any 2012 per al
Bar Toscà sítia en carrer Magdalena, 65 ubicant-se la terrassa únicament en la zona de
coberta pel tendal deixant pas per a la circulació de vianants i enfront de la fatxada del seu
local Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita amb el
pagament previ de la taxa corresponent.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ ANTONIO MORNO GIRÀS
sol·licitant la remodelació de la senyalització vertical del carrer 25 d'abril i la delimitació de
la circulació de vehicles en el dit carrer. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
traslladar la sol·licitud a la Policia Local perquè informe respecte d'això.

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

SÈPTIM. INFORMES RESOLUCIONS ALCALDIA
Es dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de l'última
sessió de la Junta de Govern Local:
− Decret núm. 444 d'11 de novembre desestimant el recurs de reposició contra la
sanció de trànsit imposada per decret de l'alcaldia 252/2011, expte.. 54812011.
− Decret núm. 445 d'11 de novembre desestimant el recurs de reposició contra la
sanció de trànsit imposada per decret de l'alcaldia 349/2011, expte.. 559/2011
− Decret núm. 446 d'11 de novembre sotmetent informació al públic de l'expedient de
l'Estudi d'Oetalle per a l'illa E.I del Sector IV
− Decret núm. 447 d'11 de novembre estimant el recurs de reposició contra la sanció
de trànsit imposada per decret d'alcaldia 252/2011, expte.. 277/2011.
− Decret núm. 448 a 450 d'11 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la
via pública.
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− Decret núm. 451 de 15 de novembre concedint llicència de segona ocupació de la
vivenda sítia en carrer Magdalena, 9-6-12
− Decret núm. 452 de 15 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
− Decret núm. 453 de 17 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
− Decret núm. 454 de 22 de novembre concedint llicència de segona ocupació de la
vivenda sítia en carrer Sant de la Pedra, 31-1-2.
− Decret núm. 455 de 22 de novembre concedint llicència d'ocupació de la vivenda
sítia en carrer Cervantes, 20.
− Decret núm. 456 de 22 de novembre estimant les al·legacions presentades a les
sancions de trànsit imposades per la policia local.
− Decret núm. 457 de 22 de novembre desestimant les al·legacions presentades a les
sancions de trànsit imposades per la policia local.
− Decret núm. 458 de 24 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
− Decret núm. 459 de 24 de novembre autoritzant el canvi de titularitat de la discoteca
sítia en carrer Germanells 27 a favor de Moises Portales Gaspar.
− Decret núm. 460 de 24 de novembre convocant sessió ordinària de l'Ajuntament en
Ple per al dia 28 de novembre a les 18:30 hores en el Saló de Plens de l'Ajuntament.
− Decret núm. 461 de 24 de novembre anul·lant expedient sancionador per infraccions
a l'article 7 del Reglament del Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids Urbans i
Neteja Viària.
− Decret núm. 462 de 24 de novembre aprovant la imposició de multa per haver
comés infraccions als articles 48 de l'Ordenança Municipal Reguladora de la tinença
i Protecció d'Animals de Companyia.
− Decret núm. 463 de 24 de novembre aprovant la imposició de multa per haver
comés infraccions a l'article 17 del Reglament del Servici d'Arreplegada de Residus
Sòlids Urbans i Neteja Viària.
− Decret núm. 464 de 24 de novembre aprovant la imposició de multa per haver
comés infraccions als articles 48 de l'Ordenança Municipal Reguladora de la tinença
i Protecció d'Animals de Companyia.
− Decret núm. 465 de 28 de novembre autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat
de Centre Manuela de llavat de vehicles siti en carrer La Creueta. 25 a favor de José
Xaparro Castaño.
− Decret núm. 466 de 28 de novembre aprovant la liquidació de l'Impost sobre
Construccions i la Taxa urbanística per llicències d'obres de 2010 d'acord amb el
conveni firmat amb Gas Natural Cegas
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−

Decret núm. 467 de 28 de novembre convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 30 de novembre

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