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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 30 DE GENER DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 30 de gener del 2012 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada
Natividad, Eduardo Ovejero Adelantado i Fernando Bohigas Tomás 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.
Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera i Rosa Mª Fuentes Dueñas 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
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acordar concedir la llicència interessada, que es formalitzarà pel senyor secretari en el
pertinent document talonari, amb les prevencions reglamentàries a:

JOSÉ VILLANUEVA ROS per a realització d'obres d'ampliació de la llicència 140/2011
per a reforma de vivenda sítia en carrer Calvari, 45-1 segons plans adjunts.
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 huit-cents set euros amb setanta-nou cèntims (807,79 €) 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: huitanta-quatre euros amb
seixanta-tres cèntims (84,63 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: HUIT-CENTS
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (892,42 €).

NORANTA-DOS

EUROS

AMB

RAFAEL CAMPS AROLAS, en representació d'IGNACIO ALBERO ARNAU per a
realització d'obres d'ampliació de la llicència 129/2011 per a canvi de fals sostre i canvi de
barana en carrer Rei En Jaume, 52-11.
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 trenta-sis euros amb cinquanta-un cèntim (36,51 €) quantitat que té el
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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: sis euros amb nou cèntims
(6,09 €)
*LIQUIDACIÓ
CÈNTIMS (42,60 €).

TOTAL:

QUARANTA-DOS

EUROS

AMB

SEIXANTA

Es dóna compte de la instància presentada per GAS NATURAL CEGAS SA sol·licitant
anul·lació de llicència d'obres, expedient 112/2011, per a anul·lació de connexió de
canalització de canonada de distribució de gas en C/ Professor Manuel Broseta, 9 per no ser
necessari realitzar l'obra.
Vist l'informe dels Servicis Tècnics municipals en el que s'indica la veracitat d'allò que s'ha
manifestat, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Devolució de fiances
Donat compte de la instància presentada per GEOCIVIL, SA sol·licitant devolució de l'aval
per import de 7.542,50 € depositat en concepte de fiança per a l'obra d'ampliació-adequació
del local social de la Llar del Jubilat.
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

Certificats d'Inspeccions Periòdiques d'Edificis
Per part dels Servicis Tècnics es dóna compte dels certificats d'Inspeccions
Periòdiques de Construccions presentats en contestació a les notificacions realitzades
basant-se en l'article 207 de la Llei 16/2005 de 30 de desembre de la Generalitat
Valenciana, Llei Urbanística Valenciana.
•

Vicente Piquer Escrig, en nom de MACIPEKE, SL immoble siti en carrer Sant
Francesc, 28, amb una antiguitat aproximada de 110 anys, requerint-se al propietari
a la intervenció immediata, amb la sol·licitud prèvia de llicència d'obres
acompanyada de la documentació pertinent, sent necessàries les següents actuacions
en l'edifici.
*Actuació sobre la coberta de l'edifici.
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QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament
previ del preu públic corresponent:
ENCARNA GRIÑAN ORDOÑEZ, 2,5 ml. En carrer Bautista Fenollosa, 19 per
a càrrega i descàrrega de mercaderies.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ PASCUAL SORIANO MOLLÁ
sol·licitant reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Sant Isidre, 4. Vist l'informe
favorable de la Policia Local, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a
allò que s'ha sol·licitat, si bé acorden comunicar a la sol·licitant que la reserva no és d'ús
exclusiu de la mateixa, sinó que podran 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.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per IRENE IBORRA SANCHIS sol·licitant es
done de baixa del Padró d'Arreplegada de Fem corresponent al baix siti en carrer del Puig,
8 que figura al seu nom, al no existir cap activitat en el dit baix.
Comprovada la veracitat dels manifestat, els membres de la Junta de govern Local acorden
accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè el dit rebut siga Donat de baixa a
partir de l'any en curs.

Es dóna compte de la instància presentada per SALVADOR PIQUER CALATAIUD
sol·licitant devolució de la factura abonada a LODO-LIMP per import de 213,84 €. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es
procedisca a la seua devolució.
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SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de RECAMBIOS COLÓN
CATARROJA SA sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de
“MAGATZEM I VENDA AL DETALL D'ACCESSORIS I RECANVIS PER A
L'AUTOMÒBIL” en el carrer Roll del Colomer, 53
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'ALUMINIO INYECTADO
VALÈNCIA, SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de
“AMPLIACIÓ TALLER D'INJECCIÓ D'ALUMINI” en el carrer Senda dels Deu, 1B
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.- COMPROMISOS A ADOPTAR PER A SOL·LICITAR A LA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ LA SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL
PROGRAMA D'EDUCACIÓ PERMANENT D'ADULTS.
Es dóna compte de l'Orde de 34/2011 de 29 de desembre de la Conselleria d'Educació,
Formació i Ocupació per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions
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locals que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant
l'exercici 2012.

Examinada l'orde i considerant que és convenient la realització de la mencionada activitat,
així com el sol·licitar l'ajuda destinada a finançar els gastos que suposa el desenrotllament
de l'Educació Permanent d'Adults,
Per unanimitat es va acordar:
Sol·licitar de la Conselleria d'Educació una subvenció de setanta-dos mil sis-cents trentados euros amb quinze cèntims (72.632,36 €) per al funcionament del Programa Municipal
d'Educació Permanent d'Adults, fent-se constar que els gastos derivats del mateix es faran
front amb càrrec a les següents partides del pressupost vigent:
*Partida 130.320 Personal laboral fix. Educació (Netejadores i professorat)
*Partida 131.320 Personal eventual. Educació (Professorat)
*Partida 16000.211 Seguretat Social a càrrec de l'Ajuntament.
*Partida 212.920 Conservació i reparació d'edificis. Educació.
*Partida 226.330 Material d'Oficina.

a)

b)
c)

d)

e)

Igualment s'adquirixen els següents compromisos d'acord amb la Base 9 de l'orde:
Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal docent que haja
sigut considerat per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament de les
activitats d'educació de persones adultes, durant els períodes lectius del curs actual.
Justificar, davant de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, l'ajuda en
els termes i terminis previstos en la base onze de la present orde.
El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat així com qualssevol altres de
comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informació li siga
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
Comunicar a la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació haurà
d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la
justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió d'estar al
corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
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f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació
i control.
g) Incloure, en la publicitat del centre d'educació de persones adultes, el fet d'estar
subvencionat parcialment en este nivell educatiu per la Conselleria d'Educació,
Formació i Ocupació de la Generalitat.
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la base 12
d'esta orde de convocatòria.
i) Col·laborar en coordinació amb la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació en
la planificació que la dita Conselleria puga elaborar en el camp de l'educació de
persones adultes.

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. 13 de de gener del 2012 sol·licitant subvenció de la Diputació
Provincial dins del Pla Provincial d'Obres i Servicis de 2012, per a les actuacions
següents: adquisició d'una carretó elevadora i Pavimentació d'uns quants carrers del
nucli urbà i del polígon Industrial (C/Poeta Arroyo Almela i sanege de brandons en
encreuament C/ Massamagrell amb C/ La Mar.)
Decret núm. 14 de 17 de gener del 2012 autoritzant l'inici de l'activitat de venda al
detall de comestibles amb emplaçament en carrer Joan Bautista Fenollosa, 19 Baix.
Decret núm. 15 de 17 de gener del 2012 anul·lant expedient sancionador per
infracció a l'article 17 del Reglament de Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids
Urbans i Neteja Viària a bar-restaurant El Llorer.
Decret núm. 16 de 17 de gener del 2012 acordant imposició de multa per haver
comés infracció de l'art. 47 de la Llei 7/2002 de Contaminació Acústica.
Decret núm. 17 de 17 de gener del 2012 autoritzant l'inici de l'activitat de despatx
de pa en el carrer Comunitat Valencian, 10 Baix.
Decret núm. 18 de 18 de gener del 2012 autoritzant la utilització de la via pública
per al servici de xurreria en el carrer Av. carretera de Barcelona.
Decret núm. 19 de 23 de gener concedint llicència de segona ocupació de la vivenda
sítia en carrer Dr. Miquel Romeu, 4-3-H
Decret núm. 20 de 23 de gener del 2012 autoritzant el canvi de titularitat del bar
restaurant siti en carrer Roll Major, 9.
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−
−
−
−
−
−

Decret núm. 21 de 23 de gener del 2012 acordant el tancament de l'activitat, amb
audiència prèvia a l'interessat, sítia en carrer Camí Fons, 9, així com l'inici del
corresponent expedient sancionador.
Decret núm. 22 de 23 de gener del 2012 autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 23 de 23 de gener del 2012 anul·lant l'exempció de l'Impost Municipal
de Circulació de Vehicles de 2012 de diversos contribuents per deixar de reunir les
condicions per les quals se'ls va concedir la dita exempció.
Decret núm. 24 de 23 de gener del 2012 delegant en el regidor Francisco López
López la facultat d'oficiar una cerimònia civil de matrimoni el dia 15 de febrer del
2012.
Decret núm.25 de 23 de gener del 2012 convocant sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament per al dia 30 de gener del 2012 a les 18 hores.
Decret núm. 26 de 25 de gener del 2012 convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 30 de gener del 2012 a les 12 hores.

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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