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 16 D'ABRIL DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 16 d'abril 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 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:
IGNACIO GARCÍA-MATARREDONA GÁLVEZ, en representació de CABLEUROPA,
SAU per a la realització d'una rasa de 52 ml per a ampliar la xarxa de distribució de
telecomunicacions corresponent al node/s VA1-1C7G-30 i 1C7F-10 en carrers Trencats, 19 i Ausiàs
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March 5. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de tres mil euros (3.000 €) 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.
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.
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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 noranta euros (90 €) 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: quinze euros (15 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT CINC EUROS.

IGNACIO GARCÍA-MATARREDONA GÁLVEZ, en representació de CABLEUROPA,
SAU per a la realització d'una rasa de 192 ml per a ampliar la xarxa de distribució de
telecomunicacions corresponent al node VA1-1C7F-30 en carrers Massamagrell, 3 i Alguixòs, 5.
Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança d'onze mil tres-cents quaranta euros
(11.340 €) 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 engelat o semblants.
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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.
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 quaranta euros amb vint cèntims (340,20 €) 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).
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*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: cinquanta-sis euros amb setanta
cèntims (56,70 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS.

SARA RIVERA LÓPEZ, per a realitzar obres d'habilitació de local per a saló de bellesa en carrer
ReI a Jaume, 1.
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 vint-i-set euros amb cinquanta-un cèntims (827,51 €) 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: cent trenta-set euros amb norantados cèntims (137,92 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS (965,42 €)

MARIANO CONDE IBÁÑEZ, per a realitzar obres de reforma de local per a farmàcia en carrer
Magdalena, 91 Baix esquerra. No podrà exercir-se cap activitat en el dit local en tant i quant no
obtinga l'oportuna llicència d'obertura.
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 nou-cents seixanta-cinc euros amb trenta-tres cèntims (1.965,33 €) 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: cent trenta-set euros amb norantados cèntims (tres-cents vint-i-set euros amb cinquanta-un cèntims €)
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*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.292,54 €)

NORANTA-DOS

EUROS

AMB

Es dóna compte de la instància presentada per TARI MECANIZADOS, SL sol·licitant anul·lació de
la liquidació de les obres d'habilitació de local aprovades per decret de l'alcaldia 98/2013 al tractarse d'unes obres realitzades a l'empara de la llicència d'obres 138/2004.
Que vist l'informe dels servicis tècnics de data 11 d'abril, en el qual s'indica que procedix
l'anul·lació de les taxes, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Ocupació de la via pública
Es dóna compte de la instància presentada per Gabriela Blanco Carrillo indicant que la instal·lació
desmuntable situada enfront del local de la seua propietat en la c/ Comunitat Valenciana, 10, és
independent del mateix, sent responsabilitat Mª Isabel López Oller, que va ser qui ho va instal·lar.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden requerir a Mª Isabel López Oller perquè
procedisca a retirar la dita instal·lació en el termini d'un mes, en cas contrari, serà desmuntada pels
servicis municipals passant a ser propietat d'esta corporació.

Devolució de fiances
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE GARCIA PASCUAL sol·licitant
devolució de la fiança corresponent a l'expedient d'obres 64/2012 per import de 1.600 € ingressades
en RuralCaixa el 18 de setembre del 2012 per possibles danys en la via pública.
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.
Es dóna compte de la instància presentada per ASUNCIÓN GARCÍA RUIZ sol·licitant devolució
de la fiança corresponent a l'expedient d'obres 24/2010 per import d'1.330 € per possibles danys en
la via pública.
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.

Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO ESTEVE LACOMBA sol·licitant
devolució de la fiança corresponent a l'expedient d'obres 112/2010 per import de 1.536 €
ingressades en RuralCaixa el 17 de març del 2011 per possibles danys en la via pública.
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.
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Es dóna compte de la instància presentada per SANTIAGO BALLESTER CARLOS sol·licitant
devolució de la fiança corresponent a l'expedient d'obres 89/2011 per import de 318 € ingressades
en Banc de València l'11 d'octubre del 2011 per possibles danys en la via pública.
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.

Es dóna compte de la instància presentada per SALOME SAEZ CARBONELL sol·licitant
devolució de la resta de la fiança corresponent a l'expedient d'obres 75/2010 per import total d'1.400
€ per possibles danys en la via pública. El 4 de maig del 2012 se li va abonar en compte 1.160 €
quedant pendent un resta de 240 €.
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 devolució dels 240 € restant.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN ANTONIO GARCÍA GARCÍA en
representació de CONSALDA, SL sol·licitant devolució de la fiança corresponent a l'expedient
d'obres 179/2006 per import d'1.660 € ingressades el 5 de març del 2007 per possibles danys en la
via pública.
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.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSE SALVADRO PEDRO GASPAR, en
representació d'OBRES GERMANS CENTIM, SL sol·licitant devolució de les fiances corresponent
als expedients d'obres 112/2009, 5/2010, 29/2010, 44/2010 i 11/2010 per possibles danys en la via
pública.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics corresponent als expedients d'obres 112/2009,
29/2010, 44/2010 i 11/2010, els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes
oportunes perquè es procedisca a la seua devolució de les fiances depositades corresponents a estos
expedients d'obra.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE MARTIN BONET, indicant que té
dificultats per a traure el seu vehicle del garatge siti en carrer Sant Vicent, 48 quan li estacionen en
el costat esquerre fent cantó amb C/ Ramón i Cajal. Vist l'informe de la policia local en què es
corroboren els fets manifestats i en el que s'indica que en el costat del número 46 s'observa un tram
sense pintar que pot donar lloc a confusió, els membres de la Junta de Govern Local acorden donar
les ordes oportunes perquè es pinte el dit tram si en el mateix no hi hi ha espai suficient perquè
estacione un vehicle.
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Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE FÉLIX VICENTE indicant que per les
dimensions del carrer quan estacionen en la vorera de davant del seu garatge en carrer Sant Joan, 27
no pot traure el vehicle del mateix, per la qual cosa sol·licita s'habilite una zona groga prohibint
l'estacionament a l'altura dels números 18 i 20. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
denegar el que sol·licita.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de la via pública
Es dóna compte de la instància presentada per KARINA REYNA ALCIVAR sol·licitant,
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat, l'Anfora, siti
en avinguda carretera de Barcelona, 5 fins a final d'any. La terrassa se situa enfront de la fatxada del
local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 10
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 10 m2 en el domicili siti en
avinguda carretera de Barcelona, 20 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al
servici del bar l'Anfora, 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 maig a desembre del 2013, 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.
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Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
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.

Es dóna compte de la instància presentada per MAITE LOBATO FERRANDIS, en nom de
LBATO FERRANDIS CB sol·licitant l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del
local de la seua propietat, Casa Lobato, siti en carrer Sant Antoni, 45 per als mesos de maig fins a
desembre, ambdós inclosos. La terrassa se situa enfront de la fatxada del local no podent
sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 5 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 5 m2 en el domicili siti en carrer
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Sant Antoni, 45 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Casa
Llobató, 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 maig a desembre del 2013, 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.
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.
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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.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN JOSÉ BELMONTE PICAZO sol·licitant
per als mesos d'abril, maig i juny del 2013, ambdós inclosos, l'ocupació de la via pública amb taules
i cadires enfront del local de la seua propietat, Bar Toscà siti en carrer Magdalena, 65 Baix. La
terrassa se situa enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de
vehicles, ocupant una superfície total de 10 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 10 m2 en el domicili siti en carrer
Magdalena, 65 Baix amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar
Toscà, 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 d'abril, maig i juny del 2013, 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.
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Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
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.

Es dóna compte de la instància presentada per ROSARIO MIRÓ ARJONA sol·licitant per als
mesos de maig fins a setembre, ambdós inclosos, l'ocupació de la via pública amb taules i cadires
enfront del local de la seua propietat, Bar Passatge siti en carrer Major, 5. 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
Major, 5 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Passatge, no
podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
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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 maig a setembre del 2013, 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.
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.
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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.

Fraccionament tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per GLORIA MATEO DELGADO sol·licitant abonar
l'IBI d'urbana de 2013 de l'immoble siti en carrer Santos de la Pedra, 27-1-2 quan cobre la paga
extra de la pensió de viudetat en el mes de juny. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al que sol·licita i donar i traslladar d'este acord al Servici de Recaptació perquè en prengueu
coneixement.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN JOSÉ SALDAÑA DELGADO
sol·licitant fraccionar l'IBI d'urbana de 2013 de l'immoble siti en carrer la Sequiola 2-2 per import
de 147,61 € en deu mensualitats, perquè només està cobrant l'ajuda de 426 € per desocupat. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden fraccionar el deute en huit terminis (el rebut ha
d'estar abonat en la seua totalitat a 31 de desembre del 2013), havent d'ingressar les quantitats a
compte en la compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, passant a
arreplegar el rebut 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 EVA ALBIACH VALLDEPÉREZ indicant que
en els últims sis anys ha abonat rebuts d'IBI d'urbana, referències cadastrals
8956945YJ2885N0016IE i 8956945YJ2885N0007WB, sitis en carrer Màrtirs, 8 2 5 i 8 -1 7 a
nom de Luis Vitòria Ferrer. Que el rebut corresponent a l'immoble de la seua propietat siti en carrer
Comunitat Valenciana 6 1 H, referència cadastral 8754106YJ2885S0008PY està per abonar, per la
qual cosa sol·licita compensació de la quantitat ingressada indegudament amb el deute, així com
l'anul·lació dels recàrrecs. 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 compensació econòmica dels rebuts, procedint a la devolució corresponent en el número de
compte facilitat en la reclamació.

Es dóna compte de la instància presentada per FERMÍN SANZ SANCHO, sol·licitant anul·lació del
rebut d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Mare de Déu del Miracle, 28-A-01-1, referència

14

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

cadastral 9157209YJ2895N0002LL en tant i quant la gerència regional del Cadastre no resolga
sobre la sol·licitud de segregació de l'immoble presentada en data 27 de març de l'any en curs. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, indicant que si la
Gerència resol positivament a favor de l'interessat, es procedisca a regularitzar la situació amb les
dades facilitades.

Es dóna compte de la instància presentada per JORGE POZO SERRANO, sol·licitant devolució de
21,14 € corresponent a l'import de l'IBI de l'exercici 2012 de l'immoble siti en carrer Alacant, 13 1
-1 04 per no ser de la seua propietat. Els membres de la Junta de Govern Local acorden acceptar el
que sol·licita i donar les ordes oportunes al Servici de Recaptació perquè realitze el cobrament al
propietari de l'immoble. Així mateix se li comunica que haurà d'indicar-nos el número de compte on
es procedisca a la devolució de l'ingrés indegut.

Es dóna compte de la instància presentada per REUNIÓ INDUSTRIAL SL en la qual sol·licita
anul·lació del rebut d'IBI urbana referència cadastral 9555801YJ2895N0001BK a l'existir un error
en el titular cadastral i haver presentat recurs jurídic davant de la gerència regional del cadastre. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden procedir a la suspensió del cobrament del dit rebut a
l'espera de la resolució del recurs per part del Cadastre d'urbana de València. 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 FRANCISCO PÉREZ DE LA CRUZ sol·licitant
anul·lació dels rebuts d'IBI d'urbana corresponents a l'immoble siti en carrer Reina Sofia 22, -00-02,
referència cadastral 8860202YJ2886S0002WJ al no ser de la seua propietat des de novembre del
2004, segons escriptura adjunta i que els remeten a l'actual propietari. Atés que ha procedit a
presentar la sol·licitud de baixa cadastral en la direcció general del cadastre, els membres de la Junta
de Govern Local acorden procedir a la suspensió del cobrament del dit rebut a l'espera de la
resolució del recurs per part del Cadastre d'urbana de València. 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 INAMCULADA GIL PUENTE sol·licitant anul·lació
del rebut d'IBI d'urbana corresponent a l'immoble siti en carrer Germanies, 1-1-2 referència
cadastral 8654705YJ2885S0071YW que ix a nom de Juan Ignacio Incera Pérez i que s'emeta un
altre al seu nom al tindre la resolució favorable en este sentit de la Gerència Regional del Cadastre
de València de data 11 de febrer del 2013. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al que sol·licita i traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal perquè
la porte a efecte.

Es dóna compte de la instància presentada per ANTONIO ADRIEN PERIS sol·licitant que el rebut
d'IBI d'urbana de l'exercici 2012 referència cadastral 8361702YJ2886S0001BH que ix a nom de
MARIA ESTHER RUIZ TOSCÀ per import de 68 € descomptat en el compte dels Germans Adrien
Peris CB siga tornat als mateixos per no correspondre'ls el dit pagament.
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També sol·licita la devolució de 56, 20 € de l'exercici 2011 corresponent a la mateixa referència
cadastral com a conseqüència de la segregació de l'immoble en 2010 i haver abonat la part
corresponent a l'altre solar resultant de la mateixa. 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 procedisca a emetre nou rebut corresponent a l'exercici de 2012 a nom de
María Esther Ruíz Toscà i es procedisca a les devolucions corresponents.

Es dóna compte de la instància presentada per JORDI FERRANDO APARISI, sol·licitant la
devolució de l'import de la grua avisada per a llevar un cotxe que impedia el pas al seu vehicle. Vist
l'informe de la policia local en què se li indica que no es disposen de grua municipal per a la seua
retirada i que el dit vehicle ja està denunciat, informant-li que si vol avisar a la grua ha de ser a títol
particular i fent-se càrrec dels gastos ocasionats, podent reclamar per escrit si se sentia perjudicat.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de JUAN JOSÉ YÁÑEZ GIROL
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “REPARACIÓ, VENDA I LLOGUER
DE CARRETLLAS ELEVADORES I PLATAFORMES AÈRIES” en el carrer El Fanal, 7
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 PARCELAS VERDES, SL sol·licitant
llicència municipal per a exercici de l'activitat de “TALLER DE FUSTERIA METÀL·LICA” en el
carrer Alguixós, 31.
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.
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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 GOHERSOL SL sol·licitant llicència
municipal per a exercici de l'activitat de “INDÚSTRIA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ I
MUNTATGES METÀL·LICS” en el carrer Trenet, 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.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància d'ANELION, SL sol·licitant llicència
municipal per a exercici de l'activitat de “FABRICACIÓ I MUNTATGE D'AEROGENERADORS
ELÈCTRICS” en el carrer Massamagrell, 36.
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'AVANTPACK EMBALAJES SL
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “MAGATZEM DE MATERIALS DE
PLÁSCTICO I METÀL·LICS PER A L'EMBALATGE” en el carrer del Mar, 34.
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.
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Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de TARI MECANITZADOS, SL
sol·licitant
llicència
municipal
per
a
exercici
de
l'activitat
de
“REPARACIÓ/MANTENIMENT/SERVICIS ASSISTÈNCIA TÈCNICA MAQUINÀRIA” en el
carrer La Pau, 1.
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 CASH CARRY ARBRE, SL
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “COMERÇ A L'ENGRÒS I MENOR
D'HOSTALERIA” en el carrer del Mar, 9.
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 SOLUCIONES COMERCIALES
VILLA SERENA, SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de
“RECUPERACIÓ DE METALLS DE QUEIPOS INFORMÀTICS” en el carrer Gregorio Ordóñez,
12.
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.
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Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància d'ELEVACIÓN INDUSTRIAL
PUENTES Y GRUAS, SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de
“REPARACIÓ PUESTES GRUA” en el carrer Alguixós, 36.
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 WILLY TERRERO JIMÉNEZ
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “TALLER DE REPARACIÓ
MECÀNICA AUTOMÒBIL” en el carrer Reial Séquia de Moncada, 14.
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. 139 de 2 d'abril autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de restaurant i
servici de menjars per a portar en carrer Comunitat Valenciana, 10 baix a favor de Gabriela
Blanco Carrillo.
Decret núm. 140 de 2 d'abril autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de restaurant sítia
en carrer del Puig, 21 a favor de Marjuma, CB
Decret núm. 141 de2 d'abril reconeixent les obligacions i ordenar el pagament de diverses
factures per import de 12.739, 17 €.
Decret núm. 142 de 2 d'abril autoritzant la Comissió de servici en l'Ajuntament de Benifaió
de l'agent de policia Raquel Beltrán Baiona.
Decret núm. 143 de 3 d'abril reconeixent les obligacions i ordenar el pagament de les
assignacions als grups polítics i dietes a membres de la corporació per un import de
2.704,95 €
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Decret núm. 144 de 3 d'abril Sol·licitar l'autorització per a una comissió de servicis a nom
de Pedro Expósito Hervás, funcionari de carrera, Agent de Policia Local de l'Ajuntament de
Benicarló per a ocupar la plaça vacant de l'Agent de Policia Local d'este Ajuntament, la
qual es troba en règim de comissió de servicis en l'Ajuntament de Benifaió des del 15
d'abril de l'any en curs.
Decret núm. 145 de 3 d'abril aprovant l'informe el Sindic de Greuges en relació amb
l'expedient núm. 1213812 relatiu a la presentació d'una queixa per l'establiment d'una
sanció de trànsit.
Decret núm. 146 de 5 d'abril estimant les al·legacions i retirant les sancions imposades per
la policia local.
Decret núm. 147 de 9 d'abril anul·lant l'expedient de canvi de titularitat de discoteca per
falta d'acord entre les parts.
Decret núm. 148 de 9 d'abril desestimant la reclamació sol·licitant indemnització per
responsabilitat patrimonial formulada per Eugenio García Fernández.
Decret núm. 149 de 9 d'abril reconeixent les obligacions i ordenar el pagament de diverses
factures per import de 37.207,56 €.
Decret núm. 150 de 9 d'abril autoritzant el canvi de titularitat de la llicència de bar amb
ambient musical siti en carrer Sant Joan, 4 a favor de Carlos Bayarri Montañana.
Decret núm. 151 de 9 d'abril acordant la incoació de l'expedient sancionador a Honorato
Adrián Catalunya Zaera. Per presumpta infracció a l'article 47 de la Llei 7/2002 de
contaminació acústica.
Decret núm. 152 de 10 d'abril reconeixent les obligacions i ordenar el pagament de les
nòmines per import brut d'1.175,89 €
Decret núm. 153 de 10 d'abril autoritzant el canvi de la titularitat de l'activitat de terrassa
d'estiu amb emplaçament en carrer del Puig, 16 a favor de Marjuma, CB.
Decret núm. 154 de 10 d'abril convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al
dia 16 de d'abril 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 quaranta-cinc minuts, de tot això com a secretari certifique.

20

