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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 15 DE JULIOL DE 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 15 de juliol del 2013 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 d'Amparo Bernet Ribera en substitució del secretari, 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 María 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
En primer lloc es dóna compte del decret de l'Alcaldia núm. 409/2013 de data 10 de juliol pel qual
es van concedir les següents llicències d'obres menors:
CLIMATITZACIÓ FONTELLES, SL per a la realització d'obres consistents en l'execució d'un
barandat en la planta baixa de la vivenda sítia en la c/ 9 d'octubre, 45.
ANTONIO EXSOLATGUET LOPERA per a la realització d'obres consistents a reformar la fatxada
de la vivenda sítia en la c/ Verjurat del Pilar, 16
EMILIA CARLOS GRAN per a la realització d'obres consistents en la demolició d'un tram de mur
en l'immoble siti en la c/ Camí Fons, 14.
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CANDELA RODRIGUEZ NAVARRO per a la realització d'obres consistents en la reforma del
bany de la vivenda sítia en la c/ ReI a Jaume, 51-5.
JESUS PÉREZ SANCHO per a la realització d'obres consistents en la reforma de la fatxada de la
vivenda sítia en la c/ Calvari, 46.

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 realització de canalització de 38 m. de canonada de distribució de
gas natural en carrer del Mar, 5 Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de dos
mil dos-cents huitanta euros (2.280 €) 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
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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 seixanta-huit euros amb quaranta cèntims (68,40 €) 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: onze euros amb quaranta cèntims
(11,40 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: SETANTA-NOU EUROS AMB HUITANTA CÈNTIMS (79,80
€). Quantitat que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni
Fiscal vigent.

Diversos
Per part dels servicis tècnics municipals s'informa dels desperfectes observats en la fatxada de
l'Església parroquial. Els membres de la Junta de Govern Local manifesten que s'ha d'actuar com és
habitual en estos casos i notificar les deficiències perquè siguen esmenades.
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QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Fraccionament tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per FILOMENA RUIZ SANTOSJUANES sol·licitant el
fraccionament en sis mensualitats del pagament de la liquidació d'IBI urbana dels exercicis 2011 i
2012 de l'immoble siti en carrer Sant Teresa, 18 referència cadastral 9158807YJ2895N0001YK. Els
membres de la junta de Govern Local acorden l'ajornament en tres mensualitats (setembre, octubre i
novembre) 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 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 GRANDE DAMASO sol·licitant el
fraccionament del segon termini del rebut d'IBI urbana de l'exercici 2013 de l'immoble siti en carrer
infanta Elena, 1 referència cadastral 8461803YJ2886S0001WH. Els membres de la junta de Govern
Local acorden l'ajornament en tres mensualitats (setembre, octubre i novembre) 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 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 i Taxes
Es dóna compte de la instància presentada per Mª ENCARNACIÓN ALBORS PASCUAL
sol·licitant devolució del primer termini del rebut d'IBI d'urbana de l'exercici de 2013 de la vivenda
sítia en carrer Major, 42, referència cadastral 9257906YJ2895N0001AK, a l'haver-hi rebut
liquidació d'alta d'urbana del dit immoble per canvi de titularitat cadastral.
Vist l'informe emés pel servici de recaptació on s'indica que s'han abonat els dos terminis dels
rebuts i que procedix anul·lar la liquidació sense procedir a tornar cap import, els membres de la
Junta de Govern Local es donen per assabentats i ordenen l'arxiu de la sol·licitud.
La Sra. Losada, al ser part interessada en la següent sol·licitud, s'absté de participar en la votació.
Es dóna compte de la instància presentada per Nuria Losada Natividad en representació de CD
EVIDENT, C sol·licitant el fraccionament en tres mensualitat del pagament de la llicència
d'activitat, expte. 18/2008. Els membres de la junta de Govern Local acorden l'ajornament en tres
mensualitats (setembre, octubre i novembre) 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
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corresponents una vegada abonat l'últim termini. Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta
resolució al Servici d'Intervenció perquè en prengueu coneixement.

Es dóna compte del recurs de reposició presentat per ISABEL ACEVEDO DOMINGUEZ en
relació a l'acord de la Junta de Govern Local de data 30 de maig del 2013 pel que se li concedia un
fraccionament en tres mensualitats del deute amb l'ajuntament que ascendia a 722,92 €, pel que
sol·licita la possibilitat de fraccionament en mesos alterns i relació del deute existent en data de hui.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden desestimar la sol·licitud i ratificar-se en el seu
anterior acord, és a dir, el pagament del deute està fraccionat en tres mensualitats (setembre, octubre
i novembre) 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 una vegada
abonat l'últim termini. Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de
Recuadación perquè en prengueu coneixement.
Així mateix acorden facilitar-li llistat del deute pendent a 9 de juliol del 2013 que ascendix a un
total de 831,69 €

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir

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. 365 de 26 de juny aprovant la liquidació del pressupost municipal
corresponent a l'exercici de 2012.
Decret núm. 366 de 26 de juny autoritzant a Cítrics Heredia, SL l'inici de l'activitat de
magatzem de cítrics sense maquinària amb emplaçament en el carrer Massamagrell, 1
Decret núm. 367 de 26 de juny concedint llicència de primera ocupació de la vivenda
unifamiliar sítia en carrer Manuel Zamarreño, 9.
Decret núm. 368 de 26 de juny disparant focs artificials en la via pública.
Decret núm. 369 de 26 de juny aprovant el pagament de l'excursió de Museros de l'Escola
Permanent d'Adults.
Decret núm. 370 de 27 de juny incoant expedient d'execució per a la neteja d'immoble siti
en carrer Sant Francesc, 35.
Decret núm. 371 de 27 de juny reconéixer l'obligació i ordenar el pagament de les ajudes
aprovades per servicis socials.
Decret núm. 372 de 27 de juny aprovant la contractació de monitors per a l'escola esportiva
i l'escola d'estiu de 2013.
Decret núm. 373 de 27 de juny acordant deixar sense efecte l'expedient de restauració de
legalitat urbanística i aprovar les liquidacions d'obres expte. 57/2012
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Decret núm. 374 de 27 de juny aprovant la relació de beneficiaris per a participar en el
programa provincial d'ocupació hoteler i Turisme social 2013.
Decret núm. 375 de27 de juny estimant al·legacions i en conseqüència retirar les sancions
de trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 376 de 28 de juny reconeixent l'obligació d'ordenar el pagament de les
nòmines.
Decret núm. 377 de 28 de juny acordant el canvi de titularitat de l'activitat de discoteca en
carrer Senda dels Deu, 28 a favor de Liviu Dorin Oltean.
Decret núm. 378 de 28 de juny proposant l'adjudicació de la plaça d'interventora a la
senyora Paula Rico Belda.
Decret núm. 379 de 28 de juny delegant en la regidor Laura Carbonell Sánchez la facultat
d'oficiar la cerimònia civil de matrimoni el dia 6 de juliol.
Decret núm. 380 d'1 de juliol reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de l'assistència
a les sessions del segon trimestre dels membres de la corporació .
Decret núm. 381 d'1 de juliol reconeixent l'obligació i reconéixer el pagament de la relació
44 d'ordenació de pagaments.
Decret núm. 382 d'1 de juliol aprovant la inscripció d'una parella en el Registre Municipal
de parelles de Fet.
Decret núm. 383 d'1 de juliol autoritzant la contractació de peons agrícoles per al foment de
la desocupació agrària.
Decret núm. 384 d'1 de juliol dictar orde d'execució a MIDAMARTA SL per a neteja de
l'immoble siti en carrer Camí Ceba, 1.
Decret núm. 385 de 2 de juliol concedint a Bruno Maroño Martínez llicència d'obertura de
clínica veterinària en carrer Comunitat Valenciana, 8.
Decret núm. 386 de 2 de juliol concedint a Evident CB la llicència d'obertura de clínica
dental amb emplaçament en carrer Comunitat Valenciana, 18.
Decret núm. 387 de 3 de juliol requerint a Alfonso Poyuelo Delgado que regularitze la
situació de la seua activitat sítia en carrer Camí Fons, 22 baix.
Decret núm. 388 de 3 de juliol autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 389 de 4 de juliol aprovant la inscripció d'una parella en el Registre Municipal
de parelles de Fet.
Decret núm. 390 de 4 de juliol estimant el recurs i rectificar la liquidació de l'impost de
plusvàlua aprovada per decret de l'alcaldia 240/22011
Decret núm. 391 de 4 de juliol dictant orde d'execució de neteja de parcel·la sítia en carrer
Urbanització Lladró, 11.
Decret núm. 392 de 5 de juliol reconeixent l'obligació del pagament d'interessos derivats
del procediment judicial núm. 2/000325/1999-ELI.
Decret núm. 393 de 5 de juliol anul·lant l'expedient d'activitat 10/2013 de pub siti en carrer
Eixarch, 35 a nom d'Alberto Romero Barca per no aportar la documentació requerida.
Decret núm. 394 de 5 de juliol concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia en
carrer Castelló, 4-11
Decret núm. 395 de 5 de juliol concedint llicència de segona ocupació de la vivenda sítia en
carrer Reial Séquia de Moncada, 1-4-8.
Decret núm. 396 de 5 de juliol concedint a Multiesports Roca CB llicència d'obertura de
l'activitat de centre d'instal·lacions esportives amb emplaçament el carrer l'Horteta, 11.
Decret núm. 397 i 398 de 5 de juliol autoritzant disparara focs artificials en la via pública.
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Decret núm. 399 de 8 de juliol aprovant les liquidacions practicades de l'impost de
plusvàlua, expedients del 82 al 197 de l'exercici 22013.
Decret núm. 400 a 408 de 8 de juliol sol·licitant a uns quants ajuntaments reforç de policia
local per a la nit del ball de disfresses a celebrar el 6 de setembre.
Decret núm. 409 de 10 de juliol concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 410 de 10 de juliol anul·lant dos obligacions de pagament d'exercicis tancats
pro duplicitat en la comptabilitat.
Decret núm. 411 a 413 de 8 de juliol sol·licitant a uns quants ajuntaments reforç de policia
local per a la nit del ball de disfresses a celebrar el 6 de setembre.
Decret núm. 414 de 10 de juliol convocant sessió de la Junta de Govern Local per al dia 15
de juliol del 2013 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 i deu minuts, de tot això com a secretaria accidental certifique.
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