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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 29 DE MAIG DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les tretze hores del dia 29 de maig del 2012 en el Saló de Sessions
de l'Ajuntament, es van reunir els senyors, Nuria Losada Nativitat, 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.
Excusa la seua assistència D. Miguel Saborit Arribas per assumptes personals.
Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera 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.

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
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:
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VICENTE MARQUES MARCH, en representació de la Comunitat de Propietaris C/Carmen
Tagle núm. 6, 8 i 10, per a la realització d'obres consistents en Reparació de patologies en coberta i
ràfols de balcons en edifici de 43 vivendes siti en la C/Carmen Tagle núms. 6, 8 i 10.
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 mil sis-cents trenta-tres euros amb catorze cèntims (1.633,14 €) 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: dos-cents setanta-dos euros amb
dènou cèntims (272,19 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS (1.905,33 €).

Diversos
Es dóna compte de l'escrit de GAS NATURAL CEGAS, EL SEU sol·licitant la possibilitat
d'implantar el procediment aprovat per la Generalitat Valenciana de ràpida obtenció de llicències
d'obres per mitjà de la declaració responsable amb l'objecte de reduir els actuals terminis de
tramitació.
S'acorda estudiar l'assumpte, atés que això comporta l'adaptació de les ordenances a l'actual
normativa en el procediment de concessió de llicències d'obres

Cèdules d'Ocupació
Donat compte de la instància presentada per JUAN GARIBO CEBRIÁN presentant escrit d'esmena
de deficiències en relació a l'informe dels servicis tècnics per inspecció per a cèdula de segona
ocupació de la vivenda sítia en carrer Els Furs, 11. Vist que assumix la responsabilitat de l'estat de
les obres, i al tractar-se d'una cèdula de segona ocupació, els membres de la Junta de Govern Local
acorden que continue la tramitació del dit expedient.
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QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per MERCEDES BROSETA ROYO sol·licitant canvi de
titularitat de la reserva d'aparcament, placa núm. 3, sítia en carrer Major, 14 que figura a nom
d'Eduardo Iborra Blasco 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 VICENTE GARRIDO PÉREZ sol·licitant canvi de
titularitat de la reserva d'aparcament, placa núm. 266, sítia en carrer Vicente Monserrat, 4 que figura
a nom d'Encarna García Alabort 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 Mª JOSÉ CASAÑA RUIZ sol·licitant canvi de
titularitat de la reserva d'aparcament, placa núm. 27, sítia en carrer Verjurat del Pilar, 4 que figura a
nom de José Civera García 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 MANUEL GASÓ BENLLOCH sol·licitant baixa de
la reserva d'aparcament, placa núm. 1014, sítia en carrer Sant Antoni 22. Els membres de la Junta
de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es de de baixa
del Padró corresponent per a pròxims exercicis, devent el particular amb caràcter previ fer entrega
de la placa. Igualment s'acorda comunicar este acord als servicis municipals perquè procedisquen a
eliminar el pintat de la zona de reserva d'aparcament.

Es dóna compte de la instància presentada per Mª DOLORES PIQUER GASPAR, sol·licitant gual
per a càrrega i descàrrega en el supermercat Coaliment siti en carrer Mare de Déu del Miracle, 7.
Vist l'informe de la policia local en què s'indica que hi ha zona reservada per a tal efecte en el dit
carrer a l'altura dels números 1 i 2. Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el
que sol·licita ja que en les proximitats al local hi ha una zona habilitada per a la càrrega i descàrrega
de mercaderies.

Es dóna compte de la instància presentada per FERNANDO ROA SEGADO sol·licitant reserva
d'aparcament en la nau sítia en carrer Gregorio Ordóñez, 8. Comprovat que en l'actualitat no compta
amb la preceptiva llicència d'activitat, els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar
allò que s'ha sol·licitat, requerint al sol·licitant a què legalitze la seua situació.
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de la via pública amb taules i cadires
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA TERESA ROS LÓPEZ sol·licitant per als
mesos de juny, juliol i agost, ambdós inclosos, de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires
enfront del local de la seua propietat, Cafeteria Bañon, siti en carrer Calvari, 14. 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:
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
Calvari, 14 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la Cafeteria
Bañón, 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 juny a agost 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.
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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.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ ASUNCIÓN SANCHO sol·licitant anul·lació
del rebut de fem de la vivenda sítia en carrer Reial Séquia de Moncada, al trobar-se buida dita
immoble. Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita ja que en
l'ordenança reguladora de “la taxa per prestació del servici d'arreplegada domiciliària i eliminació
de residus sòlids urbans” en l'article 6 s'especifica que “La quota tributària consistirà en una
quantitat fixa anual, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels
immobles”
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Es dóna compte de la instància presentada per ROMANA POVEDA PAÑOS sol·licitant devolució
dels ingressos indeguts des del 2007 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 9254907YJ2895S0005OU. 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 FRANCISCO MESEGUER AVIÑO sol·licitant
devolució dels ingressos indeguts des del 2007 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 9254907YJ2895S0002YR. 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 tributaria, 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 VICENTE SANCHIS GUILLEN sol·licitant
devolució dels ingressos indeguts des del 2007 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 9254907YJ2895S0004IY. 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 FRANCISCO BASTANTE, en representació de
REUNIÓN INDUSTRIAL SLU sol·licitant que es deixe sense efectes el cobrament dels rebuts
d'IBI d'urbana ref. cadastrals 9555801YJ2895N0001BK i 9555813YJ2895N0001OK a l'existir un
error en el titular cadastral. Els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar a
l'interessat que només es procedirà a la suspensió del cobrament en el supòsit que s'acredite davant
de l'Ajuntament la presentació formal del recurs davant de la Gerència Territorial del Cadastre
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Es dóna compte del recurs de reposició interposat per D. ENRIQUE ADRIEN DIEZ DE OÑATE
en relació a les liquidacions de l'IBI d'urbana dels immobles amb referència cadastral
8360701YJ2886S0001YH, 8459402YJ2885N0001TF i 8459301YJ2885N0001GF per haver-los
aplicat un tipus impositiu incrementat enguany un 10% en aplicació de l'art. 8 del Reial Decret Llei
20/2011 de 30 de desembre, quan considera que és d'aplicació l'increment del 4% a l'haver sigut
aprovada la ponència de valors d'estes parcel·les l'any 2009.
Vist l'article 8 del dit reial decret s'acorda desestimar la sol·licitud, atés que el dit article
determina el tipus impositiu aplicable en cada municipi en funció de l'any en què es va realitzar el
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, com a conseqüència d'una ponència de
valors total que en el cas de Rafelbunyol té efectes des de l'any 2.001, i no els procediments de
valoració de caràcter parcial, que en cap cas està citat en el dit articulat En conseqüència, segons el
parer de la Junta de Govern local, l'aplicació de l'increment percentual del tipus impositiu en un 10
per 100 afecta tots els immobles ubicats en el terme municipal, en funció de l'any en què es va
realitzar el procediment de valoració col·lectiva de caràcter general com a conseqüència d'una
ponència de valors total.

Es dóna compte del recurs de reposició interposat per D. ENRIQUE ADRIEN DIEZ DE OÑATE,
en nom i representació de JESÚS ADRIEN BERIAIN en relació a les liquidacions de l'IBI d'urbana
dels immobles amb referència cadastral 849902YJ2885N0001WF i 8459401YJ2885N0001LF per
haver-los aplicat un tipus impositiu incrementat enguany un 10% en aplicació de l'art. 8 del Reial
Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre, quan considera que és d'aplicació l'increment del 4% a
l'haver sigut aprovada la ponència de valors d'estes parcel·les l'any 2009
Vist l'article 8 del dit reial decret s'acorda desestimar la sol·licitud, atés que el dit article
determina el tipus impositiu aplicable en cada municipi en funció de l'any en què es va realitzar el
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, com a conseqüència d'una ponència de
valors total que en el cas de Rafelbunyol té efectes des de l'any 2.001, i no els procediments de
valoració de caràcter parcial, que en cap cas està citat en el dit articulat En conseqüència, segons el
parer de la Junta de Govern local, l'aplicació de l'increment percentual del tipus impositiu en un 10
per 100 afecta tots els immobles ubicats en el terme municipal, en funció de l'any en què es va
realitzar el procediment de valoració col·lectiva de caràcter general com a conseqüència d'una
ponència de valors total.

Fraccionament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per JESÚS LLOPIS RUIZ sol·licitant fraccionament de
la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Castelló, 24 referència cadastral
9155706YJ2895N0001QK, corresponent al 2012 per un import total d'1.408,80 €. Els membres de
la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent
d'abonar les mensualitats del 10 al 20 de cada mes (juliol, agost i setembre del 2012) en el compte
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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 JESÚS LLOPIS RUIZ sol·licitant fraccionament de
la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Reial Séquia de Moncada, 36-baix-2
referència cadastral 9155202YJ2895N0015WY corresponent al 2012 per un import total de 243,90
€. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al 20 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 MIRIAM RODRIGUEZ HIGUERAS sol·licitant
fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer ReI a Jaume, 45 referències
cadastrals 8853303YJ2885S0008QY i 8853303YJ2885S0031GB corresponent al 2012 per un
import total de 296,70 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del
dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al 20 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 CARMEN GARCÍA SEPULVEDA sol·licitant
fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Camí Fondo, 5-19
referència cadastral 9155203YJ2895N0020DI corresponent al 2012 per un import total de 239,58 €.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al 20 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 MIGUEL CORBALÁN BALBASTRE sol·licitant
fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer 9 d'Octubre, 8-1-9
referències cadastrals 8659104YJ2885N0004ZJ corresponent al 2012 per un import total de 336,43
€. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al 20 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
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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 ALFONSO FABIAN GRANDE DAMASO
sol·licitant fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer infanta Elena, 1
referència cadastral 8461803YJ2886S0001WH corresponent al 2012 per un import d'1.519,31 €.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al 20 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 Mª ANGELES CLEMENTE ORDOÑEZ sol·licitant
fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Carmen Tagle, 8-8
referència cadastral 8952401YJ2885S0065DX corresponent al 2012 per un import total de 262,23
€. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al 20 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 ROSA CUESTA LÓPEZ sol·licitant fraccionament
de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer 25 d'Abril, 12 referència cadastral
9053234YJ2895S0012BA corresponent al 2012 per un import total de 533,79 €. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent
d'abonar les mensualitats del 10 al 20 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 MÀXIMO MARTÍNEZ ZOMEÑO sol·licitant
fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Quadrat, 14 referència
cadastral 9757401YJ2895N0001ZK corresponent al 2012 per un import total de 914,16 €. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres
mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al 20 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
9
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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 JOSÉ ANDRÉS LORITE GARCÍA sol·licitant
fraccionament de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Vicente Monserrat, 45-0101 referència cadastral 8555902YJ2885N0015IW corresponent al 2012 per un import total de
323,99 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en
tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al 20 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 LEOPOLDO CORDERO RODRIGUEZ sol·licitant
fraccionament de la liquidació d'alta d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Carmen Tagle, 10-B1 referència cadastral 8952401YJ2885S0043BY corresponent als exercicis del 2008, 2009 i 2010
per un import total de 648,15 €, així com el rebut d'IBI d'urbana de 2012 del dit immoble per un
import 252,29 i del rebut referència cadastral 8952401YJ2885S0011BY per import de 26,65, sent la
suma total d'allò que s'ha sol·licitat de 927,09 €.Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al
20 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 AMADEO BENET BENITO sol·licitant
fraccionament de la liquidació d'alta d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Vicente Soriano, 19
referència cadastral 9059531YJ2895N0001RK corresponent a l'exercici de 2011 per un import total
de 508,28 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import
en tres mensualitats, havent d'abonar les mensualitats del 10 al 20 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 VICTOR FERNÁNDEZ VILLASANTE sol·licitant
fraccionament deute notificat en l'avís sobre el procediment administratiu de constrenyiment, expt.
3.605, de data 29 de març del 2012, per un import total de 409,59 €. Els membres de la Junta de
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Govern Local acorden accedir al prorrateig del dit import en tres mensualitats, havent d'abonar les
mensualitats del 10 al 20 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.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de EL ALTO VALENCIA, S.L.
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “MAGATZEM LOGÍSTIC” en el
carrer La Creueta, 21.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de MULTIESPORTS ROCA, CB
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “CENTRE D'INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES” en el carrer l'Horteta, 11.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància d'EXPERT POOL IBÈRICA, SL
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “COMERÇ I REPARACIÓ ROBOTS
NETEJA PISCINA” en el carrer Massamagrell, 32.
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CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de JOMARCA MANUFACTURING SL
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “ACOBLAMENT DE MAQUINÀRIA
ROBOTITZADA” en el carrer Miguel Angel Blanco, 4.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

SÈPTIM. 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. 197 de 15 de maig denegant al grup Independents de Rafelbunyol la sol·licitud
sobre còpia de factures presentades per la mercantil Ubach, SL
Decret núm. 198 de 15 de maig imposant sanció per haver comés infraccions als articles 47
de la Llei 7/2002 de Contaminació Acústica.
Decret núm. 199 de 16 de maig concedint llicència d'obertura per a l'activitat de venda i
fabricació de brioxeria, pastisseria i venda de pa en carrer Mare de Dèu del Miracle, 23 baix
a favor de Jonathan Rabadà Mata.
Decret núm. 200 al 202de 17 de maig autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 203 de 23 de maig concedint llicència d'obertura de l'activitat de taller de
reparació i muntatges de carrosseria en carrer carretera de Barcelona, 7 a favor de
carrosseries Frimaval, sl
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Decret núm. 204 de 24 de maig convocant sessió ordinària del ple de l'Ajuntament per al
dia 28 de maig a les 8:30 hores en el saló de sessions.
Decret núm. 205 de 25 de maig concedint llicència de primera ocupació de la vivenda sítia
en carrer Vicente Monserrat, 28-30.
Decret núm. 206 de 25 de maig convocant Junta de Govern Local per al dia 29 de maig del
2012 a les 13 hores.

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