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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 29 D'OCTUBRE DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 15 d'octubre 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 meua, Fco. Javier Pelluz Requeno, que actua en qualitat de
secretari de la corporació, 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, Rosa María Fuentes Dueñas i Carlos Primo
Giménez membres dels Servicis Tècnics per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica i
jurídica respectivament. .

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. 614/2013 de data 25 d'octubre pel qual
es van concedir les següents llicències d'obres menors:
FLORÍN LUCIAN BADIU MECHES per a la realització d'obres consistents a canviar dos portes i
una finestra, així com pintar el sòl de la nau sítia en la c/ l'Horteta, 6
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AURELIO COLAS GUMBAU per a la realització d'obres consistents a reformar la cuina i canviar
el plat de dutxa en la vivenda sítia en la c/ Mare de Déu del Miracle, 1
MIGUEL PALANCA TAMARIT per a la realització d'obres consistents en arrancat i reposició de
taulells i col·locació de material asfàltic en la vorera de l'immoble siti en la c/ Joan Baptista
Fenollosa, 18.
FERNANDO BOHIGAS TOMAS per a la realització d'obres consistents a canviar Banyera per
dutxa en la vivenda sítia en la c/ Camí fons, 3-23
EVA Mª PIQUER LOPEZ per a la realització d'obres consistents en reforma de bany, cuina, portes i
col·locació de paviment en la vivenda sítia en la c/ Trencat, 6-8
BIJU JOSE BHARANIKULANGARA per a la realització d'obres consistents en canvi de dos
finestres de la vivenda sítia en la c/ Puçol, 11-6

Es dóna compte de la instància presentada per BARTOLOME CASAÑ AGUILAR en la que
s'indica que s'han realitzat les obres de conservació de l'edifici siti en carrer Calvari 69 indicades en
el decret de l'alcaldia 526/2013 faltant aportar la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE), per la qual
cosa sol·licita pròrroga del termini establit per a la presentació de la mateixa.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden concedir un termini de quinze dies per a la
presentació de la ITE.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSE ANTONIO CASTILLO NAVAJAS en
representació de BAR CAFETERIA EL MOSSET siti en carrer Calvari, 64 sol·licitant permís per a
la col·locació d'un tendal penjat en la porta de l'establiment. Els membres de la Junta de Govern
Local accedeixen a allò que s'ha sol·licitat, amb les condicions establides en l'article 73 de les
Normes Urbanístiques vigents: “Els tendals mòbils estaran situats, en tots els seus punts, inclús els
d'estructures, a un altura mínima sobre la rasant de la vorera de 2,25 m. El seu ixent, respecte a
l'alineació anterior, no podrà ser superior a l'amplària de la vorera menys 30 cm., si sobre passar
els dos metres, i respectant en tot cas l'arbratge existent.”

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació via pública
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Es dóna compte de la instància presentada per PEDRO ENRIQUE CHAVES DOMINGUEZ
sol·licitant per als mesos octubre, novembre i desembre l'ocupació de 5 m2 de la via pública amb
taules i cadires enfront del local de la seua propietat, siti en carrer Sant Antoni núm. 45. 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
Sant Antoni núm. 45 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar, 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'octubre, novembre i desembre del 2013. 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.
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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.

Ajornament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per AMPARO GARCÍA ROS sol·licitant
ampliació del termini de fraccionament concedit per a abonar l'Impost de l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, expedient 196/2013. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, per mitjà de fraccionament en cinc mensualitats, a abonar
durant els mesos de novembre del 2013 a març del 2014, a raó de 207,49 € cada fraccionament,
devent haver saldat el total del deute abans del 31 de març del 2014. Els ingressos deuran efectuarse en Banc València- La Caixa en el número de compte 2100 7419 17 2200034030. Igualment
s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE FELIU ROS sol·licitant devolució de
180,19 € retinguts en la seua nòmina de setembre del 2013, no tenint cap deute pendent amb
l'Ajuntament.
Vist l'informe del Servici de Recaptació en què s'indica que es va sol·licitar embargament a
l'octubre del 2008 per esta quantitat per dos rebuts pendents. Que al febrer del 2009 es va pagar un
rebut sol·licitant la derivació de l'altre rebut corresponent a IBI d'urbana ja que no era de la seua
propietat i que actualment no hi ha cap deute amb este Ajuntament. A la vista de l'informe, els
membres de la Junta de Govern Local accedixen al que sol·licita.
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Es dóna compte de la instància presentada per MARTA CASAS MARTÍNEZ, tècnic de prevenció
de l'empresa SESDERMA sol·licitant pas de vianants en el carrer Massamagrell a l'altura dels
números 3 i 6 pel continu encreuament de treballadors de l'empresa, així com col·locació d'un
reductor de velocitat a l'entrada del carrer Massamagrell per Camí Cebolla. Estudiada la sol·licitud,
els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a pintar el pas de zebra sol·licitat, però no
així la col·locació del reductor de velocitat per considerar-la innecessària, ja que es tracta d'un tram
de carrer curt on no es pot aconseguir gran velocitat. No obstant s'acorda que es procedisca a pintar
un altre pas de zebra a l'entrada del carrer Massamagrell per Camí Cebolla.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ RECATALÁ NAVARRO, sol·licitant
anul·lació del rebut de fem de l'immoble siti en carrer Els Furs, 6-7 corresponent a l'exercici 2009
per no ser de la seua propietat des de juny del 2006. A la vista de la documentació presentada
s'acorda accedir a allò que s'ha sol·licitat, i comunicar esta circumstància als servicis de gestió del
padró corresponent a i als servicis de recaptació.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSE MANUEL BONDIA LLUESMA, sol·licitant
anul·lació del rebut de fem del carrer Sant Joan, 8 per ser un immoble sense llicència d'habitabilitat i
no generar cap tipus de fem. Els membres de la Junta de Govern Local indiquen que haurà d'aportar
certificat de les empreses subministradores de d'aigua i d'electricitat en què s'indique que en la dita
vivenda no hi ha subministrament per a poder accedir a la seua sol·licitud.

Es dóna compte de la instància presentada per ANGEL TERESA LEYFAUF en representació de
TERESA URBANA 2000 SL indicant que se li ha girat rebut de fem de l'exercici 2013 de
l'immoble siti en carrer Sant Antoni, 24, no procedint el mateix al tractar-se d'un edifici de diverses
vivendes que no s'han venut i no s'ha sol·licitat la cèdula d'habitabilitat de les mateixes. Comprovat
que es tracta d'un error administratiu, els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les
ordes oportunes al Servici de Recaptació perquè s'anul·le el dit rebut. Igualment s'acorda traslladar
del present acord als Servicis encarregats del manteniment del padró tributari als efectes que es
done de baixa per a posteriors exercicis.

Advertit error en l'acord de la Junta de govern Local de data 1 d'octubre del 2013 on s'acceptava la
reclamació d'ANGEL TERESA LEYFAUF en representació de TERRA PUIG, SA en relació a
l'anul·lació del rebut de fem de tres vivendes per no ser propietat de l'empresa, quan en realitat en la
instància es parlava de quatre vivendes. Per part dels membres de la Junta de Govern Local s'acorda
accedir a l'esmena del dit error i donar de baixa el rebut de fem de l'exercici 2013 de la vivenda sítia
en Castelló núm. 65 pta. 8 per no ser propietat de l'empresa des de 2012. Així mateix acorden donar
les ordes oportunes al Servici de Recaptació perquè s'anul·le el dit rebut i emeta nova liquidació a
nom de l'actual propietari. Igualment s'acorda traslladar del present acord als Servicis encarregats
del manteniment del padró tributari als efectes que es modifique per a posteriors exercicis.

Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO RIPOLL LLISTO en representació de
M2 CENTRE DE NEGOCIS, indicant que té una activitat de lloguer de despatxos en carrer
Massamagrell, 20 emetent-se rebut de fem per cada empresa que exercix l'activitat en un d'estos
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despatxos. Que preguntats altres centres de negocis semblants en pobles veïns, només se'ls emet un
únic rebut de fem, així com tampoc se'ls exigix llicència d'activitat. Que davant d'estos fets, molts
dels interessats es van a un altre lloc, per la qual cosa sol·liciten s'abone un únic rebut de fem i no
un individual per cada despatx obert com està ocorrent fins al moment. Els membres de la Junta de
Govern Local a la vista del que manifesta i les circumstàncies especials de l'immoble, acorda
accedir al que sol·licita.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de GERMANS BERTOLÍN, CB
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “EMMAGATZEMAMENT DE
PRODUCTES METÀL·LICS” en el carrer l'Horeta, 13.
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 TAITIKA RESTAURACIÓ, SL
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “MAGATZEM I CENTRE LOGÍSTIC
PER A CATERING” en el carrer Alguixós, 2.
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 CULTURAL TRANSPORT 2012, SL
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “ALMACENAMENTO DE
PRODUCTES METÀL·LICS” en el carrer Massamagrell, 37.
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.
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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 REUNIÓ INDUSTRIAL, SL sol·licitant
llicència municipal per a exercici de l'activitat de “MAGATZEM XICOTETA PEÇA
METÀL·LICA” en el carrer l'Horteta, 5.
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 PABLO IBORRA E HIJOS, CB
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “LLOGUER DE TRASTERS” en el
carrer Castelló, 2B.
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 GESTIÓN AMBIENTAL DEL
MEDITERRANEO, SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “GESTIÓ
DE RESIDUS DE VEHICLES” en el carrer Senda dels Deu, 11.
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 FITNESS HOUSE INNOVATION,
SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “EMMAGATZEMAMENT I
VENDA ON LINE D'ARTICLES D'ESPORT” en el carrer Gregorio Ordóñez, 26.
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
Des de la celebració de l'última Junta de Govern Local s'han dictat per part de l'Alcaldia els
decrets següents:
Decret núm. 597 de 16 d'octubre autoritzant el canvi de titularitat de la llicència d'activitat
de cafeteria sítia en carrer ReI a Jaume, 58 a favor de Fernando López Griñan.
Decret núm. 598 de 16 d'octubre acordant la personació en el recure contenciósadministratiu 101/2013 interposat per INTERSA sobre reclamació d'interessos de demora
en el pagament de les Certificacions de l'Obra de Rehabilitació de la Casa de la Cultura i
ratificar els poders atorgats per decret 375/2008.
Decret núm. 599 de 16 d'octubre autoritzant el canvi de titularitat de la llicència d'activitat
del bar-cafeteria siti en carrer Sant Antoni, 45 a favor de Pedro Enrique Chaves
Domínguez.
Decret núm. 600 de 16 d'octubre autoritzant l'anul·lació de la inscripció d'una parella en el
Registre Municipal de Parelles de Fet.
Decret núm. 601 de 16 d'octubre reconeixent les obligacions i el pagament de diverses
factures.
Decret núm. 602 de 17 d'octubre anul·lant l'expedient e activitat 6/2010 instat per Operador
de Transport Jover en carrer Massamagrell, 20 despatx 12.
Decret núm. 603 de 17 d'octubre ordenant la suspensió immediata de les obres que s'estan
realitzant en el carrer Sant Vicent, 7 al no comptar amb la deguda autorització.
Decret núm. 604 de 17 d'octubre autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 605 de 21 d'octubre ordenant el pagament de diverses factures
Decret núm. 606 de 21 d'octubre dictant orde d'esmena de deficiències observades en
diversos immobles de la localitat.
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Decret núm. 607 de 21 d'octubre desestimant les al·legacions presentades a les sancions de
trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 608 de 22 d'octubre incoant el tancament de l'activitat Tallers Wynns sítia en
carrer Alguixós, 42.
Decret núm. 609 de 23 d'octubre autoritzant Carmen Sánchez García l'inici de l'activitat de
papereria-llibreria en carrer ReI a Jaume, 1 baix 3.
Decret núm. 610 de 24 d'octubre concedint a Rovima Hostalers, SL llicència d'obertura de
restaurant en carrer ReI a Jaume, 18 baix
Decret núm. 611 de 24 d'octubre desestimant la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada per Miracle López març.
Decret núm. 612 de 24 d'octubre autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 613 de 24 d'octubre requerint a l'empresa GRUP BERTOLIN SAU l'esmena
de les deficiències observades en la instal·lació de climatització de l'Auditori.
Decret núm. 614 de 25 d'octubre concedint llicències d'obres menors.
Decret núm. 615 de 25 d'octubre convocant sessió ordinària de la junta de govern local per
al dia 29 d'octubre a les 12 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament.

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