AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
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Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVEMBRE DEL 2012 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores i trenta minuts del dia 22 de
novembre 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, Amparo Vicenta Bellver Morte, que actua en qualitat de secretària en substitució del
titular, 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 Fonts Ames membres dels
Servicis Tècnics per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.

Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

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

SEGON.- CORRESPONDÈNCIA
Es dóna lectura pel Senyor secretari de la Correspondència Oficial rebuda i
despatxada, dels assumptes de tràmit i la resta de disposicions legals d'interés, manifestant
els senyors assistents queden assabentats i conformes.
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TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
No es van produir.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per RAMÓN GONZÁLEZ CÒRDOVA
sol·licitant la baixa de reserva d'aparcament del carrer Eixarch, 13, placa núm. 233. 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. Igualment
s'acorda comunicar este acord als servicis municipals perquè procedisquen a eliminar el
pintat de la zona de reserva d'aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per Mª DOLORES GASPAR IBORRA
sol·licitant la revisió de la taxa de reserva d'aparcament, ja que estava pagant a raó de 18
vehicles quan ara només aparquen 7. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
donar les ordes oportunes perquè el canvi de la taxa de reserva d'aparcament produïsca
efectes a partir de l'exercici del 2013.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de la via pública
Es dóna compte de la instància presentada per PEDRO CASADO CASTILLA
sol·licitant anul·lació de l'ocupació i la taxa de la via pública concedida en Junta de Govern
Local de data 18 d'octubre i sol·licitar una nova ocupació de via pública per als mesos
d'octubre a desembre del 2012 amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat,
Bar SUD siti en carrer Rei a 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
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 120 m2 en el domicili siti
2

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
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

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.
Temps concedit: mesos des d'octubre fins a desembre 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
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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 HERMINIA LÓPEZ RUIZ, en representació
de EN FAMÍLIA, CB sol·licitant ocupació de 6 m2 de via pública amb taules i cadires en
el carrer Eixarch, 43 per a tot l'exercici 2013 i abonar trimestralment la taxa corresponent.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, indicantli que en el cas que vullga abonar-ho trimestralment, haurà de sol·licitar l'ocupació de la via
pública a l'inici de cada trimestre.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per Hel·lena Marcos Dezeuze, com a
apoderada de l'empresa FIBROTEC MATERIALES COMPUESTOS SL sol·licitant la
baixa del servici d'arreplegada de fems des de gener del 2012 per canvi de domicili de
l'empresa al municipi de Museros. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al que sol·licita i donar les ordes perquè a partir d'este exercici es gire el rebut a
nom del titular de la nau, María Dolores López Heras.
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Queda pendent la resolució de les sol·licituds presentades per MILAGROS
SANCHO CASTELLAR I VICENTA SANCHO CASTELLAR, en sol·licitud de baixa de
fem dels locals sitis en la C/Mare de Déu del Miracle 15 baix A i 15 Baix B, en tant i quant
no es verifique per mitjà de visita d'inspecció que dites baixes no tenen els servicis d'aigua i
subministrament elèctric, tal com es va decidir en l'última Junta de Govern respecte al local
siti en la C/Mare de Déu del Miracle 15-A.

Es dóna compte de la instància presentada per José Juan Capilla Burgara, en
representació de l'empresa PEPSICO FOODS AIE sol·licitant la baixa del servici
d'arreplegada de fems des de gener del 2012 per canvi de domicili de l'empresa al municipi
de Paterna. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i
donar les ordes perquè a partir d'este exercici es gire el rebut a nom del titular de la nau,
Jaspe Brochal, SL.

Es dóna compte de la instància presentada per CÁNDIDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
sol·licitant la baixa del servici d'arreplegada de fems des de gener del 2012 per finalització
del contracte de lloguer de la nau siti en carrer Germanells, 45. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes perquè a partir d'este
exercici es gire el rebut a nom del titular de la nau, Federido Lizondo Sancho.

Es dóna compte de la instància presentada per FEDERICO LIZONDO SANCHO
sol·licitant la baixa del servici d'arreplegada de fem corresponent a l'exercici del 2012 de la
nau sítia en carrer Germanells, 45 per no estar exercint-se cap activitat en l'actualitat. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, en tant i
quant no es presente justificant de no tindre els servicis de subministrament d'aigua potable
i d'electricitat, expedits per les companyies subministradores.

Fraccionament tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per IRENE CARO GARCÍA sol·licitant
el fraccionament del deute de 927 euros que té pendent en l'ajuntament per diversos
conceptes en dos terminis, un al Gener i l'altre al juliol del 2013 ja que els terminis
concedits en anteriors Juntes de Govern li és impossible complir-los. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, havent d'ingressar les
quantitats a compte en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67
0000001605, passant a arreplegar els rebuts corresponents una vegada abonat l'últim
termini. Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació
Municipal perquè en prengueu coneixement.
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Es dóna compte de la instància presentada per FRIGORÍFICOS COSTA
LEVANTE, SL indicant que no pot abonar els distints IMCV de 2012 per un import
d'1.889,35 € pel que sol·licita el fraccionament del mateix en els períodes següents: febrer i
març del 2013. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha
sol·licitat havent d'ingressar les quantitats a compte en el 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 INMACULADA PÉREZ LLUCH, en
nom de CRISTALLERIA CAMARASA, SL sol·licita el fraccionament dels rebuts d'IMCV
i de taxa d'arreplegada de fem per un import total de 516,60 €. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden concedir un fraccionament de tres mesos (gener, febrer i març del
2013) havent d'ingressar les quantitats a compte en el 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 ELVIRA ESCRIG CARBONELL
sol·licita l'ajornament del deute que té amb l'ajuntament per diversos impostos al dia 27 de
novembre. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha
sol·licitat havent de fer l'ingrés en el compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093
0377 67 0000001605, passant a arreplegar els rebuts corresponents pel Servici de
Recaptació una vegada abonada el deute. 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 VIRGINIA SIMO BERTOLÍN
sol·licita el fraccionament dels rebuts d'IMCV que ascendixen a un total de 182,09 € Els
membres de la Junta de Govern Local acorden concedir un fraccionament de tres mesos
(gener, febrer i març del 2013) havent d'ingressar les quantitats a compte en el 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.
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Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per ANA MARIA MARTÍNEZ
FÉRNANDEZ indicant que en 2010 va vendre el vehicle matrícula V-5909-GZ pel que
sol·licita anul·lació del procediment de constrenyiment de l'IMCV de l'exercici de 2011
corresponent al dit vehicle per no ser de la seua propietat. Consultats els fitxers de vehicles
d'este ajuntament i la Base de dades de trànsit, el titular del vehicle continua sent Ana
María Martínez Fernández, per la qual cosa els membres de la Junta de Govern Local
acorden desestimar la sol·licitud presentada, en tant i quant no es tramite la baixa del
vehicle a través de la Direcció Provincial de Trànsit

Es dóna compte de la instància presentada Mª PAZ ROIG ESPERT MIRASOL
com a apoderada de la mercantil UNIÓN DE CRÉDITOS IMMOBILIARIOS, SA
sol·licitant derivació del deute en període voluntari dels exercicis no prescrits de l'immoble
siti en carrer Bobalar 24-2-4, referència cadastral 8757827YJ2885N0006WL, després de
declarar fallit al deutor principal. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir
al que sol·licita i en conseqüència la derivació del deute en període voluntari dels exercicis
no prescrits corresponents a l'immoble amb referència cadastral 8757827YJ2885N0006WL
a la mercantil UNIÓN DE CRÉDITOS IMMOBILIARIOS, SA donant les ordes al
Servici de recaptació perquè es procedisca a emetre nous rebuts a nom del sol·licitant.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No s'han produït

SÈPTIM.- SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DEL PAGAMENT DE L'ACTIVITAT
INCLOSA EN EL PROGRAMA DEL SARC
Per part del Sr. Alcalde s'explica que dins de la Campanya del Servici d'Assistència
i Recursos Culturals de la Diputació (SARC) hi havia la possibilitat de subvencionar
actuacions no incloses dins del catàleg que publica el SARC. Este ajuntament va sol·licitar
subvenció el 27 de març del 2012 per a contractar l'actuació dels Mateixos per al dia 3 de
setembre del 2012 i ara ens demanen que acordem la cessió del dit pagament a la
Diputació. Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat acorden:
Primer. Sol·licitar a la Diputació de València que d'acord amb el que establix les bases per
a la promoció i realització d'activitats culturals en les entitats locals de la província de
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València per a la campanya 2012, abone per mitjà de transferència als proveïdors
relacionats el caché corresponent a les activitats culturals realitzades en la seua entitat local
i que no estan incloses en el Catàleg del SARC.
Segon. Vistos els informes emesos per Intervenció i considerant que les referides
obligacions compten amb el degut suport material, consistent en factures que acrediten la
realització total de les activitats culturals que estan subjectes i complixen els requisits
establits en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
S'acorda, proposar la relació de factures a ser abonades:
CIF/NIF

Núm.
Factura

Data

B98293491

84

31/08/12

Nom i cognoms/ Raó
Social
PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS
LA UNIÓN, SL

Concepte

Base
Imposable

IVA

Import
Total

IRPF

Actuació de
LOS
MISMOS

4.237,29

762,71

5.000

0

Tercer. Acordar la cessió de dret de cobrament a favor de cada un dels proveïdors
relacionats i per l'import indicat; a estos efectes se subscriurà el corresponent document de
cessió de drets de cobrament.
Quart. Quantificar la sol·licitud d'abonament de les factures les activitats culturals que no
estan incloses en el Catàleg del SARC, en un import total de 5.000 euros.
Quint. Remetre a la Diputació de València tota la documentació necessària per a l'adequada
tramitació, facultant l'alcalde perquè porte a terme tots els tràmits que siguen necessaris.

OCTAU.- 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. 429 de 6 de novembre requerint a La Peña valencianista per a la
regularització de l'activitat que s'exercix en la C/Màrtirs 29.
Decret núm. 430 de 6 de novembre aprovant les liquidacions d'Ibi urbana per altes
noves.
Decret núm. 431 a 433 de 6 de novembre aprovant les liquidacions de fem per altes
noves.
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Decret núm. 434 de 7 de novembre elevant a definitiu l'acord d'aprovació inicial de
suplements de crèdit acordat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 1 d'octubre
de 2.012 per no presentar-se reclamacions durant el període d'exposició al públic.
Decret núm. 435 de 9 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 436 de 12 de novembre anul·lant l'expedient d'activitat núm. 18/2009
sítia en carrer Germanells, 19 C.
Decret núm. 437 de 12 de novembre contractant a Rosario Milà Martínez per a
ocupar el lloc de la netejadora de la piscina coberta MARIA AMPARO GARCÍA
GONZÁLEZ durant el procés d'incapacitat temporal.
Decret núm. 438 de 13 de novembre autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat
de bar-restaurant en carrer Eixarch, 43 a favor de En Família CB.
Decret núm. 439 de 14 de novembre autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat
de matricera i injecció de plàstics en carrer Roll del Colomer, 16B a favor de Santos
Romero Escudero.
Decret núm. 440 de 14 de novembre concedint la llicència de segregació de la
parcel·la sítia en polígon 3 parcel·la 18.
Decret núm. 441 de 14 de novembre concedint ajudes socials a proposta del
Departament de Servicis Socials.
Decret núm. 442 de 15 novembre concedint llicència de segona ocupació de la
vivenda sítia en carrer La Font, 3.
Decret núm. 443 i 444 de 15 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la
via pública.
Decret núm. 445 de 15 de novembre aprovant les liquidacions corresponents als
exptes. 94 al 145 de 2012 de l'Impost de Plusvàlua.
Decret núm. 446 de 16 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 447 de 19 de novembre convocant sessió ordinària de la Junta de
govern local per al dia 22 de novembre a les 12:30 hores en la sala d'actes de
l'Ajuntament.

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