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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 4 DE MARÇ DEL 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 4 de març 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 de mi 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, Rosa Mª Fuentes Dueñas i Carlos
Primo Giménez, 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.
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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
acordar concedir la llicència interessada, que es formalitzarà pel senyor secretari en el
pertinent document talonari, amb les prevencions reglamentàries a:

PROMOCIONES IMMOBILIARIAS TEO SORIA, SL, per a realització d'obres
obertura de rasa per a línia subterrània de baixa tensió 400/230 V de 50,64 metres de
longitud per a subministrament elèctric a edifici de vivendes, i 5,40 metres de longitud per
a subministrament a vivenda particular des de la línia núm. 5 del Centre de Transformació
7 existent en el Sector IV, situat en el carrer Bobalar, fins a la C.G.P. a instal·lar situada en
el carrer 9 d'octubre núm. 25 i núm. 25A per a la seua posterior cessió a IBERDROLA
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SAU, sent obligat utilitzar contenidor durant el procés de
l'obra. La llicència es concedix condicionada a la reparació de l'asfalt afectat, conforme a
l'informe tècnic d'11 de gener del 2011.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via
pública, contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps
s'instal·laran barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i
descàrrega de materials i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar
que s'embrute la via pública i que es produïsquen danys a les persones o coses.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de tres mil tres-cents quarantaquatre euros amb quaranta cèntims (3.344,40 €) per a respondre dels danys ocasionats
en la via pública.
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.
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− 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 mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas
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contrari la Policia Local de Rafelbunyol paralitzara les obres que no disposen de la
mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de cent euros amb trenta-tres cèntims (100,33 €) 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: setze euros amb setantados cèntims (16,72 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT DÈSSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS
(117,05 €)

ANTONIO MARTI ESCAMILLA, per a habilitació de local per a vivenda en la planta
baixa sítia en carrer La Font, 2.
Així mateix, s'aprova la bonificació del 90 % del PEM de les obres que afavorixen les
condicions d'accés i habitabilitat per a discapacitats, que es calcula en 6.714,39 € del total
del pressupost de l'obra.
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 sis-cents cinquanta-un euros amb dos cèntims (651,02 €) 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: cent trenta-nou euros amb
vint-i-dos cèntims (139,22 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: SET-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS (790,24 €).
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HÉCTOR FERNÁNDEZ GARCÉS, en representació de BIENVENIDO MALEA
VERDEGUER I Mª REYES GIL AGUILAR, per a realització d'obres de nova planta
consistent en vivenda unifamiliar entre mitgeres sítia en avinguda d'Espanya, 44 (parcel·les
A17.2.1 i A17.2.2). Abans de l'inici de les obres haurà d'aportar la documentació següent:
− Projecte d'Execució.
− Estudi de Seguretat i Salut
− Fitxa d'Estadística d'Edificació i Vivenda.
− Nomenament director d'execució.
− Nomenament director d'obres.
− Nomenament de coordinació i salut.
− Declaració Jurada del Constructor
− Sol·licitud d'ocupació de via pública.
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 2.600 € (equivalent a 200 € /ml fatxada) per a respondre dels
possibles danys que es puguen produir en la via pública, que serà objecte de
devolució una vegada es realitze la inspecció final d'obra per part dels servicis
tècnics municipals en ocasió de la tramitació de les llicències de primera ocupació.
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 quatre mil sis-cents cinquanta-quatre euros (4.654 €) 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: set-cents setanta-cinc euros
amb seixanta-set cèntims (775,67 €)
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*LIQUIDACIÓ TOTAL: CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS (5.429,67€)

Anul·lació llicències d'Obres
Es dóna compte de la instància presentada per la mercantil GAS NATURAL CEGAS, SA
sol·licitant anul·lació de llicències d'obres, expte. 15/2011, amb registre d'entrada de 8 de
febrer del 2011 per a realitzar una connexió de subministrament de gas natural en carrer
infanta Elena, 5, al ser duplicitat de la llicència d'obres 4/2011. Vist l'informe tècnic en el
qual es corrobora allò que s'ha manifestat per l'interessat, els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir el que sol·licita i anul·lar la llicència d'obres.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per PROMOCIONES PINTO BONELLO, SL
sobre justificació de les deficiències assenyalades en l'informe tècnic de 24 de novembre
del 2010 per a l'obtenció de llicència de primera ocupació de l'immoble siti en carrer del
Puig, 10. Que vista la documentació presentada, els servicis tècnics municipals indiquen
que “ens ratifiquem en l'informe emés en data vint-i-quatre de novembre de 2010, excepte
en les dimensions del pati justificades en els plans aportats, que l'escala comuna té escalons
compensats, havent-se concedit llicència d'obres així i a les dimensions de les habitacions
número tres.
Quant a les baranes que falten haurà d'atindre's a allò que s'ha estipulat en el CTE que sí
que exigix les dites baranes i passamans
Que queda a criteri de la Junta de Govern Local, l'acceptació de la justificació presentada
quant a:
− En la terrassa de l'àtic corresponent a la reculada exigida en les NNSS, s'ha obert
balcó, no autoritzat en la llicència d'obres.
− Les mitgeres no s'han tractat com a fatxades, no estan pintades, incomplint allò
que s'ha exigit en l'article 70 de les presents NNSS.
− No s'han segellat les juntes de la fatxada amb les propietats limítrofs.”
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Que els membres de la Junta de Govern local acorden ratificar l'informe de data 24 dels
Servicis Tècnics, no acceptant les justificacions proposades per l'interessat quant a la
terrassa àtic, mitgeres i segellat de les juntes.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN JOSÉ APARISI ESTEVE
sol·licitant permís per a tancar el solar de la seua propietat siti en el Sector IV i cobrir-lo de
planxes metàl·liques desmuntables per a usar-lo com a magatzem d'ús privat. Els Servicis
Tècnics informen “que les obres per a les que se sol·licita permís són per a tancar un
paviment amb blocs i cobrir-lo per mitjà de planxes metàl·liques.
Que la solució de coberta que es proposa correspon a una tipologia d'edificació tipus
industrial, sent la tipologia de l'edificació en este carrer de vivenda tal com específica
l'article 88 de les presents NNSS:
“article 88.- Zona d'Ordenança II: Ordenació residencial d'expansió.
Correspon a illes d'edificació tancada que, en l'expansió del nucli antic de
Rafelbunyol, es van generar basant-se en l'aplicació de les anteriors figures de
planejament.
Usos
L'ús global o dominant de la zona és el residencial unifamiliar, entés com
aquell en què totes les plantes per damunt de la baixa es destinen a vivendes, podent també
este destí la planta baixa”
No obstant queda a criteri de la Junta de Govern Local la decisió de la concessió del permís
sol·licitat, que en cas de ser favorable, l'interessat hauria de sol·licitar la preceptiva
sol·licitud de llicència d'Obres acompanyada de la respectiva documentació.”

Que els membres de la Junta de Govern local acorden ratificar l'informe dels Servicis
Tècnics, i desestimar la sol·licitud, per no correspondre la tipologia de l'edificació
projectada (de tipus industrial) a l'ús global dominant de la zona que és residencial
unifamiliar.

Es dóna compte de la instància presentada por HIJOS DE RAFAEL GARRIDO
CONSTRUCCIONES SL en relació a l'obra sítia en el Vial 6 del sector IV, actualment
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carrer Miguel Hernández, en la que indiquen que segons conversació mantinguda amb el
regidor responsable d'obres pública, este els va comunicar que no procedia pagar l'ocupació
de via pública dels carrers de vianants del dit sector, perquè no està acabada la seua
pavimentació. El Sr. Saborit, regidor d'obres públiques, aclarix que els va manifestar que
l'ocupació de la via pública es realitzara pel carrer de vianants, però que en cap cas els va
manifestar que quedaven eximits del pagament de la taxa. Quan va parlar de no pagar la
taxa, es referia a la fiança d'obres de 200 €/ml de façana corresponent als carrers de
vianants. En conseqüència els membres de la Junta de Govern Local ratifiquen la liquidació
de les taxes practicades per este concepte.

Devolucions de Fiances
Es dóna compte de la instància presentada per GUILLERMO PALOP RAMIREZ,
sol·licitant devolució de fiança de 242 € depositada el 3 de desembre del 2010 en Bancaixa
per a respondre dels possibles danys ocasionats en via pública, expte. d'obra 106/09 incoat
per Andrea González García.
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 JOSÉ IGNACIO ESTEBAN FRANCO, en
representació de la mercantil DIMENSIÓN URBANA SL, sol·licitant devolució de fiança
de 1.800 € depositada el 18 de gener del 2010 en Ruralcaja per a respondre dels possibles
danys ocasionats en via pública, expte. d'obra 1117/09.
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 FÉLIX NAVARRO BOLLS, en nom de
VIVERS CENTRE VERD, SA, sol·licitant devolució dels avals següents:
− Banc València SA de data 2 de maig del 2002 per import d'1.115,60 € per a
respondre de les obres d'ampliació i reforma del parc públic Ausiàs March.
− Banc de València SA de data 19 de setembre del 2002 per import de 565,43 € per a
respondre de les obligacions per al subministrament dels arbustos corresponents a
l'obra d'ampliació i reforma del parc públic Ausiàs March.
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− Banc Bilbao Biscaia Argentaria EL SEU de data 7 de maig del 2003 per import de
2.419,22 € per a respondre de les obligacions per al subministrament de l'arbratge i
plantes corresponents a la urbanització del Sector III.
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 PARQUES INFANTILES TROE
sol·licitant devolució d'aval bancari núm. 10000531012 del Banc de Sabadell per import de
3.130 € constituït per a respondre de les obligacions establides en el contracte de
subministrament de jocs infantils per al parc del Sector IV de Rafelbunyol. Els membres de
la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la seua
devolució.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Vista la instància presentada per RODRIGO EMBOTITS ARTESANS, SL sol·licitant
canvi de titularitat a favor seu, del gual núm. 1022 siti en Plaça Sant Josep, cantó carrer
calvari i que actualment figura a nom de José Rodrigo Ferrer. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSE MANUEL PEDRO ROS, en nom de
la mercantil ELS PANCHORRINS, SL, sol·licitant anul·lació del procediment
administratiu de constrenyiment núm. 2662, corresponent al deute de la reserva
d'aparcament sítia en carrer del Puig, 15, placa núm. 300, ja que en el seu moment es
sol·licità zona de càrrega i descàrrega i mai un gual, tal com ho van parlar amb el Regidor
de Promoció Econòmica. Examinats els antecedents es comprova:
1.- Que en data 10 d'abril de 2.008, per part de D. Vicente Ros Pedro, com a gerent
de l'empresa “Els Panchorrins S.L.”, se sol·licita “gual d'ocupació de la via pública per a
la càrrega i descàrrega de 10 ml. En el local C/del Puig núm. 15, sent l'horari comercial
de 8 a 20 hores (dilluns a divendres) i de 8 a 13 hores (dissabtes)”
2.- Que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de maig de 2008 va acordar
la concessió de la llicència de reserva d'aparcament en horari comercial sol·licitada.
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3.- Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de juny de 2010 va
examinar la instància presentada per D. Vicente Ros Pedro sol·licitant l'anul·lació del
pagament de reserva d'aparcament per al carrer del Puig núm.15, perquè van sol·licitar zona
de càrrega i descàrrega, acordant-se la desestimació de la reclamació per entendre que es
dóna el fet imposable que motiva l'exigència del cobrament de la taxa, d'acord amb l'article
2 de l'ordenança Fiscal, havent-se liquidat la mateixa d'acord amb allò que s'ha expressat en
la dita ordenança. No consta la presentació de recurs contra el dit acord, per la qual cosa es
considera ferm.
4.- Que l'actual reclamació és reiteració de què es va presentar en el seu moment.
En conseqüència, a la vista d'allò que s'ha actuat, els membres de la Junta de Govern
local, es ratifiquen en la postura expressada en la sessió celebrada el dia 14 de juny de
2.010, i desestimen la reclamació d'anul·lació del procediment administratiu de
constrenyiment núm. 2662.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per ASUNCIÓN MARTÍ FERRER sol·licitant
ocupació de la via pública amb taules i cadires durant els mesos de març a setembre
enfront del local de la seua propietat “l'Embolic” siti en carrer Mare de Déu del Miracle, 9.
La terrassa se situa enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample
d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 10 m2: Tenint en compte que
el carrer Mare de Déu del Miracle és d'estacionament mensual, haurà d'ocupar la zona
destinada a estacionament cada mes, amb l'autorització prèvia dels veïns afectats 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 MARIA TERESA ROS LÓPEZ sol·licitant
l'ocupació anual de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat,
“Cafeteria Bañón” sítia en carrer Calvari, 14. La terrassa se situa enfront de la fatxada del
local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles que és en cordó, ocupant
una superfície total de 10 m2. Tractant-se en l'actualitat de via amb dos sentits es recomana
protecció de clients per mitjà d'elements no fixos que suposen perill per al trànsit. Els
membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament
previ de la taxa corresponent.
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Es dóna compte de la instància presentada per JOSE VICENTE BELTRÁN POYUELO
sol·licitant revisió de la taxa que es va aprovar en l'anterior comissió a l'haver-li passat la
taxa corresponent per 24 m2, quan es tracta d'un error ja que només es va a ocupar 12 m2
de la via pública amb mesos i cadires, ja que la resta és la vorera que queda coberta pel
tendal.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes
oportunes perquè s'anul·le l'anterior taxa i es passe una altra anual per 12 m2.

Reclamacions tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per EMILIA CABO ROS sol·licitant anul·lació
de la cèdula de notificació de constrenyiment, rebuda a nom del seu marit i DNI d'una altra
persona, d'un immoble siti en carrer Lepant 2 que no és de la seua propietat.
Realitzades els esbrinaments corresponents pel servici de Recaptació es comprova que hi ha
hagut un encreuament en la base de dades i que s'ha remés a una direcció incorrecta, sent el
DNI que apareix en la cèdula de constrenyiment la del titular cadastral, i la resta de dades
fiscals erronis.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè la dita
cèdula de notificació siga donada de baixa i es genere una altra amb les dades correctes del
titular cadastral.

Reclamacions tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE IBORRA SANZ sol·licitant
permís per a obrir una porta d'accés per al pas de persones al camp de la seua propietat en
l'avinguda Espanya, Sector IV.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita ja que només es
va concedir permís d'obertura de porta a qui tenia previ dret de pas.

Es dóna compte de la instància presentada per SUSANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
sol·licitant anul·lació de la reclamació de fem de l'any 2009 de l'activitat de restaurant en
carrer Camí Ceba, 28 a l'haver iniciat l'explotació de la mateixa a l'agost del dit any.
Revisat el padró fiscal d'arreplegada de fems de 2009, el rebut apareix a nom de l'anterior
titular de l'activitat, per la qual cosa no és procedent la reclamació atés que la mateixa no va
dirigida contra ella. No obstant s'observa que el domicili fiscal és el propi de l'activitat
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(Cami Ceba núm.28), per la qual cosa s'acorda donar orde als servicis de recaptació de
l'Ajuntament que la notificació es remeta al domicili particular de l'anterior titular.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir

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. 65 de 10 de febrer del 2011, convocant Junta General Extraordinària
d'Accionistes de la societat pública municipal “Activitats municipals de
Rafelbunyol SA” per al 18 de febrer a les 11 hores.
Decret núm. 66 de 10 de febrer del 2011, convocant Junta General Extraordinària
d'Accionistes de la societat pública municipal “Residència de Majors de
Rafelbunyol SA” per al 18 de febrer a les 11 hores.
Decret núm. 67 de 10 de febrer del 2011 procedint a la tramitació de baixa d'ofici
del padró d'habitants de veïns que ja no residixen en la localitat.
Decret núm. 68 de 14 de febrer del 2011 aprovant liquidació d'ICIO d'habilitació de
local siti en carrer Horteta, 22
Decret núm. 69 i 70 de 14 de febrer del 2011 autoritzant disparar focs artificials en
la via pública.
Decret núm. 71 de 14 de febrer del 2011 acordant sumir la diferència entre gastos
totals que genera l'execució del taller i l'import de la subvenció.
Decret núm. 72 de 14 de febrer de 20111concedint llicència de primera ocupació de
la vivenda sítia en carrer Castelló, 70.
Decret núm. 73 de 14 de febrer de 2011concedint llicència de primera ocupació de
la vivenda sítia en carrer Mare de Déu del Pilar, 36-1
Decret núm. 74 i 75 de 18 de febrer del 2011 autoritzant disparar focs artificials en
la via pública.
Decret núm. 76 de 21 de febrer del 2011 aprovant la certificació núm. 14 de les
obres de construcció de l'auditori de música realitzades en el mes de desembre
de2010.
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−
−
−
−
−
−

Decret núm. 77 de 21 de febrer del 2011 autoritzant disparar focs artificials en la
via pública.
Decret núm. 78 de 21 de febrer del 2011 concedint llicència de segona ocupació de
la vivenda sítia en carrer Joan Lluis Vives, 30-2-6
Decret núm. 79 de 23 de febrer del 2011 concedint llicència de segregació de la
parcel·la sítia en carrer Camí Fondo cantó carrer Reial Séquia de Moncada.
Decret núm. 80 de 24 de febrer del 2011 autoritzant l'obertura de CONSUM per al
dia 18 de març, festivitat local.
Decret núm. 81 de 24 de febrer del 2011 autoritzant disparar focs artificials en la
via pública.
Decret núm. 82 d'1 de març del 2011 convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 4 de març del 2011 a les 12 hores en el saló de sessions de
l'Ajuntament.

Previ al passe de precs i preguntes s'informa dels membres de la Junta que, en ocasió de
la proximitat de la celebració del Dia Internacional de la Dona, es considera oportú que
s'adopte acord per a commemorar este dia APROBANDO EL MANIFEST REMÉS DES
DE LA FEDERACIÓ Valenciana de Municipis i províncies. Els membres de la Junta de
Govern per unanimitat acorden declarar la urgència del següent acord no inclòs inicialment
en l'Ordre del Dia.
OCTAU.- MANIFEST 8 DE MARÇ 2010 COMMEMORANT EL DIA DE LA DONA
Donat compte que el 8 de març se celebra el dia internacional de la dona, els membres de la
Junta de Govern per unanimitat acorden adherir-se al contingut del següent manifest remés
per la Federació Valenciana de Municipis i províncies, el text de la qual és el següent:
“Al desembre de 1977 l'Assemblea General de les nacions Unides va adoptar la resolució
de proclamar el dia 8 de març, dia Internacional de la Dona, com a homenatge a una
multitud de dones que van lluitar per a aconseguir una igualtat amb l'home en tots els
àmbits socials. Des de llavors commemorem el 8 de març com el dia internacional de la
dona, per la lluita pels drets de les dones i reivindicant una igualtat real entre hòmens i
dones.
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Ha de ser objectiu de tots, Administracions, Empreses, Societat Civil, aconseguir que tots,
amb independència del sexe disfruten d'igualtat d'oportunitats, per això, és necessari
procedir a l'adopció d'acords per a facilitar que les dones puguen tindre millor accés al
treball, disposen de més i millors servicis, en definitiva, potenciar la igualtat i el benestar de
les dones.
És veritat que hem avançat considerablement, però no podem obviar que encara queda molt
per fer, la bretxa continua sent encara massa gran. A Espanya i a Europa la diferència de
salaris entre dones i hòmens continua sent un dels principals factors de discriminació de les
dones. A pesar dels progressos, les dones continuen cobrant una mitjana d'un 15% menys
que els hòmens. A Espanya, la diferència salarial entre dones i hòmens és de les més
elevades de la Unió Europea.
Amb l'entrada en vigor de la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i hòmens i de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, així com la Llei 9/2003 de la Generalitat Valenciana,
per a la igualtat de dones i hòmens, l'Administració ha d'elaborar un pla d'igualtat tal com
preveu la Disposició Octava de l'EBEP.
En este marc hem de tindre en compte l'Acord en matèria d'igualtat, subscrit per la
Federació Valenciana de Municipis i províncies i les Organitzacions sindicals en data 23 de
desembre del 2010, a fi d'avançar en l'aplicació del principi d'igualtat entre dones i hòmens.
Les corporacions locals, com poder públic, estem vinculats a allò que s'ha establit pels
tractats internacionals i la resta de normativa d'aplicació, tenint l'obligació d'adoptar
mesures necessàries per a promoure la igualtat de drets de les dones i dels hòmens. Per a
això, devem en l'exercici de les competències que ens corresponen, desenrotllar polítiques
de protecció dels drets de la dona.
Per a aconseguir una igualtat real hem d'aconseguir una conscienciació social i individual,
superant les desigualtats històriques, i en especial des de l'entorn domèstic. És notori que
els ajuntaments hem desenrotllat una important labor, ara bé les exigències d'igualtat real
han anat evolucionant, fent necessari actuacions cada vegada més bel·ligerants per a poder
eradicar les lamentables conseqüències de la violència de gènere, violència contra i cap a
les dones.
Per allò que s'ha exposat, els membres de la Junta de Govern Local acorden l'adopció dels
ACORDS següents:
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PRIMER. Manifestar el nostre compromís de treballar per a evitar tot tipus de desigualtat,
posant en marxa els plans d'igualtat a fi de garantir unes normes que confirmen la igualtat
real dels empleats i empleades públiques i la resta de treballadors.
SEGON. Realitzar les actuacions necessàries per a la posada en marxa de campanyes
socioeducatives sobre la igualtat de tracte i oportunitats entre hòmens i dones, així com
sobre la prevenció de la violència de gènere.
TERCER. Promoure el paper de les dones en els distints àmbits de la vida social,
educativa, cultural i política a fi d'afavorir la igualtat i el ple exercici dels seus drets.
QUART. Adoptar aquelles mesures necessàries per a l'eradicació del greuge social que
constituïx la violència de gènere i la desigualtat de sexe, amb accions de conscienciació que
transformen les conductes acceptades culturalment, però que són el germen de desigualtat.”

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