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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 30 DE MAIG DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 30 de maig del 2013 en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada Nativitat, Fernando
Bohigas Tomás i Mari Carmen Piquer Bernet sota la Presidència del senyor alcalde Jaime García
García i amb assistència meua, Amparo Vicenta Bellver Morte, que actua en qualitat de secretària
accidental, a fi de celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per a la que
prèviament havia sigut distribuït l'Orde del dia.
Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera i Rosa Mª Fuentes Dueñas membres dels
Servicis Tècnics per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.
Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts en l'Orde
del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor secretari, d'Orde de la Presidència, de l'Esborrany de l'Acta de la Sessió
Anterior, la que trobada totalment conforme pels senyors assistents és aprovada per unanimitat,
ordenant la seua immediata transcripció en el Llibre d'Actes corresponent.

SEGON.- CORRESPONDÈNCIA
Es dóna lectura pel Senyor secretari de la Correspondència Oficial rebuda i despatxada, dels
assumptes de tràmit i la resta de disposicions legals d'interés, manifestant els senyors assistents
queden assabentats i conformes.

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primer lloc es dóna compte del decret de l'Alcaldia núm. 269/2013 de data 21 de maig pel qual
es van concedir les següents llicències d'obres menors:
GASOILS HORTA NORD, SL per a la realització de paret de blocs en l'interior de la nau sítia en
la c/ La Pau, 3
VIRTUDES CASTELLAR IBORRA per a la realització d'obres consistents en reparació de
coberta, sanejar parets, entaulellar i canviar sanejament del corral de la vivenda sítia en la c/ Sant
Antoni, 19
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FRANCISCO NATIVITAT VICENTE per a la realització d'obres consistents en reparació de la
terrassa per goteres en l'immoble siti en la c/ Poeta Arroyo Almela, 6
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:
LUIS BORRAS CARPENA per a la realització de terminació d'obres vivenda unifamiliar entre
mitgeres en carrer Sequiola, 7, adequant-la a la legislació actual vigent, sent l'expte. Original
d'obres101/2004.
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.
Abans de la represa de l'obra:
Haurà de subscriure el contracte d'abastiment d'aigua abans de l'inici de l'obra.
Haurà d'instal·lar el comptador d'aigües en l'exterior de l'edifici per a facilitar la seua
lectura.
Les aigües pluvials hauran d'abocar a l'exterior.
La porta del garatge no podrà invadir la via pública
Deurà aportar fiança de 1.266 € (equivalent a 200 € /ml fatxada) per a respondre dels possibles
danys que es puguen produir en la via pública, que serà objecte de devolució una vegada es realitze
la inspecció final d'obra per part dels servicis tècnics municipals en ocasió de la tramitació de les
llicències de primera ocupació
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de tres mil cinc-cents huitanta-cinc euros amb huitanta-tres cèntims (3.585,83 €) 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: cinc-cents noranta-set euros amb
seixanta-quatre cèntims (597,64 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUATRE MIL CENT HUITANTA-TRES EUOS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS.

Diversos
Per part dels Servicis Tècnics s'informa que s'ha rebut informe d'EPSAR en relació als abocaments
d'aigües residuals en el Roll Major per a la seua remissió a la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer. Independentment d'esta remissió, els membres de la Junta de Govern Local acorden que els
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servicis tècnics sol·liciten informes la la Pobla de Farnals i l'empresa Aigues de València, per a
poder presentar al·legacions al mateix.

Els Servicis Tècnics informen de la presentació per RAMÓN PIQUER POMER, en representació
de la COMUNITAT DE VEÏNS JOAN LLUIS VIVES, 1 de la Inspecció Tècnica d'Edificis
realitzada al febrer del 2011 i que era condició per a l'obtenció d'una llicència de segona ocupació
en el dit edifici, porta 4 sol·licitada per Joaquín Mateo Bernat. Atés que la conclusió de la ITE
determina que s'han de fer obres de conservació i manteniment de l'edifici a curt o mitjà termini, els
membres de la Junta de Govern Local acorden que es continue tramitant la cèdula i que es recorde
els propietaris de l'edifici que han de sol·licitar l'oportuna llicència d'obres per a la realització de les
mateixes.

Els Servicis Tècnics informen de la presentació per BENJAMÍ PIQUER LÓPEZ, en representació
d'ANGEL SEPÚLVEDA CULEBRAS del projecte d'habilitació de vivenda en carrer Alqueria de
Terroja, 18. Segons indiquen el dit projecte no complix amb la normativa vigent pel que no es pot
legalitzar la vivenda. Els membres de la Junta de Govern Local acorden la incoació del
corresponent expedient urbanístic per a la restauració de la legalitat vigent.

Els Servicis Tècnics informen de la presentació per BENJAMÍN PIQUER LÓPEZ, en
representació de GREGORIO MANTÍNEZ CONCHILLA del projecte d'habilitació de vivenda en
carrer Alqueria de Terroja, 20. Segons indiquen el dit projecte no complix amb la normativa vigent
pel que no es pot legalitzar la vivenda. Els membres de la Junta de Govern Local acorden la
incoació del corresponent expedient urbanístic per a la restauració de la legalitat vigent.

Els Servicis Tècnics informen que s'ha requerit en diverses ocasions a l'empresa GAS NATURAL
CEGAS SA la reparació de les rases de la via pública que presenten un estat defectuós.
Que s'han reparat algunes, encara que no la totalitat de les mateixes, per la qual cosa al novembre
del 2011 es va notificar informe de rases deteriorades en el municipi indicant-li a l'empresa la
necessitat la seua reparació. Si no les reparaven, l'Ajuntament realitzaria les obres necessàries amb
càrrec als avals aportats. Havent transcorregut més d'un any d'esta notificació i no haver rebut
contestació, ni haver-se realitzat les obres de reparació per part de l'empresa, els membres de la
Junta de Govern Local acorden l'execució de les obres de reparació de les rases relacionades en
l'informe emés pels servicis tècnics de data 22 d'abril del 2013.

Fraccionament liquidació llicències d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per COCEDERO DE MARISCOS BONAMAR, SL,
sol·licitant el fraccionament de les llicències d'obres concedides (expte. Obres per a construcció
d'entresolat 100/2012 i expte. Obres 96/2012 per a habilitació de nau) per un import total de
2.672,93 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden el fraccionament de l'import, havent
de tindre ingressada la totalitat del deute abans del 31 de desembre del 2013. Els pagaments a
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compte haurà de fer-los en el compte de l'Ajuntament del Banc de València 0093 0377 67
0000001605, facilitant una còpia de l'ingrés efectuat al servici d'intervenció municipal.

Devolució de fiances
Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO JAVIER CHULVI LLEDÓ sol·licitant
devolució de la fiança corresponent a l'expedient d'obres 136/2011 per import de 720 € ingressades
en Bancaixa l'1 de febrer del 2012 per a obertura de rasa en carrer José Luis Caso, núm. 6
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.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de via pública
Es dóna compte de la instància presentada per MAITE LOBATO FERRANDIS, en
representació de LLOBATÓ FERRANDIS, CB en relació a l'autorització de l'ocupació de la via
pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat, Bar Casa Llobató, siti carrer Reial
Séquia Moncada cantó Sant Antoni, 45 que se li va concedir per Junta de govern Local de 16 d'abril
per als mesos de maig a desembre del 2013, indicant que sol·licita rectificació de la mateixa perquè
vol ocupació trimestral des del passat 27 de març del 2013, data de la primera instància. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes
perquè s'anul·le la liquidació practicada i s'emeta una nova per als mesos d'abril, maig i juny del
2013. 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, amb el pagament previ
de la taxa corresponent, 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 carrer
Reial Séquia Moncada cantó 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.
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Temps concedit: des d'abril a 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 tràfic 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.
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.
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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 JOSÉ IBORRA SERRANO, gerent de
SUMINISTROS Y SERVICIOS BIB, SL sol·licitant fraccionament de la notificació de liquidació
d'altes urbanes corresponents als anys 2009, 2010, 2011 i 2012 per import total de 2.836,84, de
l'immoble siti en carrer Camí Ceba, 43 referència cadastral 9856403YJ2895N0001EK.. Els
membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a l'ajornament del deute en tres mensualitats
(juliol, agost i setembre del 2013). Per a fer efectiva la forma de pagament haurà de personar-se en
el Servici de Recaptació Municipal (horari d'atenció al públic: dimarts de 9:00 a 13:30 hores). 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 JOSÉ IBORRA SERRANO sol·licitant
fraccionament de la notificació de liquidació d'altes d'urbanes corresponents als anys 2009, 2010,
2011 i 2012 per import total de 527,31 € i 285,37 €, dels immobles sitis en carrer Major, 8-1-2 i 8B-1 referències cadastrals 9156104YJ2895N0002AL I 9156104YJ2895N0001PK respectivament.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a l'ajornament del deute en tres
mensualitats (juliol, agost i setembre del 2013). Per a fer efectiva la forma de pagament haurà de
personar-se en el Servici de Recaptació Municipal (horari d'atenció al públic: dimarts de 9:00 a
13:30 hores). 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 JAVIER MOLINA SAEZ sol·licitant fraccionament
de la notificació de liquidació d'altes d'urbanes corresponents als anys 2009, 2010, 2011 i 2012 per
import total d'1.430,50 €, de l'immoble siti en carrer Sagunt, 74 referència cadastral
9051503YJ2895S0001ME. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a
l'ajornament del deute havent d'estar liquidada en la seua totalitat abans del 31 de desembre del
2013. Per a fer efectiva la forma de pagament haurà de personar-se en el Servici de Recaptació
Municipal (horari d'atenció al públic: dimarts de 9:00 a 13:30 hores). 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 ISABEL ACEVEDO DOMÍNGUEZ sol·licitant
fraccionament de deute pendent a 30 de maig del 2013 amb l'ajuntament per import total de 722,92
(fitxa núm. 21.426). Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a l'ajornament del
deute en tres mensualitats (juliol, agost i setembre del 2013). Per a fer efectiva la forma de
pagament haurà de personar-se en el Servici de Recaptació Municipal (horari d'atenció al públic:
dimarts de 9:00 a 13:30 hores). 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 EVA MARIA JAVALOYES CAÑAS sol·licitant
fraccionament de deute pendent a 21 de maig del 2013 amb l'Ajuntament per import total de 807,05
€ (fitxa núm. 17.945). Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a l'ajornament del
deute havent d'estar liquidada en la seua totalitat abans del 31 de desembre del 2013. Per a fer
efectiva la forma de pagament haurà de personar-se en el Servici de Recaptació Municipal (horari
d'atenció al públic: dimarts de 9:00 a 13:30 hores). 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 JOSÉ GÓRRIZ DOMENECH sol·licitant
fraccionament de deute pendent a 21 de maig del 2013 amb l'Ajuntament per import total d'1.515,30
€ (fitxa núm. 21.360). Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a l'ajornament del
deute havent d'estar liquidada en la seua totalitat abans del 31 de desembre del 2013. Per a fer
efectiva la forma de pagament haurà de personar-se en el Servici de Recaptació Municipal (horari
d'atenció al públic: dimarts de 9:00 a 13:30 hores). 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 ANGEL TERESA LEYKAUF en representació
d'ATLÀNTICA TERESA, SLU indicant que ha rebut notificació d'IBI urbana de l'immoble siti en
carrer Germanies, 5-1-2 referència cadastral 8654705YJ2885S0084HS, el qual va ser venut al
desembre del 2012 i no els correspon el pagament del mateix, per la qual cosa sol·licita la seua
anul·lació i es gire rebut al titular corresponent. Comprovat en l'Oficina Virtual del Cadastre que ja
s'ha procedit a modificar el titular de l'immoble, els membres de la Junta de Govern Local acorden
donar les ordes oportunes al Servici de Recaptació perquè s'anul·le el dit rebut i s'emeta un a nom
del nou titular.

Es dóna compte de la instància presentada per ISABEL MARTÍ CLARA en representació de
REFORMES URBANÍSTIQUES 2020 SL indicant que ha rebut notificació d'IBI urbana de
l'immoble siti en carrer Comunitat Valenciana, 22-1-00-2 referència cadastral
8852901YJ2885S0027GL, el qual va ser venut al desembre del 2006 i no els correspon el pagament
del mateix, per la qual cosa sol·licita la seua anul·lació i es gire rebut al titular corresponent.
Comprovat en l'Oficina Virtual del Cadastre que ja s'ha procedit a modificar el titular de l'immoble,
els membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes al Servici de
Recaptació perquè s'anul·le el dit rebut i s'emeta un a nom del nou titular.

Es dóna compte de les diferents instàncies presentades per FRANCISCO IBORRA RIBERA
sol·licitant la compensació entre l'alta dels rebuts d'IBI d'urbana exercicis 2011-2012 de l'immoble
siti en carrer Sant Roc, 18, referències cadastrals 8658313YJ2885N0003IH i
8658313YJ2885N0003IH per import total de 915,41 € i allò que s'ha abonat pel mateix immoble en
2011-2012 per import de 814,04 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que
sol·licita i donar les ordes oportunes al Servici de recaptació perquè procedisca a la compensació
dels rebuts.
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Es dóna compte de les diferents instàncies presentades per EDUARDO GRAMALLES VICENTE
sol·licitant la compensació entre l'alta dels rebuts d'IBI d'urbana exercicis 2009 al 2012 de
l'immoble siti en carrer Major, 17, referències cadastrals 9157231YJ2895N0002ZL i
9157231YJ2895N0003XB per import total d'1.634,48 € i allò que s'ha abonat pel mateix immoble
des del 2009 al 2012 per import de 1.398,54 €. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir al que sol·licita i donar les ordes oportunes al Servici de recaptació perquè procedisca a la
compensació dels rebuts.

Es dóna compte de la instància presentada per CARLOS FAJARDO NAVARRO, sol·licitant
devolució del recàrrec del primer termini de l'IBI d'urbana dels immobles sitis en carrer Professor
Manuel Broseta, 6 referències cadastrals 8853902YJ2885S0043HY i 8853902YJ2885S0030YL, ja
que no s'ha notificat amb antelació i cada any s'emet l'IBI en dates dispars. Els membres de la Junta
de Govern Local acorden denegar el que sol·licita i comunicar a l'interessat que en l'exercici 2012
l'IBI ja es va cobrar en el primer trimestre. A més la informació està penjada en la web de
l'Ajuntament i es publica en el llibre de festes. Manifestar que la notificació es realitzarà de manera
col·lectiva per mitjà de la publicació del corresponent edicte en el BOP, no sent preceptiva la
notificació individualitzada.
Es dóna compte de la instància presentada per DOLORES PIQUER SANCHO sol·licitant anul·lació
de la liquidació d'alta d'urbana de l'immoble siti en carrer Vicente Monserrat, 29, referència
cadastral 8556320YJ2885N0001JF des de l'exercici 2010, a l'haver presentat recurs davant de la
Gerència Regional del Cadastre ja que el certificat final d'obra és d'agost del 2011. Els membres de
la Junta de Govern Local acorden procedir a la suspensió del cobrament dels rebuts corresponents
als exercicis 2010 i 2011 a l'espera de la resolució del recurs per part del Cadastre d'urbana de
València, havent de personar-se en les oficines de recaptació en horari d'atenció al públic (dimarts
de 9 a 13:30 hores) per a abonar el rebut corresponent a l'exercici de 2012 per no ser objecte de la
discrepància manifestada. Així mateix s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de
Recaptació Municipal perquè en prengueu coneixement.

Diversos
Es dóna compte del recurs de reposició presentat per RAMONA PÉREZ BARRACHINA a l'acord
de la Junta de Govern Local celebrada el 24/03/2013 pel que es denega la seua sol·licitud de
devolució de la factura per import de 637,20 € per mesurament acústic en la seua vivenda
realitzada al Gener del 2011 per l'empresa Horaing, SA, davant de les molèsties per sorolls en la
seua vivenda. Que els membres de la Junta de govern Local es ratifiquen en l'acord inicial, ja que en
l'expedient no consta que se li demanara a la interessada que aportara un mesurament acústic d'una
empresa externa.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir
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Previ passe al torn de precs i preguntes el Sr. president planteja a la Junta de Govern Local l'adopció
de l'acord relatius a la Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per al
funcionament de l'Educació de Persones Adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2013
segons l'orde publicada per la Conselleria en el DOCV del 29 de maig del 2013.
Els membres de la Junta de Govern Local, al considerar que es tracta d'un problema administratiu,
acorden per unanimitat la inclusió pel procediment d'urgència de l'acord següent:

OCTAU.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ , CULTURA
I ESPORTS PER AL FUNCIONAMENT DE L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES EN
LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT L'EXERCICI 2013
Es dóna compte de l'Orde de 46/2013 de de 23 de maig de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals que desenrotllen
l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2013.

Examinada l'orde i considerant que és convenient la realització de la mencionada activitat, així com
el sol·licitar l'ajuda destinada a finançar els gastos que suposa el desenrotllament de l'Educació
Permanent d'Adults,
Per unanimitat es va acordar:
Sol·licitar de la Conselleria d’Educació una subvenicó de setanta-set mil sis-cents cinquanta-nou
euros amb huitanta-huit cèntims (77.659,88 €) per al funcionament del Programa Municipal
d'Educació Permanent d'Adults, fent-se constar que els gastos derivats del mateix es faran front amb
càrrec a les següents partides del pressupost vigent:
*Partida 130.320 Personal laboral fix. Educació (Netejadores i professorat)
*Partida 131.320 Personal eventual. Educació (Professorat)
*Partida 16000.211 Seguretat Social a càrrec de l'Ajuntament.
*Partida 212.920 Conservació i reparació d'edificis. Educació.
*Partida 226.330 Material d'Oficina.
Igualment s'adquirixen els següents compromisos d'acord amb la Base 9 de l'orde:
a) Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal docent que haja sigut
considerat per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament de les activitats
d'educació de persones adultes, durant els períodes lectius del curs actual.
b) Justificar, davant de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, l'ajuda en els
termes i terminis previstos en la base onze de la present orde.
c) El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria d'Educació,
Formació i Ocupació de la Generalitat així com qualssevol altres de comprovació i control
financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com
comunitaris, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici de les actuacions
anteriors.
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d) Comunicar a la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria

e)
f)
g)
h)
i)

d'Educació, Formació i Ocupació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació haurà d'efectuar-se
tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació
donada als fons percebuts.
Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió d'estar al corrent
de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
Incloure, en la publicitat del centre d'educació de persones adultes, el fet d'estar
subvencionat parcialment en este nivell educatiu per la Conselleria d'Educació, Formació i
Ocupació de la Generalitat.
Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la base 12 d'esta
orde de convocatòria.
Col·laborar en coordinació amb la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació en la
planificació que la dita Conselleria puga elaborar en el camp de l'educació de persones
adultes.

NOVÉ.- 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. 256 de 14 de maig autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 257 de 14 de maig desestimant les al·legacions presentades i ratificar les
sancions imposades per la policia local.
Decret núm. 258 de 14 de maig concedint a Antonio Pavó Martín la llicència d'obertura per
al funcionament de l'activitat de magatzem de ferramentes de xapes de ferro en carrer
Massamagrell, 28.
Decret núm. 259 de14 de maig desestimant sol·licitud d'obra de caseta d'apers en la
parcel·la 35 polígon 2 per informe desfavorable de conselleria.
Decret núm. 260 de 15 de maig incoant expedient de restauració de legalitat urbanística de
l'edifici siti en carrer professor Manuel Broseta, 22 a ESSÈNCIA URBANA.
Decret núm. 261 de 15 de maig concedint a Solucions Tecnoalimentarias SL llicència
d'obertura per a l'activitat de construccions metàl·liques en acer inoxidable en carrer
l'Horteta, 50.
Decret núm. 262 de 15 de maig desestimant el recurs de reposició contra la sanció de tràfic
imposada per decret de l'alcaldia 107/2013.
Decret núm. 264 de 16 de maig concedint la modificació de la nomenclatura “serigrafia i
tampografia i comerç a l'engròs de peces de roba” de l'activitat 13/2013 a nom de Retolació
i Serigrafia Kaligráfic SL
Decret núm. 265 de 17 de maig concedint i ordenant el pagament de provisió de fons.
Decret núm. 266 de 17 de maig incoant expedient sancionador a Joel Pinilla Martínez per
infracció de l'article 7.2 i) del Reglament de Servici d'Arreplegada de residus sòlids urbans i
neteja viària.
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Decret núm. 267 de 17 de maig estimant al·legacions i retirant sancions de trànsit
imposades per la policia local.
Decret núm. 268 de 20 de maig dictant orde d'execució per a la neteja de la parcel·la sítia en
carrer 9 d'octubre, 12.
Decret núm.269 de 21 de maig concedint llicències d'obres.
Decret núm. 270 de 21 de maig iniciant expedient d'orde d'execució de neteja de solars sitis
en el Sector I i l Unitat d'Execució núm. 1
Decret núm. 271 de 22 de maig reconeixent les obligacions i ordenant el pagament de
diverses factures.
Decret núm. 272 de 22 de maig contractant Francisco Rojas Piquer com a monitor esportiu
del gimnàs de la piscina coberta per a substituir Juan Manuel Nebot Zorio durant la seua
baixa per incapacitat temporal.
Decret núm. 273 de 22 de maig desestimant la reclamació patrimonial formulada per
Elevació Industrial Ponts Grues SL
Decret núm. 274 de 22 de maig iniciant expedient d'orde d'execució de neteja de solars sitis
en el Sector IV.
Decret núm. 275 de 23 de maig incoant expedient d'extinció de la llicència 20/2012 per no
aportar la documentació requerida.
Decret núm. 276 de 23 de maig convocant sessió ordinària del ple de l'Ajuntament per al
dia 27 de maig a les 18:30 hores en el saló de sessions.
Decret núm. 277 de 24 de maig ordenant l'inici de l'expedient de la tramitació de baixa
d'ofici del padró d'habitants.
Decret núm. 278 de 27 de maig aprovant i ordenant el pagament de la relació núm. 13
Decret núm. 279 de 27 de maig autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 280 de 27 de maig convocant sessió ordinària de la Junta de Govern Local per
al dia 30 de maig 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 secretària accidental certifique.
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