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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 13 DE FEBRER DEL 2012 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les tretze hores del dia 13 de febrer del 2012 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada
Natividad, Eduardo Ovejero Adelantado 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 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.
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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:

JULIO RAMÓN CAMARASA per a realització d'obres modificació LAMT a 20KV
existents, LA-56 simple circuit, L-3 Rafelbunyol de ST de Museros per a instal·lar nou
suport que substituïsca l'existent núm. 2410 en el polígon 2 parcel·la 41 (V-298/11),
condicionant-se al compliment següent:
El contractista haurà de tindre a disposició de l'autoritat municipal el preceptiu
Pla de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra fins a la seua finalització.
Una vegada finalitzada l'obra haurà de comunicar-ho a l'ajuntament a fi que pels
Servicis Tècnics municipals es gire visita d'inspecció justificativa de la retirada
de terres sobrants i runes.
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 dos-cents euros amb quaranta-cinc cèntims (200,45 €) 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: trenta-tres euros amb
quaranta-un cèntims (33,41 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS-CENTS
HUITANTA-SIS CÈNTIMS (233,86 €).

TRENTA-TRES

EUROS

AMB

ÁNGEL PALAMÓS AGUILAR, en representació de JESÚS GÓMEZ, SL per a
realització d'obres d'ampliació consistent en demolició de lavabos, obertura de buit per a
col·locació de porta de comunicació entre la nau i l'ampliació, realització d'habitació amb
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instal·lació d'enllumenat i presa de corrent, col·locació d'estructura metàl·lica per a
muntacàrregues en la nau sítia en carrer l'Horteta, 7.
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-cents noranta-cinc euros amb huitanta-sis cèntims (495,86 €)
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: huitanta-dos euros amb
seixanta-quatre cèntims (82,64 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CINC-CENTS SETANTA-HUIT EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (578,50 €).

JOSUÉ GARCÍA VILLALBA en representació d'EXPERT POOL IBÈRICA SL per a
realització d'obres d'habilitació de la nau sítia en carrer Massamagrell, 32 local 1.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via
pública, contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps
s'instal·laran barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i
descàrrega de materials i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar
que s'embrute la via pública i que es produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de mil quatre-cents cinquanta-set euros amb vint-i-cinc cèntims (1.457,25 €)
quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació
final de les obres realment realitzades (art.104.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: dos-cents quaranta-dos
euros amb huitanta-set cèntims (242,87 €)
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*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL SET-CENTS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
(1.700,12 €).

VICENTE LACRUZ CHULVI, per a realització d'obres de legalització de reforma de
vivenda sítia en carrer Calvari, 62, havent d'aportar el projecte visat pel col·legi
corresponent.
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 set-cents cinquanta-un euros amb noranta-cinc cèntims (751,95 €) 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 vint-i-cinc euros amb
trenta-tres cèntims (125,33 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: HUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-IHUIT CÈNTIMS (877,28 €).

AMPARO LLUCH SANTOSJUANES, per a realització d'obres de nova planta consistix en
construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres en carrer Tribunal dels Aigües, 6,
indicant que només es realitzarà una primera fase de l'obra que inclourà des del capítol 1 al
7 inclusivament, indicant-li que haurà de sol·licitar nova llicència d'obres per a la següent
fase.
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.
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Abans de l'inici de les obres haurà d'aportar la documentació següent:
Projecte d'execució.
Nomenament de director d'execució.
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 d'1.484€ (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.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de dos mil quatre-cents quaranta-un euros amb noranta-huit cèntims (2.441,98
€) 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: quatre-cents set euros (407
€)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS MIL HUIT-CENTS QUARANTA-HUIT EUROS
AMB NORANTA-HUIT CÈNTIMS (2.848,98 €).

JOSÉ VICENTE CASTILLO CATALÀ en representació de l'entitat mercantil GAS
NATURAL CEGAS per a realització canalització de canonada soterrada de distribució de
gas natural, per a realitzar connexió indústria SADA P.A. VALÈNCIA S.A. En terme de
Rafelbunyol. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de cent cinquanta
mil set-cents seixanta-tres euros amb huitanta cèntims (150.763,80 €) 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
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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.
Que la llicència d'obres QUEDA CONDICIONADA a la presentació en este
Ajuntament d'un Planning de treball, en el que ES DETALLEN LES FASES EN
QUÈ SE'N VAN A EXECUTAR LES OBRES, així com els temps previstos per a cada
una d'elles, ABANS DE L'INICI DE LES OBRES.
Que la llicència d'obres QUEDA CONDICIONADA a la presentació en este
Ajuntament d'una RELACIÓ GRÀFICA I FOTOGRÀFICA de tots els elements que
seran afectats per les obres (séquies, tanques, murs, pous, etc), així com una
RELACIÓ DELS TREBALLS necessaris per a estes actuacions, ABANS DE L'INICI
DE LES OBRES.
Que segons l'Acord de la Junta de Govern celebrada en data huit de maig del 2009, en les
sol·licituds de llicència de canalització d'instal·lacions, haurà d'adjuntar-se un projecte de
les obres a realitzar, firmat per tècnic competent i visat en el col·legi corresponent.
Que 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
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Que 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.
Estos assajos es realitzaren tant en les rases que discorren per la via pública com en les que
discorren per les voreres.
Que en el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Que 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.
Que 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.
Que 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.
Que 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 sis mil nou-cents quinze euros amb un cèntim (6.915,01 €) 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: mil cent cinquanta-dos
euros amb cinquanta-dos cèntims (1.152,52 €)
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*LIQUIDACIÓ TOTAL: HUIT MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (8.067,53 €). Quantitat que no deu ser ingressada, en
aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

VICENTE CASTELLAR FERRANDO per a legalització d'obres de reforma en la vivenda
sítia en carrer Cami Fondo, 32.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via
pública, contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps
s'instal·laran barreres i elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i
descàrrega de materials i productes que reunisquen les condicions necessàries per a evitar
que s'embrute la via pública i que es produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de huit-cents trenta-quatre euros amb trenta cèntims (834,30 €) 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
cinc cèntims (973,35 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: NOU-CENTS
TRENTA-CINC CÈNTIMS (973,35 €).

SETANTA-TRES

EUROS

AMB

Devolució de fiances
Donat compte de la instància presentada per EDUARDO PASTOR APARISI sol·licitant
devolució de la fiança depositada per import de 1.320 € d en concepte de fiança per a
respondre de possibles danys que es puguen ocasionar en la via pública en relació a
l'expedient d'obres 135/2011.
Vist l'informe favorable emés pels Servicis Tècnics municipals, els membres de la Junta de
Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la dita devolució

Donat compte de la instància presentada per VICENTA BELLIDO DOLZ sol·licitant
devolució de la fiança depositada en concepte de fiança per a respondre de possibles danys
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que es puguen ocasionar en la via pública en relació a l'expedient d'obres per a construcció
de vivenda en carrer Màrtirs, 33.
Vist l'informe favorable emés pels Servicis Tècnics municipals, els membres de la Junta de
Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la dita devolució
Donat compte de la instància presentada per SALOME SAEZ CARBONELL sol·licitant
devolució de la fiança depositada en concepte de fiança per a respondre de possibles danys
que es puguen ocasionar en la via pública en relació a l'expedient d'obres 75/2010 per a
construcció de vivenda en carrer Juan Bautista Fenollosa, 26
Vist l'informe emés pels Servicis Tècnics municipals en el que s'indica que procedix la
devolució parcial de la fiança. Que el depòsit a retindre serà de 240 € per a respondre als
possibles danys per execució de rasa en la via pública, podent-se tornar la resta de la fiança.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es
procedisca a la dita devolució.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per MERCEDES BROSETA ROYO sol·licitant
anul·lació del decret de l'alcaldia 31/2012 pel qual se li reclama legalització de les obres
realitzades en el local siti en carrer Major, 19, perquè no s'han realitzat obres sinó
"masillado" de parets, pintura i canvi d'aire condicionat.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden, prèvia comprovació de la veracitat
d'allò que s'ha manifestat, acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per BENJAMIN SABORIT ARRIBAS, en nom
de CONSTRUCCIONS MIGUEL I BENJA, SL, sol·licitant pròrroga de la llicència d'obres
de 2 adossats en Av. Espanya, 36, expte. 36/2011. Examinat l'expedient es comprova que la
dita persona té la llicència d'obres concedida per acord de la Junta de Govern Local de data
21 de març del 2011, no hi havent hagut resolució de caducitat de la llicència, d'acord amb
el que establix , l'article 14 de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament. Per la dita
circumstància, i considerant-se vigent la llicència, s'acorda concedir la pròrroga sol·licitada
pel termini d'un any, advertint el sol·licitant que de conformitat amb el que establix l'article
14 de les vigents normes subsidiàries de planejament, “Per causa justificada podrà
sol·licitar-se una sola pròrroga de la llicència el termini de la qual fixarà l'Ajuntament
sense que puga excedir un any. L'incompliment dels terminis de pròrroga portarà implícita
9
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la caducitat automàtica de la llicència, excepte en els casos de força major degudament
justificats”.

Es dóna compte de les notificacions del decret 468/2011 realitzades a diversos veïns de la
localitat en relació als informes dels servicis tècnics sobre les rases de sanejament
realitzades per particulars i que presenten un estat defectuós.
Vist el recurs de reposició presentat per MILAGROS GARCÍA ALBARRACÍN,
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ VILANOVA, EMILIA CARLOS GRANDE,
AVELINO MOLLA GALLENT I FRANCISCO CHULVI GASPAR al·legant que el farcit
de la rasa es va fer fa més de deu anys i seguint les instruccions de l'ajuntament, i que per
tant procedix l'anul·lació de la dita orde. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
anul·lar el dit decret i deixar en suspensió les notificacions als veïns afectats.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per NURIA LOSADA NATIVIDAD
sol·licitant anul·lació de la reserva d'aparcament placa núm. 978 del domicili siti en carrer 9
d'octubre, 24 que figura al seu nom. Els membres de la Junta de Govern Local acorda
accedir al que sol·licita. Es fa constar que en el present acord no participa en la votació
SRA Nuria Losada Nativitat.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per JUAN MIGUEL RABADÀ MATA, en
representació de CAFÉ AMBIENT RAFEL, SL sol·licitant fraccionament del deute
corresponent a la Taxa per Ocupació de la Via Pública amb taules i cadires de l'exercici
2011. 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 (maig, juny i
juliol del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67
0000001605.

Es dóna compte de la instància presentada per MARIA TERESA ZARAGOZA MIRASOL,
en la seua condició d'apoderada de la mercantil CISA CARTERA D'IMMOBLES SL
10
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indicant que hi ha hagut un error en la referència cadastral, adjudicant-los una vivenda que
no és la seua i havent abonat la quantitat de 258,35 € en concepte d'IBI urbana de l'exercici
2011, per la qual cosa sol·licita que eixa quantitat es compense amb l'import corresponent a
l'IBI d'urbana de 2011 de l'immoble de la seua propietat, referència cadastral
8653504YJ2885S0027QL.
Comprovat la veracitat d'allò que s'ha manifestat, s'acorda accedir al que sol·licita.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de JUAN JOSÉ BELMONTE
PICAZO sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “BARRESTAURANT” en el carrer Magdalena, 65
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.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE CULTURA I
EDUCACIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL GABINET PSICOPEDAGÒGIC
ESCOLAR, ANY 2010
Es dóna compte de l'orde 4/2012 de 12 de febrer de la Conselleria d'Educació, Formació i
Ocupació per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels
gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments per a l'exercici de 2011.
En compliment del que establix la Base Quarta de l'Orde s'acorda:
PRIMER.- Sol·licitar de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la concessió d'una
ajuda econòmica de 25.505,92 EUROS per al manteniment del gabinet psicopedagògic
escolar municipal per al curs escolar 2012/2013.
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SEGON.- Facultar en el Sr. alcalde perquè formalitze la sol·licitud de subvenció.
TERCER.- Comprometre's a incloure una partida pressupostària per al manteniment del
gabinet Psicopedagògic escolar municipal en el pressupost de l'any 2012.
QUART.- Comprometre's al compliment de totes les obligacions es que deriven de la
recepció de la subvenció, en cas de resultar beneficiaris, i en concret les previstes en la base
Novena de l'Orde, que són les següents.
a) Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal que haja sigut
considerat per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament del gabinet
psicopedagògic escolar, durant els períodes lectius d'este exercici.
b) Justificar davant de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa
i de la Formació Professional l'ajuda en els termes i terminis previstos en la base
onze de la present orde.
c) El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana així com qualssevol
altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informació li siga
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació haurà
d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la
justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació
i control.
f) Incloure en la publicitat del gabinet psicopedagògic escolar municipal el fet d'estar
subvencionat parcialment per la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la
Generalitat.
g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la base 12
d'esta orde de convocatoria.
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h) Col·laborar en coordinació amb la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació pel
que fa a la planificació que la dita Conselleria puga elaborar en el camp dels servicis
especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional i, en concret,
assegurar la participació del gabinet psicopedagògic municipal o mancomunat en les
reunions de coordinació organitzades pel servici psicopedagògic escolar del
corresponent sector i per la Inspecció Educativa.”

OCTAU. 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. 27 de 25 de gener del 2012 iniciant expedient de responsabilitat
patrimonial a instàncies d'Ángela Caravaca Muñoz.
Decret núm. 28 de 25 de gener incoant expedient sancionador per presumpta
infracció a l'art. 26 h) de la Llei Orgànica 1/92 de protecció de la Seguretat
Ciutadana.
Decret núm. 29 de 27 de gener acordant deducció per import d'1.383,20 € de l'aval
depositat per Iberdrola Distribució Elèctrica SAU corresponent a les reparacions
realitzades en el línia elèctrica a conseqüència de l'execució d'una rasa.
Decret núm. 30 de 27 de gener aprovant la rectificació de la liquidació de l'impost
de plus vàlua.
Decret núm. 31 de 27 de gener acordant la suspensió de l'execució de les obres
efectuades en el local siti en carrer Major, 19 per no comptar amb l'autorització
administrativa.
Decret núm. 32 de 27 de gener aprovant la certificació núm. 6 de les obres de
connexió exterior al Sector IV i sector I.
Decret núm. 33 de 27 de gener informant favorablement l'Ajuntament de Puçol la
concessió de pròrroga de Comissió de Servicis de l'Agent D. Santiago Saz Mes per
una duració de 6 mesos.
Decret núm. 34 de 27 de gener resolució del recurs de reposició contra la sanció de
trànsit imposada per decret d'alcaldia 457/2011
Decret núm. 35 de 27 de gener sol·licitant inclusió dins del pla de camins rurals de
l'any 2012 per a “adequació camí Rambleta”.
Decret núm. 36 de 27 de gener dictant orde d'execució de neteja i desratització del
solar siti en carrer Sagunt.
Decret núm. 37 d'1 de febrer declarant la caducitat d'inscripcions en el padró
municipal d'habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència
permanent.
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Decret núm. 38 de 2 de febrer concedint llicència de tinença del gos de raça Bull
Terrier a Sergio Leal Carbonell
Decret núm. 39 de 6 de febrer aprovant el gasto corresponent i ordenant el
pagament de 22.560 € a favor d'Activitats municipals Rafelbunyol SA, de l'import
estimat de sis mensualitats corresponent als gastos salarials dels enclavaments
laborals que presten servicis a l'Ajuntament.
Decret núm. 40 de 6 de febrer desestimant les al·legacions presentades i ratificar les
sancions de trànsit imposades per la Policia Local.
Decret núm. 41 de 6 de febrer estimant les al·legacions presentades i anul·lant les
sancions de trànsit imposades per la Policia Local.
Decret núm. 42 de 7 de febrer desestimant la reclamació prèvia a la via
jurisdiccional civil formulada per Macipeke d'abonament de l'import de l'Impost de
societats derivat del compliment de la clàusula sexta del conveni de permuta
subscrit amb l'Ajuntament i dita mercantil el 20 de juliol de 2.006.
Decret núm. 43 de 7 de febrer elevant a definitiu l'acord d'aprovació del Reglament
de la Carta de Participació Ciutadana de Rafelbunyol, havent-se acabat el període
d'exposició al públic sense al·legacions.
Decret núm. 44 de 7 de febrer elevant a definitiu l'acord d'aprovació del Reglament
de funcionament de l'Auditori de Rafelbunyol, havent-se acabat el període
d'exposició al públic sense al·legacions.
Decret núm. 45 de 7 de febrer acordant l'inici de l'obertura de l'expedient de
reclamació per danys i perjuís incoat per Mari Carmen Celades Parra per pintades
en la fatxada el dia 2 de setembre del 2011.
Decret núm. 46 de 7 de febrer acordant l'inici de l'obertura de l'expedient de
reclamació per danys i perjuís incoat per Miracle Nativadad Ros per pintades en la
fatxada el dia 2 de setembre del 2011.
Decret núm. 47 de 7 de febrer acordant l'inici de l'obertura de l'expedient de
reclamació per danys i perjuís incoat per Juan Sancho Eres per pintades en la
fatxada el dia 2 de setembre del 2011.
Decret núm. 48 de 8 de febrer concedint diverses llicències d'obres menors.
Decret núm. 49 de 8 de febrer concedint llicència de segona ocupació de la vivenda
sítia en carrer València , 2-1-2
Decret núm. 50 de 8 de febrer acordant l'inici de l'obertura de l'expedient de
reclamació per danys i perjuís incoat per Rosa Hernandis Noguera per pintades en la
fatxada el dia 2 de setembre del 2011.
Decret núm. 51 de 8 de febrer declarant deserta l'adjudicació de l'explotació del
quiosc de premsa siti en carrer Reial Séquia de Moncada
Decret núm. 52 de 8 de febrer acordant l'inici de l'obertura de l'expedient de
reclamació per danys i perjuís incoat per Ángela Caravaca Muñoz per pintades en la
fatxada el dia 2 de setembre del 2011.
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Decret núm. 53 de 9 de febrer convocant sessió ordinària de la Junta de Govern
Local per al dia 13 de febrer a les 13 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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