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Plaça Puríssima, 1
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 18 D'OCTUBRE DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 18 d'octubre 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. També està present Carlos
Primo Jiménez, assessor jurídic de l'Ajuntament.
Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts en
l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor secretari, d'Orde de la Presidència, de l'Esborrany de l'Acta de la
Sessió Anterior, la que trobada totalment conforme pels senyors assistents és aprovada per
unanimitat, ordenant la seua immediata transcripció en el Llibre d'Actes corresponent.

SEGON.- CORRESPONDÈNCIA
Es dóna lectura pel Senyor secretari de la Correspondència Oficial rebuda i despatxada, dels
assumptes de tràmit i la resta de disposicions legals d'interés, manifestant els senyors assistents
queden assabentats i conformes.

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primer lloc es dóna compte del decret de l'Alcaldia núm.391/2012 de data 12 de
setembre pel qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
FRANCISCA APARISI SANCHIS per a la realització d'obres consistents a reparar una gotera de la
terrassa en la vivenda sítia en la c/ Magdalena, 74
JUFRAN CB per a la realització d'obres consistents en reforma integral de cuina i bany en la
vivenda sítia en la c/ Trencat, 26-6
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JOSE Mª GARCES CASTELLAR per a la realització d'obres consistents a canviar l'entaulellat de
la cuina i lavabo de la vivenda sítia en la c/ Castelló, 6 B
PALETS EL MAS GRANDE, SL per a la realització d'obres consistents en l'execució d'una solera
de formigó de 800 m2 en la c/ Camí Cebolla, 58

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:
GAS NATURAL CEGAS, SA per a instal·lació de canalització de canonada de distribució de gas
natural en carrer Castelló, 74. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de siscents euros (600 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en capes
de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de
la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall
amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu
torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample
de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

RASA

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
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homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la
rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a
garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos
mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en les
rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les
obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar, per
part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on es
vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a procedir
a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les
obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbuny ol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de díhuit euros (18 €) quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de
comprovació final de les obres realment realitzades (art.104.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb un cèntim (3,01 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01 €). Quantitat
que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

GAS NATURAL CEGAS, SA per a instal·lació de canalització de canonada de distribució de gas
natural en Av. Carretera de Barcelona, 9. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança
de mil huit-cents euros (1.800 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública. Que la
llicència s'ha donat condicionada a l'asfaltat d'1,5 ml al llarg del recorregut de la rasa pel
terme.
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Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en capes
de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de
la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall
amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu
torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample
de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats
de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una empresa
homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la
rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a
garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos
mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en les
rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les
obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar, per
part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on es
vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a procedir
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a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les
obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbuny ol
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 cinquanta-quatre euros (54 €) 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: nou euros (9 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: SEIXANTA-TRES EUROS (63 €). Quantitat que no deu ser
ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

MATEO JOSÉ MILLÁN MONTORO per a realització d'obres de legalització de la vivenda
unifamiliar entre mitgeres sítia en carrer 1r de maig núm. 4.
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 quaranta-nou euros amb deu cèntims (149,10 €) 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: vint-i-quatre euros amb huitantacinc cèntim (24,85 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS (173,95 €).

MARIA JOSÉ CARBONELL ESCRICHE per a realització d'obres de de nova planta de vivenda
unifamiliar entre mitgeres en carrer Miguel Hernández, 30.
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Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Abans de l'inici de les obres,
Haurà de 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'1.200 € (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 tres mil dos-cents set euros amb quaranta-dos cèntims (3.207,42 €) 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: cinc-cents trenta-quatre euros
amb cinquanta-set cèntims (534,57 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS (3.741,99 €).

DOLORES VÁZQUEZ CHULVI per a realització d'obres de rehabilitació de canvi de forjat de
l'edifici siti en carrer Sant Vicent, 7. Haurà d'aportar declaració jurada del constructor abans de
l'inici de les obres.
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 tres-cents cinc euros amb vint-i-huit cèntims (305,28 €) 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: cinquanta euros amb huitantahuit cèntims (50,88 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS (356,16 €).

Cèdules d'Ocupació
Es dóna compte dels expedients relatius a les cèdules d'ocupació que a continuació es transcriuen, i
després de la verificació dels informes tècnics que es troben en poder de l'expedient i de les
explicacions atorgades pels membres dels servicis tècnics, s'acorda que continue la tramitació
respecte dels expedients següents:
Cèdula de Segona Ocupació sol·licitada per EDUARDO BELTRÁN GALIANA per a la
vivenda sítia en carrer La Font, 3

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament previ del
preu públic corresponent:
JOSÉ CARBONELL DOMÉNECH, 32,5 ml. En carrer Av. Sant Pere, 79. per a set
vehicles.
CDAD. PROP CL ELS FURS 5-7-9, 3 ml. En carrer Els Furs, 5-7-9 per a 39 vehicles.
Es dóna compte de la instància presentada per MIGUEL BALLESTER ALEIXANDRE
sol·licitant reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Bobalar, 17. Vist l'informe favorable de
la Policia Local, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat,
si bé acorden comunicar a la sol·licitant que la reserva no és d'ús exclusiu de la mateixa, sinó que
podran fer ús de la dita plaça totes aquelles persones que siguen titulars de la targeta d'utilització de
les places d'aparcament reservades per a aquells vehicles que transporten persones amb mobilitat
reduïda amb dificultats de desplaçament autònom, d'acord amb el reglament regulador de
l'expedició de les dites targetes.
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA PILAR ROMERO PARDO
sol·licitant la baixa d'aparcament del carrer Joan Lluis Vives, núm. 52, placa núm. 721. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes
perquè es de de baixa del Padró corresponent per a pròxims exercicis, devent el particular amb
caràcter previ fer entrega de la placa. Igualment s'acorda comunicar este acord als servicis
municipals perquè procedisquen a eliminar el pintat de la zona de reserva d'aparcament.
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de la via pública
Es dóna compte de la instància presentada per ROSA MARIA LLOBATÓ FERRANDIS,
en representació de LLOBATÓ FRRANDIS, CB sol·licitant per als mesos d'octubre, novembre i
desembre, ambdós inclosos, de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de
la seua propietat siti en carrer Reial Séquia de Moncada, 6. La terrassa se situa enfront de la fatxada
del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de
5 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 5 m2 en el domicili siti en carrer
Reial Séquia de Moncada, 6 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de
la Casa Llobató, 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 de setembre, octubre i novembre del 2012, ambdós inclosos. 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.
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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.

Es dóna compte de la instància presentada per PEDRO CASADO CASTILLA sol·licitant
des d'octubre del 2012 fins a març del 2013 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront
del local de la seua propietat, Bar SUD siti en carrer Rei En Jaume, 58, La terrassa se situa enfront
de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una
superfície total de 20 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 20 m2 en el domicili siti en carrer
Rei En Jaume, 58 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar 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.
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Temps concedit: mesos des d'octubre del 2012 fins a març del 2013, ambdós inclosos.
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
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.

Fraccionament tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per LEOPOLDO CORDERO RODRIGUEZ
indicant que no pot abonar les quantitats fraccionades segons acord de Junta de Govern Local de
data 29 de maig del 2012, sol·licitant ampliació del termini. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden ampliar el termini del deute fins al 31 de desembre d'havent d'ingressar2012 les
quantitats a compte en la compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605,
passant a arreplegar els rebuts corresponents 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 RAMÓN MANJÓN PONCE sol·licitant
fraccionament mensual de l'import de l'IBI de 2013, referència cadastral 8753305YJ2885S0029LZ
de l'immoble siti en carrer Manuel Jiménez Abad, 14-2-27 i referència cadastral
8858702YJ2885N0007OB de l'immoble siti en carrer Juan Bautista Fenollosa, 3-6. Els membres de
la Junta de Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, perquè d'acord amb les bases
d'execució del pressupost de 2012, en la base 41 s'establix que “en successius exercicis, s'establix el
següent pla de distribució de cobrança, que serà arreplegat en les Bases d'Execució del Pressupost
corresponent:
*Impost sobre béns immobles de Naturalesa urbana:
50% de l'import: inici del període de cobrament en voluntària: durant el mes
de febrer de cada any.
50% restant: inici del període de cobrament en voluntària: durant el mes de
maig de cada any.”

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per Juan Julián Pardo Carnicero en nom i
representació d'INNOVA LOGIS TANSPORTES, SL sol·licitant baixa de la taxa de fem del local
siti en Senda dels Deu, 9 per haver causat baixa al febrer del 2011 i traslladar-se al municipi d'El
Puig. Comprovada la veracitat d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern Local
acorden donar les ordes oportunes perquè s'anul·le el dit rebut i s'emeta un nou a nom del propietari
de la nau. Així mateix acorden traslladar este acord al Servici de Recaptació Municipal.
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Es dóna compte de la instància presentada per Mercedes Broseta Royo en nom i
representació de TRIPI PRODUCTOS HORTOFRUCTÍCOLAS, SL sol·licitant baixa del rebut de
fem en el local siti en carrer Major, 35 pel fet que ja no ocupa el mateix. Comprovat el padró de fem
de l'exercici 2012, es verifica que el rebut de fem ha eixit duplicat, per la qual cosa els membres de
la Junta de govern local acorden donar les ordes al servici de recaptació perquè anul·le el rebut de
fem de Tripi Productos Hortofructícolas, SL.

Es dóna compte de la instància presentada per ENRIQUE VICENTE RIBERA sol·licitant
anul·lació del deute de fem de l'immoble siti en carrer Castelló, 6-12 a l'haver venut la vivenda a
Ana Lucía Pérez Padilla al febrer del 2005. Els membres de la Junta de Govern Local, prèvia
acreditació d'allò que s'ha manifestat acorden accedir al que sol·licita i exigir el pagament del rebut
a l'actual titular de l'immoble.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de VICENTE FENOLLOSA
FENOLLOSA sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “BAR-CAFETERIA”
en el carrer MAGDALENA, 20.
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 CARLA MARTÍNEZ IRANZO
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “AMPLIACIÓ D'ACTIVITAT DE
RESTAURANT” en el carrer Eixarch, 27.
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 JOMARCA MANUFACTURING,
SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “ACOBLAMENT DE
MAQUINÀRIA ROBOTITZADA” en el carrer Miguel àngel Blanco, 24.
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.- ADHESIÓ AL II PLA DE XOC PER A FINANÇAR GASTOS DEGUDAMENT
CONTRAANATS CONVOCAT PER L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE
VALÈNCIA.
Es dóna compte de l'anunci publicat per l'excel·lentíssima Diputació Provincial de València
en el Butlletí Oficial de la Provincial el dia 5 de juliol del 2012 sobre bases per a atorgar
subvencions en el marc del II Pla de Xoc per a finançar gastos degudament contrets pels
ajuntaments i entitats locals menors.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de València la subvenció corresponent de conformitat amb les
bases del II Pla de Xoc de finançament aprovat el passat dia 19 de juny del 2012 i publicades en el
Butlletí de la província núm. 652 de 5 de juliol del 2012.
SEGON.- Vistos els informes sense cap inconvenient emesos per Intervenció de data 17 d'octubre
del 2012 s'acorda per UNANIMITAT proposar la relació de factures a ser abonades:
Aplicació
NIF/CIF
pressupostà
ria
340-212 B82207275
340-212 B82207275
340-212 B82207275
340-212 B96235478
340-212 B98114358
340-212 B98114358
340-212 B98114358

Nom i Cognoms/
Raó Social
Unió Fenosa
Comercial, SL
Unió Fenosa
Comercial, SL
Unió Fenosa
Comercial, SL
Llanterneria Pérez
“Els Ferrers SL”
Llanterneria Nova
Aixeta, SL
Llanterneria Nova
Aixeta, SL
Llanterneria Nova

Núm. Factura

Data Factura

Base
Imposable

IVA no
deduïble

Total factura

3120110357358

03/02/2012

7.524,42

1.354,40

8.878,82

3120310292665

27/03/2012

3.730,31

671,46

4.401,77

3120210375604

13/03/2012

3.877,48

697,95

4.575,43

1 000056

03/07/2012

657,75

118,4

776,15

1 120281

07/08/2012

446,5

80,37

526,87

1 120236

03/07/2012

103,62

18,65

122,27

1 120120

04/04/2012

130,97

23,57

154,54
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340-212 B96780069
340-212 B96780069

Aixeta, SL
Piscines EGP SL
Piscines EGP SL

3200711
3200515

20/09/2012
20/07/2012

81,5
17,12
391,8
70,52
Suma Total

98,62
462,32
19.996,79

TERCER.- Quantificar la sol·licitud d'adhesió a la subvenció en un import total de dènou mil noucents noranta-sis euros amb setanta-nou cèntims.
QUART.- Remetre a la Diputació tota la documentació necessària per a l'adequada tramitació,
facultant alcalde perquè realitze tots els tràmits que siguen necessaris.

OCTAU.- ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ
DE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL A LA SEU ELECTRÒNICA COMPARTIDA
DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.
Es dóna compte del conveni de col·laboració per a la incorporació de l'Ajuntament a la Seu
electrònica compartida de la Diputació Provincial.
La Llei 11/2007, d'Accés Electrònic dels ciutadans als servicis públics establix, en l'article
17, que per a identificar-se i garantir una comunicació segura, les Seus Electròniques utilitzaran
sistemes de firma electrònica basades en certificats de dispositiu segur o mig equivalent.
Així mateix, l'article 18 preveu la possibilitat d'utilitzar Segells d'Òrgan basats en certificats
electrònics que reunisquen els requisits exigits per la legislació de firma electrònica, per a la
identificació i autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa
automatitzada. Els certificats de Segells d'Òrgans s'utilitzen per a identificar i firmar actes
administratius per mitjans de sistemes informàtics, establint una vinculació del dit sistema amb un
determinat òrgan administratiu.
Atés que L'Ajuntament de manifesta la seua voluntat d'utilitzar la seu electrònica compartida de la
Diputació de València i a fi d'agilitzar els tràmits necessaris per a la seua posada en marxa, els
membres de la Junta de Govern Local acorden facultar al Sr. Alcalde perquè realitze tots els tràmits
que siguen necessaris per a la firma conveni de col·laboració per a la incorporació de l'ajuntament
de Rafelbunyol a la seu electrònica compartida de la Diputació Provincial de València.

NOVÉ.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'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. 368 de 20 de setembre desestimant el recurs de reposició contra la sanció de
trafique imposada per decret d'alcaldia 265/2012 (exp. 310/2012)
Decret núm. 369 de 20 de setembre desestimant el recurs de reposició contra la sanció de
trafique imposada per decret d'alcaldia 315/2012 (exp. 353/2012)
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Decret núm. 370 de 20 de setembre concedint llicència d'obertura de l'activitat de magatzem
de subministraments industrials en carrer del Trenet, 18 a favor de Subministraments
Industrials Sercoin, SL
Decret núm. 371 de 21 de setembre concedint llicència d'obertura de l'activitat de comerç a
l'engròs de torxes i accessoris per a soldadura professional en carrer Alguixós, 26 a favor de
FERBE SOLDADURES, SL
Decret núm. 372 de 24 de setembre concedint llicència d'obertura de l'activitat de comerç al
detall d'articles d'artesania en carrer Reina Sofia, 42 Baix a favor de Samuel Fenollosa
Cucart.
Decret núm. 373 de 24 de setembre estimant el recurs de reposició contra la sanció de
trànsit imposada per decret de l'alcaldia 315/2012 (exp. 545/2012)
Decret núm. 374 de 24 de setembre procedint a la contractació de Carlos Sánchez
Rodríguez com a professor informàtica per a impartir classes en l'Escola Permanent
d'Adults.
Decret núm. 375 de 24 de setembre autoritzant l'inici de l'activitat de magatzem per a
empresa constructora en carrer Germanells, 25 a favor de Roberto Cercos Grande.
Decret núm. 376 de 25 de setembre acordat la contractació de María Dolores Terol
Bermúdez i María Jesús Martin zarco cel Martin albo, com a netejadores per al col·legi
públic Mare de Déu del Miracle, edificis i espais públics durant el curs escolar 2012/2013.
Decret núm. 377 de 25 de setembre autoritzant la posada en funcionament a Papereria
Casas i Sánchez SL de l'activitat consistent en “Papereria-llibreria”, amb emplaçament en el
carrer Cami Fondo, 5B.
Decret núm. 378 de 25 de setembre autoritzant la inscripció d'una parella en el Registre
municipal de parelles de Fet.
Decret núm. 378 a 381 de 26 de setembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 382 de 27 de setembre convocant sessió ordinària del ple de l'Ajuntament per
al dia 1 d'octubre del 2012 a les 18:30 hores en el Saló de sessions de l'Ajuntament.
Decret núm. 383 de 27 de setembre iniciant expedient de baixes per inscripció indeguda del
Padró d'Habitants.
Decret núm. 384 de 28 de setembre concedint llicència de segona ocupació de la vivenda
sítia en carrer Reial Séquia de Moncada, 12.
Decret núm. 385 de 28 de setembre autoritzant la contractació de monitors de natació i
monitors de spining.
Decret núm. 386 d'1 d'octubre aprovant la concessió de distintes ajudes socials propostes
pel departament de servicis socials.
Decret núm. 387 d'1 d'octubre acordant estimar les al·legacions presentades i en
conseqüència retirar les sancions de trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 388 de 3 d'octubre concedint llicència d'obertura de l'activitat de cafeteria a
José Vicente Beltrán Poyuelo en carrer Calvari, 64B.
Decret núm. 389 de 4 d'octubre concedint llicència d'obertura de l'activitat de retolació i
disseny gràfic a José Gutierrez Moraleda en carrer Miguel Ángel Blanco, 23
Decret núm. 390 de 4 d'octubre anul·lant el decret 361/2012 per no procedir la concessió de
la llicència d'activitat a l'estar tramitant-se l'expedient de primera ocupació de l'edifici.
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Decret núm. 391 de 4 d'octubre concedint diverses llicències d'obres.
Decret núm. 392 de 4 d'octubre declarant la caducitat d'inscripcions en el padró municipal
d'habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent.
Decret núm. 393 de 4 d'octubre concedint llicència d'obertura de l'activitat de
comercialització i distribució de substrats fertilitzants i productes ecològics nutricionals per
a l'agricultura a Rizhum Nature SL en carrer Miguel Ángel Blanco, 23.
Decret núm. 394 de 4 d'octubre ordenant la neteja dels solars sitis en carrer Castelló, 48, 50
i 52.
Decret núm. 395 de 5 d'octubre requerint als propietaris de l'edifici siti en c/ Lepant, 4
perquè realitzen els treballs i obres necessàries per a connectar l'edifici a la xarxa general de
sanejament.
Decret núm. 396 i 397 de 8 d'octubre autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 398 de 8 d'octubre denegant la comunicació ambiental a Norma Agrícola, SL
fins que no s'esmenen les deficiències observades en la llicència d'ocupació de l'edifici siti
en carrer Major, 41.
Decret núm. 399 de 10 d'octubre denegant la llicència sol·licitada per José Vicente García
Gil per a la construcció d'una sostrada en la coberta de l'immoble siti en l'avinguda Sant
Pere, 4-14.
Decret núm. 400 d'11 d'octubre concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia
en carrer Reial Séquia de Moncada, 1-7.
Decret núm. 401 d'11 d'octubre aprovant les bases per a la convocatòria d'una borsa de
treball per a peó de servicis diversos i oficials de la construcció.
Decret núm. 402 d'11 d'octubre aprovant els complements per Incapacitat Temporal,
adherint-se en la seua totalitat als límits establits en la seua totalitat per a l'Administració
General de l'Estat.
Decret núm. 403 d'11 d'octubre acordant la incoació de l'expedient sancionador contra
Eduardo Heredia Fernando per presumptes infraccions dels articles 6.3 B) i ss. De
l'Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
Decret núm. 404 de 15 d'octubre convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local
per al dia 18 d'octubre del 2012.

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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