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 14 DE FEBRER DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 14de febrer del 2013 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada
Nativitat, 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 accidental, 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 Fonts Ames membres dels
Servicis Tècnics per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica. També està present
Carlos Primo Jiménez, assessor jurídic de l'Ajuntament.

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
En primer lloc es dóna compte del decret de l'Alcaldia núm. 41/2013 de data 28 de gener pel
qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
FLORENTÍNO FERNANDEZ SEPULVEDA per a la legalització d'obres consistents en
construcció de paellero, banyi cuina en l'immoble siti en la c/ Alqueria de Terroja, 22
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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:
GAS NATURAL CEGAS per a la canalització de canonada de distribució de gas natural en el
carrer Dels Màrtirs, 58. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents
euros (600 €) 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.

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.
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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 díhuit euros (18 €) 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: tres euros amb un cèntim (3,01
€)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01€). Quantitat
que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal
vigent.

GAS NATURAL CEGAS per a la canalització de canonada de distribució de gas natural en el
carrer Quadrat, 12. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis mil cent
huitanta euros (6.180 €) 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.
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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.

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.
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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 cent huitanta-cinc euros amb quaranta cèntims (185,40 €) 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: trenta euros amb noranta
cèntims (30,90 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIM
(216,30€). Quantitat que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera
del Conveni Fiscal vigent.

GAS NATURAL CEGAS per a canalització de canonada de distribució de gas natural en C/
Vicente Soriano, 83. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents
euros (600 €) 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 díhuit euros (18 €) 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: tres euros amb un cèntim (3,01
€)
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*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01€). Quantitat
que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal
vigent.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SAU per a construir una rasa per a línia
subterrània trifàsica MT a 20 KV entrada i eixida en el CTC Cantero Fonrali, propietat de Ferbe
Soldadura, SL situat en C/Alguixós, 26 des dels empalmes a realitzar amb la LSMT existent,
denominada L-03-PUIG 20 KV de carretera Puçol. Abans de l'inici de les obres haurà de
depositar una fiança de mil dos-cents seixanta euros (1.260 €) 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.

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.
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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 trenta-set euros amb huitanta cèntims (37,80 €) 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: sis euros amb trenta cèntims
(6,30 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIM
(44,10 €).

Angel Teresa Laykauff, en representació de TERESA URBANA 2000 SLU per a
construcció de línia subterrània de Baixa Tensió, trifàsica a 0,4/0,24 KV, des del CT ANEU “7
Sector IV” fins als entroncaments a realitzar amb una LSBT existent pròxima al cantó entre el
carrer 9 d'octubre, 25 fins a la CGP del núm. 5 del mateix carrer, amb entrada i eixida a les
CGPS dels edificis ubicats en el carrer 9 d'octubre núms. 1, 3 i 5 per a la seua cessió a
Iberdrola Distribució Elèctrica SAU. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança
de deu mil dos-cents euros (10.200 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública.
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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.

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.
9

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

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 tres-cents sis euros (306 €) 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: cinquanta-un euros (51 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS (357 €).

Cèdules de 1a Ocupació.
Es dóna compte dels expedients relatius a les cèdules de 1a ocupació que a continuació es
transcriuen, i després de la verificació dels informes tècnics que es troben en poder de
l'expedient i de les explicacions atorgades pels membres dels servicis tècnics, s'acorda que
continue la tramitació respecte dels expedients següents:
Cèdula de Primera Ocupació sol·licitada per Roberto Gallec Rus per a la vivenda sítia
en carrer Urbanització Els Forriols, 28 B.

Diversos
Pels Servicis Tècnics s'informa sobre realització d'obres que s'han executat en la C/ Comunitat
Valenciana, 2 en la que s'ha realitzat habilitació de local sense la preceptiva llicència d'obres.
Que notificat a l'interessat decret de l'alcaldia 355/2011 de 23 de setembre sol·licitant-li la
legalització de les obres per a la qual cosa hauria d'aportar projecte de legació firmat per tècnic
competent.
Amb data 30 de novembre va presentar llicència d'obres menors sense el corresponent projecte
que se li va requerir en el seu moment.
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Els membres de la Junta de Govern Local en sessió celebreu el 12 de desembre del 2011 van
acordar ratificar el contingut del Decret de l'Alcaldia i requerir al propietari de l'immoble
perquè presentara projecte de legalització on es justifique la normativa vigent, firmat per tècnic
competent.
Amb data 29 de juny del 2012 l'interessat sol·licita nova visita d'inspecció dels tècnics al no
estar d'acord amb el primer informe. Realitzada la nova inspecció tècnica en data 20 de juliol
del 2012, els servicis tècnics es ratifiquen en l'informe anterior, ja que les obres seguixen sense
legalitzar-se.
A esta data contínua sense estar legalitzada l'obra, per la qual cosa els membres de la Junta de
Govern Local acorden ordenar la incoació del corresponent expedient per a restablir la legalitat
urbanística.

Per part dels servicis tècnics s'informa de l'expedient administratiu seguit a Vicente Iborra
Domenech relatiu a l'orde d'execució d'obres de conservació de la fatxada de l'edifici siti en
carrer Trencat, 29 a causa dels despreniments a la via pública de part de la cornisa de l'edifici.
Amb data 29 de novembre del 2012 se li va notificar a l'interessat que prenguera les mesures
cautelars consistents en l'apuntalament i restricció d'accés a la coberta així com requerir-li la
realització d'una inspecció a càrrec de facultatiu competent per a supervisar l'estat de
conservació del dit immoble.
Que per part del propietari s'ha procedit a arreglar els despreniments, però no ha presentat la
Inspecció Tècnica. Els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar als servicis
tècnics que li requerisquen la presentació de la ITE.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament previ
del preu públic corresponent:
MARIA AMPARO RUIZ CARBONELL, 2,5 ml. en carrer infanta Cristina, 4A
per a un màxim de 3 vehicles.

Es dóna compte de la instància presentada per CARMEN SANCHO CASTELLAR
sol·licitant reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Joan Lluis Vives, 7. 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
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transporten persones amb mobilitat reduïda amb dificultats de desplaçament autònom, d'acord
amb el reglament regulador de l'expedició de les dites targetes.

Es dóna compte de la instància presentada per RAQUEL FERRANDO MOR-TE, sol·licitant
accés a la vivenda sítia en carrer Sant Vicent, 23 per al seu familiar Milagros Garcés Castellar
que és usuària de cadira de rodes, i a causa de l'estretor de la vorera no pot accedir a la seua
vivenda si hi ha vehicles estacionats. Vist l'informe favorable de la policia local en què
s'aconsella la reserva d'estacionament d'un metre en el domicili assenyalat en tant es precise del
mateix. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita indicant-los
que han de comunicar a este Ajuntament la no necessitat la reserva d'aparcament quan es
produïsca este fet.

Es dóna compte de la instància presentada per José Francisco Contreras Alarcón sol·licitant
canvi de titularitat de la reserva d'aparcament, placa núm. 970,del carrer Sant Vicent, 56 que va
a nom d'Ana Fasoro Martínez, al seu propi al ser l'actual arrendatari de la vivenda. Els membres
de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè
es canvie en el padró de reserva d'aparcament a partir d'este exercici.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN BAUTISTA PÉREZ SANCHO
sol·licitant la baixa de la reserva d'aparcament del carrer Magdalena 30, placa núm. 460 que
figura a nom d'Amparo Sancho Blásco. 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 a partir del present exercici. 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 REMEDIOS GONZÁLEZ MOLINO indicant
que se li reclama un deute de 1.306,50 € d'alta d'urbana de l'immoble siti en carrer 1er. de maig,
6 així com el fem corresponent a l'exercici de 2012 pel que sol·licita el fraccionament del dit
import en el nombre més gran de terminis possibles. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden el fraccionament del deute en tres mensualitats (abril, maig i juny) havent d'ingressar
les quantitats a compte en la 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.
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Es dóna compte de la instància presentada per NARANBALFER SALCEDO VALÈNCIA
indicant que se li reclama un deute de 190 € d'urbana de l'immoble siti en carrer Doctor Miquel
Romeu, 1 pta. Pel que sol·licita el fraccionament del dit import en terminis de 40 euros
mensuals. Els membres de la Junta de Govern Local acorden el fraccionament del deute en tres
mensualitats (abril, maig i juny) havent d'ingressar les quantitats a compte en la 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 INMACULADA PÉREZ LLUCH, en
representació de CRISTALLERIA CAMARASA SLU indicant que se li reclama un deute per
import de 1597,13 € d'urbana corresponent als exercicis 2011 i 2012 pel que sol·licita el
fraccionament del dit import en 10 mensualitat és. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden el fraccionament del deute en tres mensualitats (abril, maig i juny) havent d'ingressar
les quantitats a compte en la 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 ELVIRA ESCRIG CARBONELL indicant en el
seu moment va demanar que se li fraccionara el deute que té en l'ajuntament per import de 100
€ mensuals i la Junta de Govern Local en sessió de 3 de desembre del 2012 va acordar
concedir-li el fraccionament en tres mensualitats (gener, febrer i març del 2013). Que reitera la
petició d'un nombre més gran de terminis per a pagar el deute ja que no pot fer front a la
mateixa. Els membres de la Junta de Govern Local acorden ratificar-se en el seu anterior acord
i fraccionar el deute en tres mensualitats (abril, maig i juny) 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.

Reclamació d'Impostos
Es dóna compte de la instància presentada per AMPARO CAMARASA CANOVES
sol·licitant anul·lació de la cèdula de notificació de constrenyiment d'alta d'urbana de l'immoble
siti en carrer Pare Salvador, 1 A sòl corresponent a l'exercici de 2010, a l'haver abonat el rebut
pel solar complet en el període de voluntària i aparéixer els rebuts segregats a partir de
l'exercici 2011, per un costat el solar a nom de la seua filla i per un altre la construcció al seu.
Així mateix sol·licita revisió del pagament de l'import de 2010 perquè ix a pagar més en 2010
que en 2011. Els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes al
Servici de Recaptació perquè procedisca a l'anul·lació de cèdula de notificació, fitxa 23.273 a
nom d'Inmaculada Eres Camarasa respecte a l'alta d'urbana de 2010. En referència a la
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diferència de l'import, esta es calcula en funció de la base liquidable, obtinguda de la suma del
valor cadastral del sòl i del valor cadastral de la construcció, que facilita la Gerència Regional
del Cadastre pel que si no està d'acord amb l'import liquidat, haurà de presentar reclamació
davant de la mateixa

Diversos
Es dóna compte de l'informe favorable emés des del Departament de Servicis Socials de data 8
de febrer del 2013 per a l'expedició de la targeta d'estacionament a favor de Carmen Sancho
Castellar. Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de BAT ENGINEERING
INVESTIMENT, S.L. sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de DISSENY
I MUNTATGE DE MAQUINÀRIA INDUSTRIAL” en el carrer del Fernando Múgica, 8.
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 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. 26 de 22 de gener del 2013 incoant expedient de tancament d'activitat
ubicada en carrer Roll del Colomer, 21 i carrer Alguixós, 5
Decret núm. 27 de 22 de gener del 2013 incoant expedient de tancament d'activitat
ubicada en carrer Camí Cebolla, 58
Decret núm. 28 de 22 de gener del 2013 autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat
de cafeteria sítia en carrer Calvari, 64 baix a favor de Juan Antonio Rossa Rodríguez.
Decret núm. 22 de gener del 2013 iniciant expedient sancionador per infracció a l'article
22 del Reglament de servici d'arreplegada de residus sòlids urbans i neteja viària.
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Decret núm. 30 de 22 de gener del 2013 autoritzant disparar focs artificials en la via
pública.
Decret núm. 31 de 22 de gener del 2013 anul·lant la inscripció d'una parella en el
registre municipal de parelles de Fet.
Decret núm. 32 de 22 de gener del 2013 declarant la caducitat d'inscripcions
d'estrangers en el Padró d'Habitants.
Decret núm. 33 de 24 de gener del 2013 desestimant les al·legacions presentades a les
sancions de trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 34 de 24 de gener convocant sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament per al
dia 28 de gener del 2013 a les 18:30 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament.
Decret núm. 35 de 24 de gener del 2013 informant favorablement la concessió de
pròrroga de Comissió de Servicis de l'agent del cos de la Policia Local Santiago Saez
Mes en l'Ajuntament de Puçol.
Decret núm. 36 de 24 de gener autoritzant l'inici de l'activitat de quiosc en carrer
Eixarch, 27 baix a nom de Carla Martínez Iranzo.
Decret núm. 37 de 25 de gener autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 38 de 25 de gener delegant en el regidor Laura Carbonell Sánchez la
facultat d'oficiar la cerimònia civil l'1 de març del 2013 entre Ángel Martínez Escutia i
Marta Carbonell Sánchez.
Decret núm. 39 de 25 de gener iniciant expedient per a procedir a la baixa en el padró
d'habitants per inscripció indeguda.
Decret núm. 40 de 25 de gener paralitzant expedient de tramitació de baixa per
inscripció indeguda de diverses persones.
Decret núm. 41 de 28 de gener concedint llicències d'obres menors
Decret núm. 42 de 28 de gener autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 43 de 29 de gener concedint llicència de segona ocupació de la vivenda
sítia en carrer Alqueria de Terroja, 1-2-6.
Decret núm. 44 de 30 de gener concedint llicència d'obertura de l'activitat de magatzem
distribuïdor de fruites en carrer Quadrat, 12 a nom de Fruites Villarroya, SL
Decret núm. 45 de 30 de gener concedint llicència d'obertura de l'activitat de comerç a
l'engròs de peces de roba exteriors amb emplaçament en carrer Massamagrell, 11 a nom
de Reunió Tèxtil SL
Decret núm. 46 de 31 de gener aprovant liquidacions d'obres d'habilitació de local sítia
en carrer Reial Séquia de Moncada, 14.
Decret de l'alcaldia núm. 47/2013 aprovant les ajudes individuals propostes des de
Servicis Socials.
Decret núm. 48 de 4 de febrer estimant les al·legacions presentades a les sancions de
trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 49 de 4 de febrer aprovant les bases que han de regir el concurs per a la
provisió amb caràcter definitiu del lloc d'Interventor de l'Ajuntament.
Decret núm. 50 i 51 de 4 de febrer denegant obtenció de còpies sol·licitades pel grup
Independents de Rafelbunyol i posar a la seua disposició la documentació sol·licitada en
les oficines.
Decret núm. 52 de 5 de febrer contractant Enric Molla Carbonell com a socorrista per a
substituir a Pilar Santamaría Ferrer durant el procés d'Incapacitat Temporal.
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Decret núm. 53 de 4 de febrer per a cobrir places vacants pels funcionaris interins de la
policia local.
Decret núm. 54 de 5 de febrer autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de
discoteca-sala de ball sítia en carrer Senda dels Deu, 24 a favor de Liviu Dorin Oltean
Decret núm. 55 de5 de febrer aprovant el projecte relatiu a l'adequació de piscina
descoberta d'adults del poliesportiu de Rafelbunyol.
Decret núm. 56 de 6 de febrer contractant David Barrachina Cel·la com a monitor de
natació per a substituir Juan Luis Ortega Palanca durant el seu procés d'incapacitat
temporal.
Decret núm. 57 de 6 de febrer nomenant secretària accidental a Amparo Vicenta Bellver
Morte mentres dure la baixa laboral del secretari titular.
Decret núm. 58 de 7 de febrer concedint llicència de primera ocupació de la vivenda
sítia en carrer Sant Francesc, 41
Decret núm. 59 i 60 de 8 de febrer autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 61 de 8 de febrer aprovant els padrons fiscals d'IBI urbana i rústica de
2013 i el seu calendari de cobrament en voluntària.
Decret núm. 62 d'11 de febrer concertant una pòlissa de crèdit per 200.000 € amb el
Banc de València i una altra pel mateix import amb el Banc Bilbao Biscaia Argentaria.
Decret núm. 63 d'11 de febrer del 2013 convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 14 de febrer del 2013…

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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