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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 3 DE DESEMBRE DEL 2012 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 3 de desembre 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'Ordre 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'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.
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TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primer lloc es dóna compte del decret de l'Alcaldia núm.465/2012 de data 29 de
novembre pel qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
JUAN LACRUZ PASCUAL per a la realització d'obres consistents en col·locació de
paviment i fals sostre en la planta baixa de la vivenda sítia en la c/ Sant Roc, 12

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:

PEDRO C. BLANCO GONZÁLEZ, en representació d'IBERDROLA SAU per a
canalització Iberdrola per a estés de FO. entre CRT 1 SEC 1 i UE 1 en carrer Eixarch, junt
zona Sector 1 i UE 1. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de cinc mil
quatre-cents euros (5.400 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública.
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.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en
capes de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts
procedents de la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb
asfalt en calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en
gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà
de tall amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment
vertical. Al seu torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per
costat respecte a l'ample de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.
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5 cm

5 cm

RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els
resultats de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova
aportació col·locades en l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits
assajos es realitzaran per una empresa homologada. La realització dels assajos, haurà
d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament,
com a garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels
assajos mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova
aportació en les rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia
de les obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de
comprovar, per part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on es vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i
el responsable de les obres, per a procedir a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas
contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de
l'Ajuntament de Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El
Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el
responsable de les mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR
AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas
contrari la Policia Local de Rafelbunyol paralitzara les obres que no disposen de la
mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de dos-cents set euros amb huitanta-un cèntims (207,81 €) 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: trenta-quatre euros amb
seixanta-quatre cèntims (34,64 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTACINC CÈNTIMS (242,45 €)

Devolució de fiances
Es dóna compte de la instància presentada per Carmen Rodríguez Aragó en
representació d'ENAGÁS, SA sol·licitant devolució de l'aval núm. 0182000647116 amb
càrrec al Banc BBVA de data 8 d'octubre del 2009 corresponent a l'expedient d'obres
54/2009 per import de 13.257,69 € per possibles danys en la via pública durant l'execució
del projecte “duplicació del gasoducte Tivissa-Paterna. Tram 3.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern
Local acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la seua devolució.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO BLASCO GUILLEM
sol·licitant la baixa de reserva d'aparcament del carrer Major, 13 Baix, placa núm. 431. 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 JESÚS MIGUEL PASCUAL
sol·licitant la baixa de reserva d'aparcament del carrer Bautista Fenollosa, 10, placa núm.
180. 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.
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Es dóna compte de la instància presentada per ANTONIO DOMENECH SABORIT
sol·licitant la baixa de reserves d'aparcament del carrer l'Horteta, 37, plaques núms. 903 i
904. 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 PILAR ALCAINA IBORRA
sol·licitant la baixa de reserva d'aparcament del carrer Bobalar, 12, placa núm. 252 que
consta a nom de Bautista Solbes Piquer. 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.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Fraccionament tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per JORGE SERRANO ROS sol·licitant
el fraccionament del deute de 342,33 euros que té pendent en l'ajuntament segons l'avís de
procediment de constrenyiment de data 13 de novembre del 2012. Els membres de la Junta
de Govern Local acorden fraccionar el deute en tres terminis (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 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·licitant el fraccionament del deute de 2.236,71 euros que té pendent en l'ajuntament
sol·licitant el fraccionament en terminis no superiors a 1000 €. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden fraccionar el deute en tres terminis (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 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 MARIBEL LÓPEZ ARNEDO
sol·licita un major termini per al pagament del deute de l'IBI d'urbana del 2011 i 2012 per
import total de 593,31 € al no poder fer front al termini concedit en la Junta de Govern
Local de data 25 de setembre del 2012. 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 LUCIANA KATIA CALVETE
SKIELKA sol·licita el fraccionament en cinc terminis del deute de 404,09 €que té amb
l'ajuntament segons llistat de rebuts pendents a 27/11/2012 del servici de recaptació. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al fraccionament del deute en tres
terminis (gener, febrer i març del 2013) havent de fer els ingressos 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 abonada el deute. Així mateix
s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal perquè en
prengueu coneixement.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA DEL CARMEN IBORRA
MORTE indicant que va adquirir un vehicle en data 10/01/2012 segons acredita per mitjà
de la documentació del vehicle. A més de tindre sol·licitada l'exempció de l'IMCV per
minusvalidesa en data 21 de juny del 2012, per la qual cosa sol·licita la devolució del dit
impost abonat dins del termini en voluntària al no procedir el mateix. Examinada la
documentació aportada i consultada la base de dades de trànsit, es comprova que hi ha una
divergència en les dates, ja que la transferència a favor seu del dit vehicle en trànsit es va
realitzar el 21/12/2011, per la qual cosa l'impost de circulació li correspon abonar-lo a la
interessada en este exercici. En relació a la sol·licitud de minusvalidesa presentada per a
l'exempció indicar-li que esta produirà efectes a partir de l'exercici 2013, d'acord amb
l'article 96 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. En conseqüència,
els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita.
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SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No s'han produït

SÈPTIM.- 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. 456 de 26 de novembre del 2012 reconeixent l'exempció de l'impost
municipal de circulació de vehicles per minusvalideses.
Decret núm. 457 de 26 de novembre anul·lant l'exempció de l'Impost Municipal de
Circulació del vehicle V9159 FV
Decret núm. 458 de 26 de novembre sobre resolució del recurs de reposició contra
la sanció de trànsit imposada per decret d'alcaldia 315/2012
Decret núm. 459 de 27 de novembre autoritzant el canvi de titularitat de la llicència
47/2004 destinada a Saló de banquets amb ambientació musical sítia en carrer
carretera de Barcelona, 6 a favor de Claudia Karina Reyna.
Decret núm. 460 de 27 de novembre reconeixent la bonificació del 100% de
l'Impost Municipal de Circulació de vehicles per vehicles històrics.
Decret núm. 461 de 27 de novembre aprovar la memòria valorada relativa a l'obra
“neteja i desbrossament zona esportiva”.
Decret núm. 462 de 28de novembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 463 de 28 de novembre aprovant les bases de la convocatòria per a la
contractació temporal de monitors de temps lliure per a l'escola de nadal de l'any
2012.
Decret núm. 464 de 29 de novembre ordenant al propietari de l'immoble siti en
carrer Trencat, 29 a prendre de forma immediata les mesures cautelars consistents
en l'apuntalament i restricció d'accés a la coberta.
Decret núm. 465 de 29 de novembre concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 466 de 29 de novembre convocant Junta de Govern Local per al dia 3
de desembre a les 12:30 hores.

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