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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 26 DE MARÇ DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les tretze hores del dia 12 de març del 2012 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada
Natividad; Fernando Daniel Bohigas Tomás i Mª del Carme Piquer Bernet Sota La
Presidència del senyor alcalde Jaime García García i amb assistència meua, Amparo Piquer
Bernet com a secretària accidental per absència 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 membre 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
Devolució de fiances
Donat compte de la instància presentada per VICENTE BAYARRI CHISVERT sol·licitant
devolució de la fiança depositada en concepte de fiança per a respondre de possibles danys
que es puguen ocasionar en la via pública en relació a l'expedient d'obres 41/2010 per a
construcció de vivenda sítia en carrer Sant de la Pedra, 26.
Vist l'informe favorable emés pels Servicis Tècnics municipals, els membres de la Junta de
Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la dita devolució

Donat compte de la instància presentada per Mª DELS DESEMPARADOS SANCHO
TAMARIT sol·licitant devolució de la fiança depositada en concepte de fiança per a
respondre de possibles danys que es puguen ocasionar en la via pública en relació a
l'expedient d'obres 16/2007 per a construcció de vivenda en carrer Vallant, 33.
Vist l'informe favorable emés pels Servicis Tècnics municipals, els membres de la Junta de
Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la dita devolució

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ SANCHO CARBONELL sol·licitant
informe previ a la sol·licitud de legalització per a vivenda en l'avinguda carretera de
Barcelona, 6 d'acord amb els plans adjunts. Després de les explicacions realitzades pels
servicis tècnics municipals s'acorda que es comunique al sol·licitant el criteri mantingut
pels mateixos a l'efecte de que es continue el tràmit.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per MARI CARMEN MATEO PIQUER
sol·licitant paralització del deute corresponent a l'impost de plusvàlues, expt. 426/2006 per
import de 430,45 € degut que actualment no està cobrant la nòmina. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden concedir un ajornament en el pagament del deute de tres
mensualitats.

Es dóna compte de la instància presentada per Mª PIEDAD IBAL SANZ I BEGOÑA IBAL
SANZ sol·licitant fraccionament del deute per import de 2.307,26 € corresponent a la
cèdula de notificació de constrenyiment de data 8 de febrer del 2012. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del deute en tres mensualitats, havent
d'abonar cada mensualitat del 10 al 20 de cada mes ( juny, juliol i agost del 2012) en el
compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605.

Ocupació de Via Pública amb taules i cadires
Es dóna compte de la instància presentada per ROSARIO MIRÓ ARJONA sol·licitant per
als mesos d'abril fins a desembre, ambdós inclosos, de l'ocupació de la via pública amb
taules i cadires enfront del local de la seua propietat, Bar Passatge siti en carrer Major, 5.
La terrassa se situa enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample
d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 9 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 9 m2 en el domicili siti en
carrer Major, 5 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar
Passatge, 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 d'abril 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 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.
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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. 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. 110 de 15 de març aprovant liquidacions d'IBI d'urbana per import
de 773,47 €
Decret núm. 111 de 15 de març imposant a l'empresa Discoteta el cacauet una
multa de 150,25 € per haver comés infraccions a l'article 17 del Reglament del
Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària.
Decret núm. 112 de 15 de març imposant una sanció de 150,25 € al senyor Juan
Lacruz Castellar per haver comés infracció de l'article 26 h) de la Llei Orgànica
1/92 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
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Decret núm. 113 de 15 de març imposant una sanció de 150,25 € al senyor
Vicente Sancho Fernández per haver comés infracció de l'article 26 h) de la Llei
Orgànica 1/92 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
Decret núm. 114 de 20 de març concedint llicència de primera ocupació de la
vivenda sítia en carrer Sant de la Pedra, 26.
Decret núm. 115 de 20 de març concedint llicència de primera ocupació de la
vivenda sítia en carrer 1r de maig, 6.
Decret núm. 116 al 118 de 20 de març ordenant als propietaris la neteja de
diverses parcel·les síties en carrer Miguel Hernández.
Decret núm. 119 de 21 de març desestimant el recurs de reposició interposat
contra la resolució e l'alcaldia núm. 118/2008 per la que es repercutix a la
propietat el gasto suportat per l'ajuntament com a conseqüència dels treballs de
demolició de les edificacions sítia en carrer Sant Antoni núm. 20 i 22.
Decret núm. 120 de 21 de març reconeixent l'exempció de l'impost municipal
de circulació de vehicles a diversos contribuents.
Decret núm. 121 de 21 de març ordenant l'inici de l'expedient d'orde d'execució
per a restablir les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic de
l'edifici siti en el carrer València, 4.
Decret núm. 122 de 21 de març iniciant expedient de reclamació patrimonial
incoat per Agustín Sanchis Díaz.
Decret núm. 123 de 22 de març autoritzant a Mediterranean Logistic Cargo SL
l'inici de l'activitat d'agència de transports amb emplaçament en carrer
Magdalena, 1-1.
Decret núm. 124 de 22 de març convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 26 de març a les 13 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 catorze hores, de tot això com a secretària accidental certifique.
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