AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 17 DE GENER DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les tretze hores del dia 17 de gener 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 d'Amparo Benet Ribera que actua en
substitució del 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 7/2012 pel que es va acordar
concedir les següents llicències d'obres:
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EDUARDO PASTOR APARISI per a la realització d'obres consistents en execució de
tanca de formigó en la nau sítia en la c/ l'Horteta, 7.
CONSUELO ESTEVE SAEZ per a la realització d'obres consistents en canvi de
canonades, substitució de Banyera per dutxa i reparació d'entaulellat del bany de la vivenda
sítia en la c/ Ausiàs March, 10-9
DEREX, SA per a la realització d'obres consistents en picat de paviment de formigó i
reposició del mateix en l'immoble siti en la c/ Camí Ceba, 39.
JOSE VILLANUEVA ROS per a la realització d'obres consistents en col·locació de
paviment i entaulellat de la cuina i el bany, així com substitució de finestres de la vivenda
sítia en la C/ Calvari, 45-1
COMUNITAT DE VEÏNS C/ JUAN BTA. FENOLLOSA, 3 per a la realització d'obres
consistents a canviar les baixants d'aigües residuals i obertura de rasa en l'edifici siti en la c/
Juan Bautista Fenollosa, 3.
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:

JUAN ORTEGA RUIZ en representació de M’ASSESSORS2 COL·LEGIATS, SLP
per a realització d'execució de paret en la nau i canviar el gres de les oficines en carrer Roll
del Colomer, 21.
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 cent seixanta-dos euros amb seixanta-sis cèntims (162,66 €) quantitat que té
el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres
realment realitzades (art.104.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
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*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: vint-i-set euros amb onze
cèntim (27,11 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT HUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTASET CÈNTIMS (189,77€).

Diversos
Es dóna compte de l'informe emés pels Servicis Tècnics municipals sobre els abocaments
d'aigües brutes des de les baixants d'aigües pluvials dels edificis al vial públic, contravenint
l'art. 7 del Reglament del Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària,
en el que es prohibix, entre altres, l'abocament de les dites aigües al vial així com aigües
procedents del desaigüe de qualsevol tipus de maquinària.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden que es remeta circular els propietaris de
les vivendes en les quals s'aboca aigües brutes en les baixants detectades pels Servicis
Tècnics municipals, advertint-los de la prohibició arreplegada en l'ordenança i indicant-los
que la dita acció pot estar sancionada per un import de 300 €, requerint-los que s'abstinguen
a realitzar els dits abocaments en la via pública.

Es dóna compte dels tres pressupostos sol·licitats pels Servicis Tècnics municipals per a
avaluar l'estat de l'estructura de l'edifici de l'Ajuntament.
Previ estudi dels mateixos, els membres de la Comissió acorden acceptar l'oferta per a la
realització de l'informe de patologies presentat per Luis Ros Serrano per un import de 2.500
€

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 q ue presenten un estat defectuós.
Vist el recurs de reposició presentat per MARIA PILAR IBARS ESCRICH 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.
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QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per JUAN LUIS CABALLER MELLADO,
sol·licitant anul·lació de la reserva d'aparcament, placa núm. 902, del carrer Mare de Déu
del Miracle, 15. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i
donar les ordes oportunes perquè es done de baixa en el Padró de Reserva d'Aparcament de
l'exercici 2012.

Es dóna compte de la instància presentada per SANTIAGO PEDRO GASPAR, sol·licitant
anul·lació de la reserva d'aparcament, placa núm. 727 del carrer Bautista Fenollosa, 43. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes
oportunes perquè es done de baixa en el Padró de Reserva d'Aparcament de l'exercici 2012.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ajornament de tributs municipals.
Es dóna compte de la instància presentada per RUTH KHAZOOZ DEL CASTILLO
sol·licitant fraccionament del deute corresponent als rebuts d'IBI urbana exercici 2010,
referències cadastrals 8853710YJ2885S0005RE i 8853710YJ2885S0017DS, que
ascendixen a un total de 415,79 €. 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 (març, abril i maig 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 GABRIEL SERRANO SANMIGUEL en
representació de SESDERMA SL sol·licitant fraccionament del deute corresponent als
rebuts de IAE dels exercicis 2009 i 2010, referència dels rebuts 8903009987496. 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 (març, abril i maig
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.
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Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal
perquè en prengueu coneixement.

Es dóna compte del recurs potestatiu de reposició interposat per JOSÉ GRAU REAL en
representació de C.I. SEGRAL, SL sol·licitant ampliació del termini concedit per acord
de Junta de Govern Local de data 30 de novembre del 2011 per la que es va acordar que el
deute corresponent als rebuts d'IBI urbana exercici 2010 i 2011 referències cadastrals
9251310YJ2895S0001SE,
9853115YJ2895S0001AE,
9853131YJ2895S0001OE,
9853132YJ2895S0001KE i 9853133YJ2895S0001RE i que ascendixen a un total de
10.522,26 € s'abonara en tres mensualitats.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden concedir-li un nou termini de sis mesos
havent d'iniciar el pagament del primer termini a partir del mes de març (de l'1 al 10 de
cada mes) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, i
passant a arreplegar el rebut pel Servici de Recaptació una vegada abonat l'últim termini.
Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal
perquè en prengueu coneixement.

Ocupació de via pública amb taules i cadires.
Es dóna compte de la instància presentada per ASUNCIÓN MARTÍ FERRER sol·licitant
ocupació anual de la via pública amb taules i cadires 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 6 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 ISABEL LÓPEZ OLLER
sol·licitant ocupació anual de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua
propietat siti en carrer Comunitat Valenciana, 10. 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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Es dóna compte de la instància presentada PER JUAN JOSÉ BELMONTE PICAZO
sol·licitant abonar trimestralment l'ocupació de via pública que té concedida per acord de
Junta de Govern Local de 30 de novembre del 2011 per a tot l'exercici 2012. Els membres
de la Junta de Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, indicant-li que en el
cas que vullga abonar-ho trimestralment, haurà de sol·licitar-ho a l'inici de cada trimestre.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per SILVIA POVEDA MAÑAS sol·licitant
col·locació de placa en el carrer Federico García Lorca, així com queixa per l'enllumenat
del dit carrer. Els membres de la Junta de Govern Local acorden delegar en el regidor
d'obres per a solucionar els dits temes.

Es dóna compte de la instància presentada per GIR GH, EL SEU sol·licitant baixa del rebut
de taxa d'arreplegada de fems per a l'exercici 2012 de la nau sítia en carrer Camí Cebolla,
s/n per haver deixat d'exercir l'activitat a 31 de desembre de 2011trobar-se buida i sense
activitat. Els membres de la Junta de Govern Local acorden comunica al sol·licitant que per
a tindre dret a allò que s'ha sol·licitat haurà d'acreditar que la nau no té un servici bàsic per
a ser ocupada, com pot ser l'electricitat o el subministrament d'aigua potable.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de SUSANA FORTE
ALEIXANDRE sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de
“CAFETERIA PASTISSERIA” en el carrer Reina Sofia, 16 Baix
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.
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Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de BRUNO MAROÑO
MARTÍNEZ sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “CLÍNICA
VETERINÀRIA” en el carrer Comunitat Valenciana, 8 Baix.
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.
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de FRUITES VILLARROYA,
SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “QUADRAT, 12” en el
carrer Quadrat, 12
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. 494 de 23 de desembre declarant la caducitat d'inscripcions en el
padró municipal d'habitants d'estrangers no comunitaris.
Decret núm. 495 de 30 de desembre elevant a definitiu l'acord d'aprovació inicial de
l'expedient de transferència de crèdits entre partides de gastos pertanyents a distints
grups de funció en el pressupost de l'exercici de 2011.
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−

−

−

−

−
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−
−

Decret núm. 496 de 30 de desembre elevant a definitiu l'acord d'aprovació inicial de
l'expedient de concessió de suplement de crèdits en el pressupost de l'exercici de
2011.
Decret núm. 497 i 498 de 30 de desembre iniciant expedients sancionadors per
infracció de l'article 17 del Reglament de Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids
Urbans i Neteja Viària.
Decret núm. 499 de 30 de desembre avalant la pòlissa de crèdit a renovar per
REMARASA amb l'entitat financera BANKIA per un import de 90.000 € i un
període d'un any.
Decret núm. 500 de 30 de desembre avalant la pòlissa de crèdit a renovar per
ACMURSA amb l'entitat financera BANKIA per un import de 90.000 € i un
període d'un any.
Decret núm. 501 de 30 de desembre reconeixent diverses sol·licituds d'exempció de
l'Impost de Circulació de Vehicles
Decret núm. 502 de 30 de desembre reconeixent l'antiguitat per prestació de servicis
a Juan Casas Villarroya
Decret núm. 503 de 30 de desembre reconeixent l'antiguitat per prestació de servicis
a Julia Sara Cuñat Balaguer.
Decret núm. 1 de 2 de gener del 2012 acordant Concertar amb l'entitat Banc de
València la subscripció d'una pòlissa de crèdit per un import de CINC-CENTS
CINQUANTA-HUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS I VENTISEIS
CÈNTIMS (558.941,26 €), que tindrà una vigència fins al dia 31 de desembre de
2012.
Decret núm. 2 de 9 de gener del 2012 concedint llicència de primera ocupació de la
vivenda sítia en carrer Joan Bautista Fenollosa, 26.
Decret núm. 3 de 9 de gener del 2012 concedint llicència d'obertura de l'activitat
d'ampliació de l'activitat de fabricació de plàstics hidrosolubles sítia en carrer
Miguel Angel Blanco, 46.
Decret núm. 4 de 10 de gener del 2012 autoritzant disparar focs artificials en la via
pública en ocasió de les festivitats de Sant Antoni.
Decret núm. 5 de 10 de gener del 2012 concedint llicència de segregació d'un solar
siti en carrer Roll del Colomer, 21
Decret núm. 6 de 10 de gener del 2012 acordant la pròrroga del pressupost del 2011
per a l'any 2012
Decret núm. 7 de 10 de gener del 2012 concedint diverses llicències d'obres.
Decret núm. 8 d'11 de gener del 2012 autoritzant l'inici de l'activitat de botiga de
roba infantil sítia en carrer Sant Joan, 9.
Decret núm. 9 d'11 de gener del 2012 autoritzant l'inici de l'activitat de consulta
d'espinología siti en carrer Comunitat Valenciana, 8 baix.
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−

−
−

Decret núm. 10 de 12 de gener del 2012 acceptant el recurs de reposició contra
liquidació de l'expedient núm. 182/2010 relativa a l'Impost sobre Increment del
Valor dels Terrenys.
Decret núm. 11 de 12 de gener del 2012 concedint llicència d'obertura de l'activitat
de servicis publicitaris i arts gràfiques sítia en carrer La Pau, 36.
Decret núm. 12 de 12 de gener del 2012 convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 17 de gener del 2012 a les 13 hores.

Previ passe al torn de precs i preguntes el Sr. president planteja a la Junta de Govern Local
l'adopció de l'acord relatiu a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria Justícia i Benestar
Social per la que es convoquen ajudes d'equipament i reformes per a centres de servicis
socials generals i centres especialitzats per al 2012, segons l'orde 15/2011 publicada en el
DOCV de 30 de desembre del 2011.
També dóna compte de de l'escrit remés per l'Institut Valencià de la Joventut, Generalitat
Jove, pel que se sol·licita a l'Ajuntament el compromís d'adhesió al programa Carnet Jove.

Els membres de la Junta de Govern Local, al considerar que es tracta d'un problema
administratiu, acorden per unanimitat la inclusió pel procediment d'urgència dels acords
següents:

OCTAU.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE BENESTAR
SOCIAL PER LA QUE ES CONVOQUEN AJUDES D'EQUIPAMENT I REFORMA
PER A CENTRES DE SERVICIS SOCIALS GENERAL
Es dóna compte per part del senyor alcalde de la convocatòria ajudes en l'exercici 2012 per
a centres de servicis socials generals i centres especialitzats pertanyents als sectors de
tercera edat i col·lectius en riscos de marginació descrits en l'article 26 de la Llei 5/1997, de
25 de juny, de la Generalitat, per la que es regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit
de la Comunitat Valenciana, gestionats per entitats locals o entitats privades sense ànim de
lucre, orde 15/2011 de la Conselleria de Justícia i Benestar Social publicada en el DOCV
de 30 de desembre del 2011, per a la Residència de la Tercera Edat.
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Existint la necessitat procedir a l'equipament de Residència per a la seua adaptació al
compliment a la normativa vigent i altres béns mobles, els membres de la Junta de Govern
Local acorden:
PRIMER.- Autoritzar al Sr. alcalde, D. Jaime García García, amb DNI 19.064.449 W per a
sol·licitar de la Direcció General de Servicis Socials una ajuda econòmica de 44.369 € per a
l'equipament de la Residència de la Tercera Edat Mare de Déu del Miracle.
SEGON.- Sol·licitar la formulació d'un Conveni.
TERCER.- En cas de concessió parcial o total de les ajudes sol·licitades, assumir les
obligacions establides en l'orde de convocatòria publicada en el DOCV.

NOVÉ.- COMPROMÍS D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT AL PROGRAMA
CARNET JOVE.
Es dóna compte per part del Sr. alcalde de l'escrit remés a la Casa del Jove per part de
l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ. GVA JOVE) del compromís
d'adhesió al programa del CARNET JOVE durant dos anys en els quals l'Ajuntament es
compromet a fixar unes condicions especials favorable d'accés o utilització per a jóvens
titulars d'este carnet, en tots els actes culturals i esportius que s'organitzen en este
Ajuntament, que consistiran en un descompte en les activitats i servicis següents:
− Piscina municipal.
− Auditori Municipal de la Cultura.
− Gimnàs Muncipal.
Existint el compromís d'ajudar als jóvens i facilitar l'accés dels mateixos a l'esport i a la
cultura, els membres de la Junta de Govern Local acorden:
PRIMER.- Autoritzar al Sr. alcalde, D. Jaime García García, amb DNI 19.064.449 W per a
firmar el dit conveni.

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