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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 12 D'ABRIL DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores i 30 minuts del dia 12 d'abril del 2012 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada
Natividad, Fernando Bohigas Tomás i Mari Carmen Piquer Bernet 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 Fuentes Dueñas 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 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
En primer lloc es dóna compte del Decret de l'Alcaldia 141/2012 pel que es va acordar concedir les
següents llicències d'obres:
MACIPEKE, SL per a la realització d'obres consistents en reparat de coberta i repàs de laterals de
la vivenda sítia en la c/ Sant Francesc, 28
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MERCE ALABORT FURIO per a la realització d'obres consistents en reforma de cuina i bany en
la vivenda sítia en l'avinguda Sant Pere, 88-10.
JULIO RAMON CAMARASA per a la realització d'obres consistents en tanca del perímetre de la
parcel·la 41 del polígon 2 de la Partida Germanells
FARTONS POLO, SL per a la realització d'obres de manteniment per a conservació i ornament de
la nau industrial sítia en la c/ l'Horteta, 30
JOSE CASTELLAR IBORRA per a la realització d'obres consistents en tanca de la parcel·la 35
del polígon 2 i col·locació de porta corredissa
ROSARIO PIQUER SEBASTIA per a la realització d'obres consistents en construcció de bany i
traster, brillant de parets i pavimentació del sòl de la planta baixa de la vivenda sítia en la c/ Major,
31
ROSA SANCHO FENOLLOSA per a la realització d'obres consistents en col·locació d'un metre
de sòcol en la fatxada de la vivenda sítia en la c/ Calvari, 22
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:

MULTIESPORT ROCA, CB per a realització d'obres d'habilitació de nau en carrer l'Horteta, 11.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de quatre mil tres-cents euros amb setanta-nou cèntims (4.300,79 €) 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 setze euros amb huitanta
cèntims (716,80 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CINC MIL DÈSSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS (5.017,59 €).

Devolució de fiances
Donat compte de la instància presentada per VIVERS CENTRES VERDS, SA sol·licitant devolució
de l'aval depositat per import de 3.737 € com a garantia del subministrament d'espècies vegetals per
l'enjardinament del parc i espai públic del Sector IV.
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Vist l'informe favorable emés pel regidor delegat d'Obres Públiques i Urbanismes, els membres de
la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la dita devolució

Pròrroga llicència d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE SABORIT ROSSELL, sol·licitant
pròrroga de la llicència d'obres expt. 165/2007 sítia en carrer Vicente Soriano, 83 per a acabar un
dels dos adossats corresponent al dit projecte. Vist l'expedient es comprova que se li han concedit
tres pròrrogues per a la realització de l'obra, una d'elles abans de l'inici de les mateixes. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, atés 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”.

Diversos
Es dóna compte de l'escrit remés per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sol·licitant
informació sobre la concessió d'ajudes per a les obres de connexió a la xarxa de clavegueram de les
vivendes no connectades síties en carrer Castelló 6 i 8 i carrer Reial Séquia de Moncada, 11.
S'acorda comunicar a eixe servici que per resolució de 29 de desembre de 2011, la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació va deixar sense efecte la convocatòria de les ajudes. Respecte
d'això, i per a complir dels requeriments realitzats per la CHJ s'ha emés un informe sobre possible
solució alternativa a l'eliminació dels dits abocaments que passa per anul·lar el reg dels camps
afectats des de la séquia del Roll del Colomer, passant a regar des de la séquia del Quadrat,
connectant el Roll del Colomer a la xarxa de sanejament sense desplegar-lo. S'acorda comunicar el
contingut de l'informe tècnic a la CHJ i sol·licitar igualment permís a la Reial Séquia de Moncada
per a poder realitzar estes actuacions.
Es dóna compte del pressupost de 4.372, 32 €; IVA no inclòs, presentat per AIGÜES DE
VALÈNCIA SA per a la instal·lació d'un embornal de fundició dúctil de 1000x555x400 mm. I reixa
de 1000x500 mm per a suportar 40 tM, de ruptura, en l'Av. de Barcelona, enfront del núm. 15, a
executar amb càrrec a la partida d'inversions de la xarxa de sanejament. S'acorda deixar pendent la
concessió del permís en tant i quant no s'aclarisca la ubicació de l'embornal, atés que als voltants de
la localització hi ha un embornal de semblants característiques que compliria la finalitat del present.

La Sra. Fenollosa Ribera dóna compte del pressupost presentat per l'empresa de manteniment de les
dades cadastrals relatiu a l'atenció al públic de les alteracions detectades i que no figuren en el
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cadastre d'urbana amb la finalitat de regularitzar la tributació de les mateixes. Els dies en què
s'efectuarien els treballs serien:
Del 24 d'abril al 27 d'abril
Del 2 de maig al 4 de maig
Del 21 de maig al 25 de maig
Del 28 de maig a l'1 de juny
Del 4 de juny al 8 de juny
Per a la realització d'estos treball s'oferta el preu 195 €/dia en jornada de 8:30 hores a 15:00 hores
més 35,10 € d'IVA, la qual cosa totalitza un import de 230, 10 €/dia.
Els membres de la junta de Govern en atenció que la inspecció que es va a dur a terme era una de
les mesures previstes en el Pla d'Ajustos recentment aprovat per l'Ajuntament accepten el
pressupost presentat

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament previ del
preu públic corresponent:
VICENTE LLUCH SANTOSJUANES, 2,5 ml. En carrer Francisco Tomás i Valiente, 11

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA LUISA JUÁREZ MORTE sol·licitant canvi
de titularitat i d'ubicació de la reserva d'aparcament placa núm. 298 que figura a nom de son pare
Federico Juárez Sánchez al seu propi. L'actual ubicació seria Vicente Monserrat, 21 i no 19 com a
figura fins al moment. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de Via Pública amb mesos i cadires
Es dóna compte de la instància presentada per JUAN JOSÉ BELMONTE PICAZO sol·licitant
ocupació per als mesos d'abril, maig i juny de la via pública amb taules i cadires enfront del local
de la seua propietat, Bar Toscà, siti en carrer Magdalena, 65. 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. 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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Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 10 m2 en el domicili siti en carrer
Magdalena, 65 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Toscà,
no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos d'abril, maig i juny del 2012. La possibilitat de pròrroga està
sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
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amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per GLORIA MATEO DELGADO sol·licitant
ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat, Cafeteria Sud,
siti en carrer ReI a Jaume, 45. 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 d'abril a
juny i de 20 m2 de juliol a setembre.. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò
que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 10 m2 durant els mesos d'abril a
juny i 20 m2 durant els mesos de juliol a setembre en el domicili siti en carrer ReI a
Jaume 45 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la cafeteria Sud, no
podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos d'abril, maig i juny del 2012 10 m2. Mesos de juliol, agost i
setembre, 20 m2. La possibilitat de pròrroga està sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
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Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
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Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ CASTELLAR IBORRA sol·licitant ocupació
de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat siti en carrer Camí Fons,
32, durant els mesos d'abril, maig i juny. La terrassa se situa enfront de la fatxada del local no
podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 12 m2. Els
membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de
la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 12 m2 en el domicili siti en carrer
Camí Fons 32 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar El Coc,
no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos d'abril, maig i juny del 2012. La possibilitat de pròrroga està
sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
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Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per JOSE VICENTE SANCHO LLOPIS sol·licitant que
no aparquen cotxes enfront de l'entrada de la seua vivenda sítia en carrer Sant Vicent, 28 perquè al
ser tan estreta la vorera no té fàcil l'accés a la seua vivenda amb el caminador. Els membres de la
Junta de Govern acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè pinten enfront
de la porta de la seua vivenda un espai perquè no estacionen els vehicles.
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Es dóna compte de la instància presentada per MARIA LUISA JUAREZ MOR-TE sol·licitant
l'alçament i la devolució de l'embargament practicat per import de 43,19 € corresponent al fem de la
vivenda sítia en carrer Reial Séquia de Moncada, 3-8 al no ser de la seua propietat des de 2003.
Comprovada la veracitat del que manifesta els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per AMPARO ARASTEY MARTINEZ, sol·licitant
anul·lació del rebut d'IBI d'urbana, ref. Cadastral 8459603YJ2885N0001XF, que ix al seu nom i
sobre el qual ha presentat recurs en el cadastre a l'haver-li adjudicat una parcel·la que no és de la
seua propietat. Els membres de la Junta de Govern Local acorden deixar pendent el pagament del
dit rebut fins que el cadastre resolga la reclamació presentada.

Es dóna compte de la instància presentada per ISABEL RIVERA RIOS sol·licitant no pagar el
deute del gual núm. 855 al no correspondre-li a la interessada el dit pagament i haver-se dissolt la
societat de guanys. Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar allò que s'ha
sol·licitat per considerar que allò que s'ha manifestat en la seua instància és un assumpte de
naturalesa privada, devent procedir-se al pagament de la taxa pendent de cobrament d'exercicis
anteriors per a autoritzar un canvi de nom de la llicència de reserva d'aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE SUAREZ RUBIO sol·licitant
fraccionament del pagament de la denúncia 3121 en 4 terminis. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden el fraccionament de la mateixa en dos imports.

Exempció IBI urbana
Es dóna compte de la instància presentada per Benjamí García Guillén en representació de la
PARRÒQUIA SANT ANTONI ABAD, sol·licitant exempció dels impostos d'IBI d'urbana i rústica
dels rebuts corresponents al cementeri parroquial tant en la seua part urbana (PD Rambleta 4A) com
en la rústica per a la seua futura ampliació (parcel·la 184 del polígon 6), d'acord amb el 15.1 de la
Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre, així com anul·lar les liquidacions
practicades fins al moment. Els membres de la Junta de Govern Local, prèvia comprovació de la
legislació invocada, acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat donant ordes al servici de recaptació
perquè s'anul·len les liquidacions practicades i a partir d'ara es declare l'exempció dels rebuts d'IBI
urbana i rústica el de les quals titular siga la parròquia de Sant Antoni Abad de Rafelbunyol en
compliment de l'articulat mencionat anteriorment.
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Fraccionament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per LAURA MARTÍNEZ HORTA sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 dels immobles sitis en carrer La Pau, 52 -1 2,
referència cadastral 9355603YJ2895N0017DI i carrer La Pau, 52 2 M, referència cadastral
9355603YJ2895N0014PT. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig
del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny,
juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67
0000001605, 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 PILAR SANFÉLIX BELTRÁN sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 dels següents immobles:
Carrer Calvari, 3 5 10
Ref. cadastral 8857533YJ2885N0012SX
Sant Vicent, 64 00 1
Ref. Cadastral 8959726YJ2885N0001QF
Sant Vicent, 64 00 2
Ref. Cadastral 8959726YJ2885N0003EH
Sant Vicent, 64 2 11
Ref. Cadastral 8959726YJ2885N0012OX
Sant Vicent, 64 -1 01
Ref. Cadastral 8959726YJ2885N0015SW
Sant Vicent, 64 -1 09
Ref. Cadastral 8959726YJ2885N0023JU
Calvari, 8 Bl . A
Ref. Cadastral 9057138YJ2895N0001KK
Calvari, 10 Bl A
Ref. Cadastral 9057139YJ2895N0001RK
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost del 2012)
en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, 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 ALICIA BENET BENITO sol·licitant fraccionament
del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer Lepant, 8-1, referència cadastral
9159505YJ2895N0003YB. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig
del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny,
juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67
0000001605, 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 AMADEO BENET BENITO sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer Vicente Soriano,
19, referència cadastral 9059531YJ2895N0001RK. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de
l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de
València, 0093 0377 67 0000001605, 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 CARMEN BENITO GARCIA sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer La Creueta, 9,
referència cadastral 9351401YJ2895S0001ME. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10
de cada mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093
0377 67 0000001605, 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 AGRIPINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 dels immobles sitis en carrer infanta Elena,
14, referència cadastral 8662303YJ2886S0001JH, Carrer La Creueta, 7, referència cadastral
9351402YJ2895S0001OE i Carrer dels Màrtirs, 81, referència cadastral 8754801YJ2885S0013KI.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost del 2012)
en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, 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 INMACULADA IBARRA COMITRE sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer Dels Màrtirs, 8-23, referència cadastral 8956945YJ2885N0014YQ, per import de 358,87 €. Els membres de la Junta
de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar
les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament
del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, 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 les instàncies presentades per JOSÉ IBARRA QUILES sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 dels immobles sitis en carrer Vallant, 41,
referència cadastral 8654426YJ2885S0001AX, carrer Sant de la Pedra, 35-00-IZ referència
cadastral 8655801YJ2885N0001XF carrer Sant de la Pedra, 35-00-DR referència cadastral
8655801YJ2885N0002MG per import total de 823,91 €. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de
l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de
València, 0093 0377 67 0000001605, 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 les instàncies presentades per Mª DOLORES IBARRA COMITRE sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 dels immobles sitis en carrer Vicent
Monserrat, 22, referència cadastral 8556317YJ2885N0001JF, carrer Sant de la Pedra, 29-01-01
referència cadastral 8655802YJ2885N0002OG, carrer Sant de la Pedra, 29-00-01 referència
cadastral 8655802YJ2885N0001IF, carrer Miguel Angel Blanco, 35 referència cadastral
9350309YJ2895S0001JE per import total de 850,74 €. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de
l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de
València, 0093 0377 67 0000001605, 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 VICENTE SALVADOR ROS sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer Generalitat, 12,
referència cadastral 8655812YJ2885N0001WF per un import de 702,73 €. Els membres de la Junta
de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar
les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament
del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, 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 LUIS PIQUER BORDONAVA sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer Camí Fons, 3-2-7
referència cadastral 9156702YJ2895N0010XQ. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10
de cada mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093
0377 67 0000001605, 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 MARIA TERESA MOCHOLI GAMBIN sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en avinguda Sant Pere, 36
referència cadastral 9153924YJ2895S0001GE. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10
de cada mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093
0377 67 0000001605, 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 ENRIQUETA FUENTES GIRÓN sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 dels immobles sitis en Sant Vicent, 45-2-08
referència cadastral 8958136YJ2885N0022RY, Sant Vicent 45 -1 02 referència cadastral
8958136YJ2885N0002DG, per un import total de 383,11 €. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les
mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del
Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, 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 MERCEDES ABARCA CARDONA
sol·licitant fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer 25
d'abril, 25-00-10 referència cadastral 9053234YJ2895S0010KO, per un import de 520,10 €. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost del 2012)
en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, 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 ANA MARIA BLANCH AROCA sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 dels immobles sitis en carrer ReI a Jaume, 10
referència cadastral 9055931YJ2895N0001MK i carrer Miguel Angel Blanco, 19 referència
cadastral 9251312YJ2895S0001UE. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al
prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada
mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377
67 0000001605, 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 REMEDIOS LÓPEZ BALMES sol·licitant
fraccionament del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 dels immobles sitis en carrer comte de
Barcelona, 11 referència cadastral 8662311YJ2886S0001HH i avinguda Rambleta, 16-3 referència
cadastral 9358904YJ2895N0003GB, per import total de 1232,84. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les
mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del
Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, 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 ISABEL RIVERA RIOS sol·licitant fraccionament
del pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer Sant Joan, 64 referència cadastral
8860914YJ2886S0001KH, per import de 502,33 €. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de
l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de
València, 0093 0377 67 0000001605, 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 pagament de l'Ibi d'urbana de 2012 de l'immoble siti en carrer Vicente Monserrat,
37 referència cadastral 8555902YJ2885N0011RZ. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de
l'1 al 10 de cada mes (juny, juliol i agost del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de
València, 0093 0377 67 0000001605, 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.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de PERFILS VALÈNCIA ANSER, SL
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “FABRICACIÓ DE PERFILS
D'ALUMINI” en el carrer del Mar, 31.
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.
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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 SILIKEN MANUFACTURING SLU
sol·licitant la “MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA PER A ESTABLIR
L'ACTIVITAT DE FABRICACIÓ DE PANELLS FOTOVOLTAICS”. En el carrer Massamagrell
15.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

SÈPTIM. INFORMES RESOLUCIONS ALCALDIA
Es dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de l'última sessió de
la Junta de Govern Local:
Decret núm. 125 i 126 de 23 de març autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 127 de 23 de març sobre nomenament de tinent d'alcalde.
Decret núm. 128 de 23 de març sobre nomenament de membres de la Junta de Govern
Local
Decret núm. 129 de 23 de març convocant sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament per al
dia 28 de març a les 18:30 hores en el saló de sessions.
Decret núm. 130 de 27 de març autoritzant la contractació de personal de monitor de
natació per substitució d'una baixa laboral.
Decret núm. 131 de 27 de març estimant recurs de reposició contra la sanció de trànsit
imposat per decret de l'alcaldia 40/2012, exptes. 6 i 7/2012.
Decret núm. 132 de 27 de març desestimant recurs de reposició contra la sanció de trànsit
imposat per decret de l'alcaldia 98/2012, expt. 905/2011.
Decret núm. 133 a 135/2012 de 27 de març incoant l'expedient sancionador per infracció de
l'article 17 del Reglament de Servici d'Arreplegada de residus Sòlids urbans i neteja viària.
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Decret núm. 136 de 29 de març concedint llicència de segregació de la parcel·la A.26.2 que
dóna als carrers Miguel Hernández i Federico García Lorca.
Decret núm. 137 de 30 de març concedint ajudes socials a particulars.
Decret núm. 138 de 30 de març deixant sense efecte el decret de l'alcaldia 499/2011 pel que
es va acordar avalar pòlissa de crèdit a subscriure per REMARASA amb BANKIA per no
haver sigut necessària la seua subscripció.
Decret núm. 139 de 30 de març acordant efectuar delegacions a favor de diversos regidors
del Grup Popular.
Decret núm. 140 de 2 d'abril concedint llicència de de primera ocupació de la vivenda sítia
en carrer ReI a Jaume, 1-2
Decret núm. 141 de 2 d'abril concedint diverses llicències d'obres menors.
Decret núm. 142 de 3 d'abril aprovant liquidacions d'IBI d'urbana per import de 17.553,11
€.
Decret núm. 143 de 3 d'abril imposant sanció per infracció a l'article 26 i) de la Llei
Orgànica 1/92 de protecció de la seguretat ciutadana.
Decret núm. 144 de 3 d'abril autoritzant llicència de segregació del solar siti en Av. Sant
Pere, 9.
Decret núm. 145 de 3 d'abril concedint llicència de primera ocupació de la vivenda sítia en
Miguel Hernández, 40 així com la liquidació de taxes i impost de l'excés d'obres.
Decret núm. 146 de 2 d'abril concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia en
carrer Castelló, 2.-5.
Decret núm. 147 de 4 d'abril autoritzant l'inici de l'activitat de floristeria en carrer Pare
Salvador, 10 baix a Víctor Manuel Benlloch Barrachina.
Decret núm. 148 de 4 d'abril autoritzant l'inici de l'activitat de consulta mèdica per als
servicis de fisioteràpia i podologia en carrer Reial Séquia de Moncada, 32-2-17 a Carmen
Bustos Ferrer.
Decret núm. 149 de 4 d'abril estimant les al·legacions presentades a diverses denúncies de
trànsit.
Decret núm. 150 de 4 d'abril desestimant les al·legacions presentades a diverses denúncies
de trànsit.
Decret núm. 151 de 10 d'abril autoritzant l'inici de l'activitat d'una agència de col·locació a
SERVIKIEL, SL en carrer Massamagrell, 20 despatx 3A
Decret núm. 152 de 10 d'abril concedint llicència de primera ocupació d'una vivenda sítia
en carrer Major, 36.
Decret núm. 153 de 10 d'abril convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al
dia 12 d'abril a les 12:30 hores.

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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