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 28 DE FEBRER DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 28 de febrer del 2013 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors, 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 Fuentes Dueñas membres dels
Servicis Tècnics per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.
Excusa la seua assistència el senyor Miguel Saborit Arribas

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. 78/2013 de data 25 de febrer pel
qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
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JOSEFA BARCELONA GARCIA per a la realització d'obres consistents a canviar la Banyera
per un plat de dutxa en la vivenda sítia en la c/ Antoni Roig Civera, 6
TORRIJOS I SANTAFÉ, SL per a la realització d'obres consistents en reparació de clavill en la
caravista de la façana de l'edifici siti en la c/ La Pau, 52
JAUME IBORRA ESTEVE per a la realització d'obres consistents en esquerdejat de paret i
pavimentació del sòl del corral de la vivenda sítia en la c/ Sant Francesc, 38.
MIREIA ABAD ESCAMILLA per a la realització d'obres consistents en canvi de finestra per
porta i habilitació de local en la vivenda sítia en la c/ Vicent Soriano, 38.
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
GÁLVEZA,
en
representació
de
CABLEUROPA, SAU per a la realització d'una rasa de 3 m'i una altra de 2 m per a ampliar la
xarxa de distribució de telecomunicacions corresponent al node VA1-1C5G-10 en carrer
Diputació Provincial, 41 i Vicente Monserrat, 38. Abans de l'inici de les obres haurà de
depositar una fiança de set-cents seixanta-nou euros amb quinze cèntims (769,15 €) 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 vint-i-tres euros amb set cèntims (23,07 €) 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 huitanta-cinc
cèntim (3,85 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS.
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Cèdules de 2a Ocupació.
Es dóna compte dels expedients relatius a les cèdules de 2a 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, s'acorda comunicar a Joaquin Mateo Bernat les
deficiències observades en la inspecció a la vivenda sítia en carrer Joan Lluis Vives, 1-2-4
realitzada pels servicis tècnics municipals perquè es procedisca a la seua esmena.
A més, requerir a la comunitat de veïna s'aportació la Inspecció Tècnica d'Edificis sol·licitada
amb anterioritat i que encara no s'ha aportat, ja que no hi ha garanties de la seguretat estructural
de l'edifici tal com es requerix en les Normes d'Habitabilitat i Disseny aplicables a l'edifici
(HD-91).
Vist el punt cinc de l'annex I del Decret 43/2011, de 29 d'abril, del Consell, pel que es
modifiquen els decrets 66/2009, de 15 de maig, i 189/2009, de 23 d'octubre, pels que es van
aprovar, respectivament, el Pla autonòmic de Vivenda de la Comunitat Valenciana 2009-2012 i
el Reglament de Rehabilitació d'Edificis i Vivendes, Modificació del Decret 66/2009, de 15 de
maig, del Consell, el procediment de referència per a l'elaboració de les inspeccions periòdiques
de construccions o d'edificis de vivendes catalogades o d'antiguitat major de 50 anys, serà
l'establit per a l'informe de conservació de l'edifici. Este procediment tindrà caràcter subsidiari,
quan no existisca, regulació específica de l'administració competent».

Diversos
Pels Servicis Tècnics s'informa sobre la revisió que s'està realitzant a les diferents empreses de
la localitat i del polígon havent-se detectat que de les empreses que es relacionen més avall no
consta en este Ajuntament que tinguen la llicència d'obertura. A fi que regularitzen la seua
situació, els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar al departament d'urbanisme
que inicien els corresponents expedients per a requerir al titular de l'activitat o de la instal·lació
la regularització de la seua situació d'acord amb el procediment aplicable per al corresponent
instrument d'intervenció d'acord amb el que establix la present Llei.
Marcelino Santiago Gelado
Llanterneria IRIS SL
Javier Sierra Torres
Gestinmédica, SL
Herbolari
Papereria ReI a Jaume
Joana Stil
Saiz Va fregir Industrial
Forn Sants de la Pedra
Inmaculada Félix Bellver
Avelino Moya Gasent
Zapatero
Estanc

Roll Major, 1 B
Roll Major, 4 A
Alguixós, 24
Alguixós, 21
Major, 4
Calvari, 64
Avinguda Sant Pere,81
Camí Fons, 3
Bautista Fenollosa, 9
Urbanització LLadro, 27-2
Reina Sofia, 36
Castelló, 1B
Mare de Deu del Miracle, 8
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Mª Asunción Gaspar Salvador
Foto Estudi Ros
Immobiliària Piquer, SL
Vaig remoldre Beltrán, SL
Llum DD

Magdalena, 85
Bobalar, 15 Baix
Magdalena, 1
Magdalena, 52
Gregorio Ordóñez, 12

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el
pagament previ del preu públic corresponent:
FRANCISCO ESTEVE LACOMBA 4 ml. En carrer Antonio Roig Civera, 14 per
a un màxim de 3 vehicles.
COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER SAGUNT, 52-54-56, 3,5 ml. en
carrer Sagunt, 52-54-56 per a 39 vehicles

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Fraccionament tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per RAFAEL SÁNCHEZ CORDECH indicant que
se li reclama un deute de 411,36 € corresponent a diversos conceptes impagats en 2012, per la
qual cosa sol·licita el fraccionament del dit import en tres terminis. 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 MARTA ISABEL PÉREZ REVOLTA, en
representació de VICENTE FENOLLOSA FENOLLOSA indicant que té pendent d'abonar
l'import corresponent a l'ICIO i la taxa de l'expedient de llicència d'obres núm. 61/2012 per un
import total de 850,22 €, per la qual cosa sol·licita el fraccionament del dit import. 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 VICENTE GARCIA ERES sol·licitant
fraccionament de l'IBI d'urbana de 2013 en 3 terminis. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, ja que per acord de ple en sessió celebrada el
dos de maig del 2012 es va acordar el fraccionament de l'IBI d'urbana en dos terminis del 50%
cada u.

Reclamació d'Impostos
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ SALVADOR PEDRO GASPAR
sol·licitant anul·lació del recàrrec de l'IBI d'urbana de 2012, perquè no havia rebut avís del
període de pagament en voluntària en el seu domicili i desconeixia quan havia d'abonar-se. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat atés que l'any
passat es va canviar el període de pagament passant d'abonara en el segon semestre de l'any al
primer semestre. 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 JESÚS RIBERA MARTÍNEZ, sol·licitant
anul·lació dels rebuts d'urbana, referències cadastrals 9259901YJ2895N0012UE,
9259901YJ2895N0062LG, 9259901YJ2895N0076UE, dels immobles sitis en carrer Av.
Rambleta, 4 al no ser el propietari dels mateixos i ser un error de la Gerència. Vist el recurs
presentat davant de la Gerència i comprovada en l'Oficina Virtual del Cadastre que s'ha obert
expedient de recurs jurídic amb data 26 de febrer, els membres de la Junta de Govern Local
acorden comunicar a l'interessat que es procedirà a la suspensió del cobrament en tant i quant
no resolga la Gerència Territorial del Cadastre. Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta
resolució al Servici de Recaptació Municipal perquè en prengueu coneixement.

Ocupació de via pública
Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ CASTELLAR IBORRA sol·licitant per
als mesos de gener, febrer i març, ambdós inclosos, de l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires enfront del local de la seua propietat, Taberneta el Coc siti en carrer Camí Fons, 32. La
terrassa se situa enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament
de vehicles, ocupant una superfície total de 12 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 12 m2 en el domicili siti en
carrer Camí Fons, 32 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la
Taberneta el Coc, 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.
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Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos de gener, febrer i març 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 tets 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.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de RICARDO REQUENA MAÑEZ.
Sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “VENDA D'ALIMENTACIÓ I
COMPLEMENT PER A BESTIAR EQUÍ” en el carrer del La Pau, 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.

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. 65 de 15 de febrer del 2013 sol·licitant a la Direcció General de Cohesió
Territorial es concedisca comissió de Servicis a Paula Rico Belda perquè puga exercir
com a interventora d'este Ajuntament.
Decret núm. 66 de 15 de febrer denegant al grup Independents de Rafelbunyol
l'obtenció de l'informe sol·licitat i posar a la seua disposició la documentació per al seu
examen en les oficines generals.
Decret núm. 67 de 15 de febrer incoant expedient sancionador per presumptes
infraccions de l'article 7 b) del Reglament de Servici d'Arreplegada de Residus Sòlids
Urbans i Neteja Viària.
Decret núm. 68 de 15 de febrer incoant expedient sancionador per presumptes
infraccions de l'article 47 de la Llei 7/2002 de Contaminació Acústica.
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Decret núm. 69 de 18 de febrer concedint tràmit d'audiència en expedient de canvi de
titularitat d'activitat sítia en carrer Senda dels Deu, 24
Decret núm. 70 de 18 de febrer estimant el recurs de reposició contra la sanció de
trànsit imposada per decret de l'alcaldia núm. 483/2012.
Decret núm. 71 de 21 de febrer concedint llicència de primera ocupació de la vivenda
unifamiliar sítia en carrer Urbanització els Forriols, 28
Decret núm. 72 de 21 de febrer convocant sessió ordinària del ple de l'Ajuntament per
al dia 25 de febrer del 2013 a les 18:30 hores en la sala d'actes.
Decret núm. 73 de 21 de gener estimant el recurs de reposició contra la sanció de trànsit
imposada per Decret d'alcaldia núm 33/2013.
Decret núm. 74 de 21 de febrer anul·lant la bonificació del 100% del vehicle V0057FS
a petició de l'interessat.
Decret núm. 75 i 76 de 22 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. 77 de 22 de febrer dictant orde d'execució de neteja al propietari del solar
siti en carrer 1er. De maig, 1.
Decret núm. 78 de 25 de febrer concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 79 de 27 de febrer autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de comerç
a l'engròs de peces exteriors de vestir síties en carrer Massamagrell, 11 a favor de
Serigrafia i publicitat Kaligráfic, SLU
Decret núm. 80 de 27 de febrer autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 81 de 27 de febrer convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local
per al dia 28 de febrer de 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 vint minuts, de tot això com a secretari certifique.
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