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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 25 D'ABRIL DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores i treinta minuts del dia 12 d'abril 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'Ordre del dia.
Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera membres dels Servicis Tècnics per a
informar dels assumptes de naturalesa tècnica.
Obert l'acte d'ordre 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
No es van produir
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Devolució de fiances
Donat compte de la instància presentada per JULIO VILLARROYA BENLLOCH sol·licitant
devolució de l'aval depositat per import de 10.400 € per a respondre de possibles danys en la
via pública en relació a l'expedient d'obres 119/2009 per a execució de vivenda unifamiliar en
carrer Miguel Hernández, 40. Vist l'informe favorable dels Servicis Tècnics, els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Donat compte de la instància presentada per DOLORES PIQUER SANCHO sol·licitant
devolució de l'aval depositat per import de 7.784 € per a respondre de possibles danys en la via
pública en relació a l'expedient d'obres 18/2008 per a execució d'edifici en carrer Vicente
Monserrat, 30 cantó amb carrer Diputació Provincial. Vist l'informe favorable dels Servicis
Tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT

Es dóna compte de la instància presentada per ISABEL FELICIDAD CHULVI GASPAR
sol·licitant plaça d'aparcament per a minusvàlids en el carrer Sant Joan. Vist l'informe de la
policia local en què s'indica que es tracta d'un carrer en què l'estacionament es realitza
tradicionalment ocupant els vehicles la vorera en què es permet l'estacionament mensual, els
membres de la Junta de Govern Local i donades les característiques del carrer acorden no
concedir la reserva d'aparcament en eixa zona, sense perjuí de buscar una zona més àmplia
pròxima al domicili.

Es dóna compte de la instància presentada per JOAN BAPTISTA MANEL BARRACHINA
FABRA sol·licitant plaça d'aparcament per a minusvàlids en carrer Trencat, a l'altura del
número 6. Vist l'informe de la policia Local en què s'indica que les places més pròximes de
reserva de discapacitats es troben en Trencat, 8 i Miquel Romeu, 13 (encreuament amb
Trencat), els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar la sol·licitud, atés que en
cap moment acredita la seua condició de minusvalidesa i a més hi ha places d'aparcament per a
discapacitats pròximes al seu domicili, comunicant-li que poden 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.
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Diversos

Es dóna compte de la instància presentada per GERMANS RODRIGO ROJAS SL sol·licitant
la devolució proporcional de l'import de la taxa de reserva d'aparcament corresponent a
l'exercici 2011 per haver donat de baixa el gual a l'abril d'eixe any. Comprovat la veracitat
d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes
oportunes perquè es procedisca a la devolució del segon semestre de l'exercici 2011.

Fraccionament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per ALONSO COBOS NAVARRETE sol·licitant
suspensió del procediment de constrenyiment iniciat per deutes amb este Ajuntament fins al
mes de juny que cobre la paga extra de la pensió per Incapacitat Permanent. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSE OMAR LAVERGNE FALDETA
exposant que a causa de la seua situació econòmica es veu impossibilitat a fer front al pagament
de l'IBI d'urbana per import de 137,07. 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 (juliol, agost i setembre 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 RAFAEL SÁNCHEZ CODERCH, sol·licitant el
fraccionament del deute que té pendent amb este ajuntament per import total d'1.540,60 €,
segons cèdules de notificació de constrenyiment de data 8 de febrer del 2012. 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 (juny, juliol i agost 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.
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Es dóna compte de la instància presentada per JUAN BAUTISTA GARIBO FENOLLOSA
sol·licitant fraccionament de l'Ibi d'urbana de l'immoble siti en carrer La Font, 25 referència
cadastral 9059809YJ2895N0001FK, corresponent a l'any 2012. 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 (juny, juliol i agost 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 VICTORINO MANUEL LAGUARDA VIVES
sol·licitant fraccionament de l'Ibi d'urbana de l'immoble siti en carrer Reial Séquia de Moncada,
41 referències cadastral 9054908YJ2895S0001UE, corresponent a l'any 2012. 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 (juny, juliol i agost 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 RICARDO CARBONELL LLOPIS sol·licitant
fraccionament de l'Ibi d'urbana de l'immoble siti en carrer del Puig, 21A-3 referències cadastral
9358727YJ2895N0030JG, corresponent a l'any 2012. 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 (juny, juliol i agost 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 MANUEL FERNÁNDEZ MACIÁN sol·licitant
fraccionament de l'Ibi d'urbana de l'immoble siti en Av. Sant Pere, 4-2-6 referències cadastral
9255401YJ2895N0035UB, corresponent a l'any 2012. 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 (juny, juliol i agost 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.
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Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ BOSÓ BENLLOCH sol·licitant
fraccionament de l'Ibi d'urbana de l'immoble siti en carrer Màrtirs, 58 referència cadastral
8855131YJ2885S0001YX, corresponent a l'any 2012, per import de 752,59 €. 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 (juny, juliol i agost 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 RUTH VÉLEZ SAURÍ sol·licitant
fraccionament de l'Ibi d'urbana de l'immoble siti en carrer 9 d'octubre, 63-2-4 referència
cadastral 8455502YJ2885N0010KB, corresponent a l'any 2012, per import de 340,27 €. 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 (juny, juliol i agost 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.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir

SÈPTIM. INFORMES RESOLUCIONS ALCALDIA
Es dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de l'última sessió
de la Junta de Govern Local:
Decret núm. 154 de 10 d'abril incoant expedient sancionador per presumpta infracció de
l'article 48 de l'Ordenança municipal reguladora de la Tinença i Protecció d'Animals de
companyia.
Decret núm. 155 i 156 de 10 d'abril incoant expedients sancionadors per presumpta
infracció de l'article 6.3 B) de l'ordenança Municipal reguladora de la Tinença
d'Animals Potencialment Perillosos.
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Decret de l'alcaldia 157 de 12 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 158 de 12 d'abril iniciant expedient sancionador per presumpta infracció
de l'article 17 del Reglament del Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids Urbans i
Neteja Viària.
Decret núm. 159 de 12 d'abril autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 160 i 161 de 12 d'abril autoritzant la inscripció de dos parelles en el
Registre Municipal de Parelles de Fet.
Decret núm. 162 de 13 d'abril requerint al propietari de l'immoble siti en Mare de Déu
del Miracle 41 la realització de les obres de reparació i conservació de la fatxada.
Decret núm. 163 de 17 d'abril autoritzant la inscripció d'una parella en el Registre
Municipal de Parelles de Fet.
Decret núm. 164 de 18 d'abril concedint llicència d'obertura de l'activitat de cafeteria
restaurant a Maria Zambrana Herrera en carrer Camí Fons, 9.
Decret núm. 165 de 18 d'aprovant la certificació núm. 7 de les obres executades en el
mes de gener del 2012 per a la connexió exterior subterrània de mitja tensió al sector IV
i a la UE1.
Decret núm. 166 de 18 d'abril reconeixent l'exempció de l'IMCV per minusvalidesa.
Decret núm. 167 de 20 d'abril aprovant la liquidació practicada de l'Impost sobre
l'increment del valor afegit dels terrenys de naturalesa urbana, exptes. 74 al 76/2012,
per import de 7.900, 73 €.
Decret núm. 168 de 23 d'abril concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia
en carrer Camí Fons, 5-2.
Decret núm. 169 de 23 d'abril convocant sessió ordinària de Junta de Govern Local per
al dia 25 d'abril a les 12:30 hores.

Previ al passe al torn de precs i preguntes es dóna compte de l'escrit presentat per Joan
Bocanegra i Fernández en la seua qualitat de president Comarcal de la federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana en la comarca de l'Horta Nord, traslladant del model de
Conveni de Col·laboració a firmar entre l'Ajuntament i la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana, en el que es concreta una col·laboració de 300 € anuals per a la
realització i finançament, en la part corresponent, de les Trobadas comarcals de Bandes de
Música Juvenils, orquestres de Corda i Escoles de Música, que se celebraran amb caràcter
bianual. Se sol·licita el poder introduir este punt per la via d'urgència.
Decidida la urgència per unanimitat de tots els presents, s'acorda la introducció del
present punt en l'orde del Dia:
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OCTAU. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLABROACIOPN ENTRE
L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL I LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS
MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Donat compte del model de Conveni de Col·laboració a firmar entre l'Ajuntament i la
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, en el que es concreta una
col·laboració de 300 € anuals per a la realització i finançament, en la part corresponent, de les
Trobadas comarcals de Bandes de Música Juvenils, orquestres de Corda i Escoles de Música,
que se celebraran amb caràcter bianual, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. L'aprovació del mencionat Conveni de Col·laboració a firmar entre l'Ajuntament de
Rafelbunyol i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
2. Adherir-se a l'acord aprovat en l'Assemblea d'alcaldes i presidents de societats
musicals de la comarca de l'Horta Nord celebrada el dia 14 d'octubre de 2.011 en el
municipi de Puçol, pel que es realitzaria una aportació anual de 300 € per a finançar
la realització de les Trobadas comarcals de Bandes de Música Juvenils, orquestres
de Corda i Escoles de Música, que se celebraran amb caràcter bianual.
3. Facultar al Sr. alcalde president, D. Jaime García García, per a la firma del
mencionat Conveni.

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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