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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 20 DE JULIOL DE 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 20 de juliol 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.

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

A C O R D S

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.264/2012 de data 3 de juliol pel
qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
FRANCISCA APARISI SANCHIS per a la realització d'obres consistents a pavimentar la terrassa
de la vivenda sítia en la c/ 9 d'octubre, 45
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INES BALLESTER PIQUER per a la realització d'obres consistents en reparació de porta d'entrada,
col·locació d'escaiola en el sostre i pavimentació del sòl del baix comercial siti en la c/ Reial Séquia
de Moncada, 11B
Mª CARMEN ANTON ANTON per a la realització d'obres consistents en reforma de la cuina de la
vivenda sítia en la c/ Diputació Provincial, 33.
JULIO ORDOÑEZ LUQUE per a la realització d'obres consistents en sanejament i tractat de parets
i substitució de taulells en la vivenda sítia en la c/ infanta Elena, 9

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:
LUIS MAS LEAL, en nom i representació de DIETÉTICA DEL MEDITERRANEO SL per a
tancament de pati interior per a ampliació de nau magatzem en carrer la Mar núm. 18
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de sis-cents trenta euros amb cinquanta-huit cèntims (630,58 €) 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 cinc euros amb deu cèntims
(105,10 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTAHUIT CÈNTIMS (735,68 €).

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de subministrament de gas natural en
carrer Sant Teresa, 18. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents euros
(600 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública.
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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.
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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 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 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.

Es dóna compte de l'informe dels servicis tècnics en relació a les taxes de l'impost de
construcció de les obres d'habilitació en nau sítia en carrer Horteta, 11 exp. Núm. 24/2011 incoat
per MULTIESPORT ROCA CB. Atés que es tracta d'una habilitació de nau per a pistes esportives,
no referenciada en l'Ordenança Reguladora de l'Impost de Construcció, els membres de la Junta de
Govern Local acorden anul·lar les taxes aprovades en la Junta de Govern de 12 d'abril del 2012 i
aprovar les noves taxes liquidades en funció del pressupost d'execució material del projecte
d'habilitació:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de nou-cents euros (900 €) 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 cinquanta euros (150 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL CINQUANTA EUROS (1.050 €)

Es dóna compte de l'escrit presentat per GREGORIO FERRERS MANZANEDA,
sol·licitant nova inspecció dels servicis tècnics atés que no creu correcte el requeriment realitzat
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com a conseqüència del primer informe emés pels servicis Tècnics per les obres realitzades en la
vivenda sítia en carrer Comunitat Valenciana, 2.
Per part dels Servicis Tècnics s'emet nou informe de data 20 de juliol del 2012 en el qual,
després de realització d'una segona inspecció, es ratifiquen en l'informe emés al seu dia.
En conseqüència els membres de la Junta de Govern Local acorden requerir al propietari la
legalització de les obres en els termes expressats en el primer informe emés pels Servicis Tècnics.

Devolució de fiances
Donat compte de la instància presentada per JOSÉ MIGUEL TORRES IBORRA, director
d'administració i finances de TELECOMUNICACIONS DE LLEVANT, SL, sol·licitant devolució
de l'aval depositat per import de 3.080,20 € per a obertura de rasa front la núm. 5 del carrer Calvari,
expt. D'obres 116/2011.
Vist l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir a la devolució de l'aval.

Donat compte de la instància presentada per ROSA ANA SORNÍ CASTELLAR sol·licitant
devolució de la fiança depositada en BANCAIXA el 28 d'abril del 2009 per import de 450 euros,
per a respondre de possibles danys que es puguen ocasionar en la via pública en relació a l'obertura
de rasa per a connexió de sanejament, expt. Obres 19/2009.
Vist l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir a la devolució de l'aval.

Donat compte de la instància presentada per ROSA ANA SORNÍ CASTELLAR sol·licitant
devolució de la fiança depositada en BANCAIXA el 18 d'abril del 2009 per import de 4.960 euros,
per a respondre de possibles danys que es puguen ocasionar en la via pública en relació a l'obra de
construcció de vivenda unifamiliar, expt. Obres 106/2008.
Vist l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir a la devolució de l'aval.

Donat compte de la instància presentada per FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ BELTRÁN
sol·licitant devolució de la fiança depositada en BANC DE VALÈNCIA el 23 de juny del 2009 per
import de 840 euros, per a respondre de possibles danys que es puguen ocasionar en la via pública
en relació a a obertura de rasa per a connexió de sanejament, expt. Obres 35/2009.
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Vist l'informe favorable emés pels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir a la devolució de l'aval.

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 Primera Ocupació sol·licitada per FRANCISCO JAVIER CHULVI LLEDÓ I
MONSERRAT CRESPO LLANDRES per a la vivenda sítia en carrer José Luis Caso, 6.
Cèdula de Segona Ocupació sol·licitada per RAFAEL ALOY ESTEVE per a la vivenda
sítia en carrer Reial Séquia de Moncada, 6.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per FERNANDO ROA SEGADO sol·licitant
canvi d'ubicació del gual, placa núm. 796, situat al carrer 25 d'abril 17 a la nau sítia en carrer
Gregorio Ordoñez, 8.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, si bé se
l'informa que passa de tindre un caràcter particular a industrial, per la qual cosa, també variarà la
taxa anual del mateix passant a ser a raó de 30 €/ ml anual basant-se en l'actual ordenança fiscal de
Reserva d'Aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per ISABEL RIVERA RIOS sol·licitant el canvi
de titularitat de la reserva d'aparcament sítia en carrer Sant Joan, 64 que figura a nom d'ENRIQUE
SIMÓN MARTINEZ al seu propi. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que
sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per NURIA LOSADA NATIVIDAD sol·licitant
anul·lació de la petició de baixa de la reserva d'aparcament sítia en carrer 9 d'octubre, 24. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, no participant en la
votació la pròpia interessada.
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA ASUNCIÓN GASPAR
SALVADOR indicant que hi ha un error en el domicili fiscal que consta en cadastre, per la qual
cosa les notificacions d'IBI d'urbana no li han arribat al seu domicili siti en carrer Magdalena, 27.
Sol·licita s'emeten nous rebuts amb el domicili correcte i no s'aplique el corresponent recàrrec sobre
els mateixos.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat,
traslladant d'este acord al Servici de Recaptació perquè procedisca al cobrament dels rebuts sense el
recàrrec corresponent.

Es dóna compte de la instància presentada per MARÍ CRUZ BELTRÁN HERRERO, en
representació d'ANTONIO ROS CUITAVI, sol·licitant devolució dels ingressos indeguts des del
2009 al 2012 a causa de l'estimació de la sol·licitud de correcció d'errors materials davant de la
Gerència Regional del Cadastre relatius a l'immoble de la seua propietat referència cadastral
8853901YJ2885S0009IU. Els membres de la Junta de Govern Local en aplicació del que establixen
els arts. 14 a 16 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el reglament General de
Desplegament de La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, en matèria de revisió en
via administrativa, acorden donar les ordes oportunes al Servici de Recaptació perquè es procedisca
a la liquidació de nous rebuts d'acord amb la nova liquidació practicada pel cadastre, i es procedisca
a la devolució de la quantitat resultant de la liquidació.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ SALES CABALLER sol·licitant
anul·lació del rebut de fem de la vivenda sítia en carrer Calvari, 42 pta. 1 a l'indicar que es tracta
d'una sola vivenda amb un comptador d'aigua i llum. Vist l'informe de la policia local que corrobora
allò que s'ha manifestat pel sol·licitant, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a
allò que s'ha sol·licitat, donant ordes al servici de recaptació perquè anul·le els rebuts pendents de
fem del carrer Calvari, 42 pta. 1, així com donar de baixa el dit rebut del padró de fem per a anys
posteriors.

Es dóna compte de la reclamació presentada per SALVADOR GARCÍA SALVADOR a la
resolució de la Junta de Govern Local sobre el pagament de l'IBI d'urbana de la viscuda sítia en
carrer Camí Fons, 18 que va vendre al maig del 2011, sol·licitant que s'emeten quatre rebuts en
funció de la participació de cada propietari i se'ls eximisca d'abonar el recàrrec del rebut d'Ibi
d'urbana del dit exercici.

7

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

Els membres de la Junta de Govern Local acorden indicar-li que els rebuts s'emeten per
unitat de local, per la qual cosa no pot accedir-se al prorrateig. No obstant i davant de la confusió
generada pel pagament del dit impost, els membres acorden eximir els contribuents del pagament
del recàrrec generat. 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 VICENTA SANCHO CASTELLAR,
sol·licitant baixa del padró de fem del local comercial siti en carrer Mare de Déu del Miracle, 15B al
no exercir-se cap activitat en el mateix i aportant certificat de l'empresa AIGÜES DE VALÈNCIA
SA en el que s'indica que no hi ha contracte algun de subministrament d'aigua en el dit local. Els
membres de la Junta de Govern Local indiquen que per a accedir a la seua sol·licitud haurà d'aportar
també certificat de l'empresa subministradora de l'electricitat en què s'indique que el local no té
subministrament d'electricitat.

Es dóna compte de la instància presentada per MILAGRO SANCHO CASTELLAR,
sol·licitant baixa del padró de fem del local comercial siti en carrer Mare de Déu del Miracle, 15A
al no exercir-se cap activitat en el mateix i aportant certificat de l'empresa AIGÜES DE
VALÈNCIA SA en el que s'indica que no hi ha contracte algun de subministrament d'aigua en el dit
local. Els membres de la Junta de Govern Local indiquen que per a accedir a la seua sol·licitud
haurà d'aportar també certificat de l'empresa subministradora de l'electricitat en què s'indique que el
local no té subministrament.

Fraccionament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per EDUARDA DELGADO DOMINGUEZ
sol·licitant fraccionament del deute pendent en el servici de recaptació a data 17 de juliol del 2012,
corresponent a fem i urbà de la vivenda sítia en urbanització Lladró per import total de 963,96 €.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada mes (setembre, octubre i
novembre 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 ROQUE CARMONA PIQUER sol·licitant
fraccionament del deute pendent en el servici de recaptació a data 3 de juliol del 2012 al seu nom i
al de Roque Carmona Plaça corresponent a vehicles, fem i urbà de la vivenda sítia en urbanització
Lladró per import total d'1.023,37 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al
prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats de l'1 al 10 de cada
mes (setembre, octubre i novembre del 2012) en el compte de l'Ajuntament del Banc de València,
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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.

Ocupació de la via pública amb taules i cadires
Es dóna compte de la instància presentada per ROSA MARIA LLOBATÓ FERRANDIS,
en representació de LLOBATÓ FERANDIS CB sol·licitant per als mesos de juliol, agost i
setembre l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat,
Casa Llobató, 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
12 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el
pagament previ de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 12 m2 en el domicili siti en carrer
Reial Séquia de Moncada, 6 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de
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 juliol, agost i setembre 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 tets o semblants l'altura mínima serà de 60 centímetres des del sòl
de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
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Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per EMILIO OLMOS PIQUERAS sol·licitant
per als mesos d'agost, setembre i octubre l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront
del local de la seua propietat, Bar Joventut, siti en carrer València, 4 Baix. 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. 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:
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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 6 m2 en el domicili siti en carrer
València, 4 Baix amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de Bar
Joventut, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos d'agost, setembre i octubre 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 tets 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
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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 JUAN JOSÉ BELMONTE PICAZO
sol·licitant ocupació per als mesos de juliol, agost i setembre de la via pública amb taules i cadires
enfront del local de la seua propietat, Bar Toscà, siti en carrer Magdalena, 65. La terrassa se situa
enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant
una superfície total de 10 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha
sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 10 m2 en el domicili siti en carrer
Magdalena, 65 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Toscà,
no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos de juliol, agost i setembre del 2012. La possibilitat de pròrroga
està sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
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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 tets 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.
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.
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Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ CASTELLAR IBORRA sol·licitant
ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat siti en carrer
Camí Fons, 32, durant els mesos de juliol, agost i setembre. La terrassa se situa enfront de la fatxada
del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de
12 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el
pagament previ de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 12 m2 en el domicili siti en carrer
Camí Fons 32 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar El Coc,
no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos de juliol, agost i setembre del 2012. La possibilitat de pròrroga
està sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tets 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.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir.

SÈPTIM.- PROPOSADA DE LA REGIDORIA DE CULTURA EN RELACIÓ AMB ELS
PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVICIS RECREATIUS I CULTURALS EN
L'ESCOLA D'EDUCACIÓ PERMANENT D'ADULTS
Per part de la Sra. Losada Nativitat, s'informa que s'ha procedit a l'estudi per a determinar
els preus públics proposats pel claustre de professors de l'Escola d'Educació Permanent d'Adults per
a l'oferta educativa del curs 2012-2013, quedant de la manera següent:
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I CICLE:
25 €
• Alfabetització
• Neolectors
• Educació de base
II CICLE:
50 €
• I nivell
• II nivell
CURS COMPLET:

EMPADRONATS
100 €
NO EMPADRONATS 150 €

• Anglés
• Cicles Formatius Grau Superior
• Accés Majors de 25 anys
• València, Junta Qualificadora
• comptabilitat
• Castellano per a estrangers
NOTA:
• 2n curs
• Optatives
• Només optatives

50% del depòsit
10€/opció
25€/opció

EMPADRONATS
130€
NO EMPADRONATS 140€
• comptabilitat informatitzada 30 h
• Informàtica bàsica
40 h
• Monogràfics informàtica
30 h
Word, excel, access, internet, Autocad

INFORMÀTICA:

ALTRES PROGRAMES
Balls saló

20 €/mes

Explica així mateix que d'esta manera es complix al que establix el Pla d'Ajust aprovat en el
seu moment.
El Sr. secretari informa que la determinació dels preus públics és competència del Ple de
l'Ajuntament al no haver-hi mesura delegació en la Junta de Govern Local pel que l'adopció de
qualsevol acord deurà ser objecte de ratificació per part del Ple per a atorgar-li l'adequada validesa.
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La Sra. Losada justifica la necessitat determinar amb caràcter urgent les tarifes per a poder
realitzar l'oferta educativa del pròxim curs escolar, sense perjuí que es realitzen les correccions
adequades si el Ple de l'Ajuntament així ho decidix.
A la vista de tot, la Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.- Establir les taxes per a l'oferta educativa del curs 2012-2013, quedant de la
manera següent:
I CICLE:
25 €
• Alfabetització
• Neolectors
• Educació de base
II CICLE:
50 €
• I nivell
• II nivell
CURS COMPLET:

EMPADRONATS
100 €
NO EMPADRONATS 150 €

• Anglés
• Cicles Formatius Grau Superior
• Accés Majors de 25 anys
• València, Junta Qualificadora
• comptabilitat
• Castellano per a estrangers
NOTA:
• 2n curs
• Optatives
• Només optatives

50% del depòsit
10€/opció
25€/opció

EMPADRONATS
130€
NO EMPADRONATS 140€
• comptabilitat informatitzada 30 h
• Informàtica bàsica
40 h
• Monogràfics informàtica
30 h
Word, excel, access, internet, Autocad

INFORMÀTICA:

ALTRES PROGRAMES
Balls saló

20 €/mes
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SEGON.- Sotmetre a ratificació del Ple de l'Ajuntament el present acord en la primera
sessió ordinària per a atorgar-li l'oportuna validesa administrativa.

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. 251 de 26 de juny anul·lant expedients sancionadors per infraccions a l'article
51 de l'Ordenança Municipal reguladora de la Tinença i Protecció d'Animals de
Companyia.
Decret núm. 252 de 26 de juny resolent recurs de reposició contra la sanció de trànsit
imposada per decret de l'alcaldia 98/2012.
Decret núm. 253 de 26 de juny resolent recurs de reposició contra la sanció de trànsit
imposada per decret de l'alcaldia 150/2012.
Decret núm. 254 de 27 de juny aprovant la liquidació del pressupost corresponent a
l'exercici econòmic de 2011.
Decret núm. 255 de 27 de juny acordant la personació en el procediment ordinari núm.
286/2012 que se seguix en el jutjat de primera instància i instrucció núm. 2 de
Massamagrell, en virtut de la demanda practicada per l'entitat MACIPEKE SL.
Decret núm. 256 de 27 de juny inscrivint a una parella en el registre municipal de Parelles
de Fet.
Decret núm. 257 de 27 de juny dictant orde d'execució per a neteja i posterior tanca de
solars atorgant als propietaris un termini de 30 dies.
Decret núm. 258 de 27 de juny dictant orde d'execució per a neteja de solars atorgant als
propietaris un termini de 30 dies.
Decret núm. 260 de 28 de juny concedint ajudes individuals propostes pels Servicis socials.
Decret núm. 261 de 28 de juny ordenant el pagament a ACMURSA corresponent a
l'anticipació del gasto en concepte de sis mensualitats dels gastos salarials dels
enclavaments laborals que presten servicis a l'Ajuntament.
Decret núm. 262 de 28 de juny incoant expedient sancionador per infracció de l'article 17
del Reglament de servici d'arreplegada de residus sòlids urbans i neteja viària.
Decret núm. 263 de 28 de juny incoant expedient sancionador per infracció de l'article 47
de la Llei 7/2002 de Contaminació Acústica.
Decret núm. 264 de 3 de juliol concedint llicència d'obres menors.
Decret núm. 265 de 5 de juliol desestimant les al·legacions presentades a les denúncies de
trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 266 concedint llicència de primera ocupació de l'edifici destinat a set vivendes
síties en carrer Els Furs, 5-7-9.
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Decret núm. 267 de 7 de juliol procedint a l'adjudicació de la carretó elevadora relacionada
en l'expedient del PPOS/2012/44/1 a l'empresa CANAL DE CAMARENA, SL.
Decret núm. 268 de 9 de juliol autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 269 de 9 de juliol resolent el recurs de reposició contra la sanció de trànsit
imposada per decret de l'alcaldia 193/2012.
Decret núm. 270 de 13 de juliol nomenant funcionari interí a Raul Palència Molina per a
substitució de policia local per incapacitat temporal.
Decret núm. 271 a 274 de 13 de juliol sol·licitant reforços de policies d'altres localitats per a
la nit de disfresses del 7 de setembre del 2012.
Decret núm. 275 a 285 de 16 de juliol sol·licitant reforços de policies d'altres localitats per a
la nit de disfresses del 7 de setembre del 2012.
Decret núm. 286 de 16 de juliol informant favorablement la pròrroga de la comissió de
servicis de l'agent Santiago Saez Mes.
Decret núm. 287 de 17 de juliol convocant Junta de Govern Local per al dia 20 de juliol a
les 12 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament.

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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