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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 10 de Setembre de 2014 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Nuria Losada Natividad, Miguel Saborit
Arribas, Fernando Bohigas Tomás i Mari Carmen Piquer Bernet Sota La Presidència del senyor
alcalde Jaime García García i amb assistència i amb assistència de D. Francisco Javier Pelluz
Requeno, Secretari de l'Ajuntament, 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 primera instància se n’ adona dels següents Decrets de l'Alcaldia pels quals es van concedir
les següents llicències d'obres menors:
Decret núm. 467/2014 de 5 de setembre de 2.014:
JUAN CASAS SINISTERRA per a la realització d'obres consistents en el revestiment de 5
escalons del portal de l'edifici siti en la c/ Calvari, 64.
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Mª NIEVES RUIZ LLEYDA per a la realització d'obres consistents en el lluït de la fatxada
lateral de la vivenda sítia en la c/ Major, 11.
FRANCISCO MOLLA MANSERGAS per a la realització d'obres consistents en la reparació
del canaló de la vivenda sítia en la c/ Sant Vicent, 5.
GERARDO LOSADA NATIVIDAD per a la realització d'obres consistents en la reforma de la
cuina de la vivenda sítia en la c/ Calvari, 3-1.
ALEKSEI GORSKOV per a la realització d'obres consistents en el canvi de l'entaulellat de la
cuina i el bany de la vivenda sítia en la c/ Castelló, 4-10.
RUBEN DARIO GUTIERREZ PEREZ per a la realització d'obres consistents en el canvi d'una
finestra de la vivenda sítia en la c/ Magdalena, 91-14.
EMILIAN IOSUB FLORÍ per a la realització d'obres consistents en el canvi dels mobles de la
cuina de la vivenda sítia en la c/ Lepant, 8-6.
Igualment s'acorda respecte de les obres autoritzades per este decret que siguen objecte
d'inspecció per part dels servicis tècnics municipals als efectes de comprovar que l'execució de
les obres es corresponen amb les autoritzades.

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:
MARIA CHISBERT BELERT, per a realització d'obres de legalització de traster i porxe en la
C/Sants de la Pedra 26.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia del qual ascendix a
TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (321,30 €), quantitat que té el
caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres
realment realitzades (art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: CINQUANTA-TRES EUROS
AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (53,55 €)
*Liquidació Total : TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB HUITANTACINC CÈNTIMS (374,85 €)

Devolució de fiances
Es dóna compte de la instància presentada per JOSE MARIA RAIMUNDO GARCIA
sol·licitant devolució de la fiança corresponent a l'expedient d'obres 64/2002 dipositada per a
garantir els possibles danys en la via pública.
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Considerant que per resolució de l'Alcaldia núm. 252/2014 de data 12 de maig de 2.014 va ser
declarada la caducitat de la llicència d'obres prèvia tramitació de l'oportú expedient per
paralització en l'execució de l'obra sense tenir la concessió de pròrroga de la mateixa.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden per unanimitat accedir a allò que s'ha
sol·licitat, i en conseqüència procedir a la devolució de la fiança sol·licitada relativa a
l'expedient de llicència d'obres núm. 64/2002.

Es dóna compte de la instància presentada per CLAUDIA SAEZ MORENO en representació
de GEOCIVIL S.A. sol·licitant devolució de La fiança dipositada per a la correcta execució de
les obres REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA (PPOS 2012/329) de la
que va resultar adjudicatària, per un import de 1.910,33 €, per transcurs del termini de garantia
des de la recepció de l'obra.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir a allò que s'ha sol·licitat, donant les ordes oportunes als servicis d'intervenció de
l'Ajuntament perquè es procedisca a la seua devolució.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSE SALVADOR PEDRO GASPAR, en nom i
representació d'OBRES GERMANS CENTIMS sol·licitant devolució de la fiança depositada
corresponent a l'expedient d'obres 139/2011 instat per Javier Martínez Ruiz i Ceferina Martínez
Angresola, dipositada per a garantir els possibles danys en la via pública, per un import de
1.400 €.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir a allò que s'ha sol·licitat, donant les ordes oportunes als servicis d'intervenció de
l'Ajuntament perquè es procedisca a la seua devolució.
Es dóna compte de la instància presentada per IBERDROLA S.A. sol·licitant devolució de la
fiança depositada corresponent a l'expedient d'obres 67/2012 dipositada per a garantir els
possibles danys en la via pública, per un import de 6.018,28 €.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir a allò que s'ha sol·licitat, donant les ordes oportunes als servicis d'intervenció de
l'Ajuntament perquè es procedisca a la seua devolució.
Es dóna compte de la instància presentada per IBERDROLA S.A. sol·licitant devolució de la
fiança dipositada corresponent a l'expedient d'obres 97/2012 dipositada per a garantir els
possibles danys en la via pública, per un import de 5.400 €.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir a allò que s'ha sol·licitat, donant les ordes oportunes als servicis d'intervenció de
l'Ajuntament perquè es procedisca a la seua devolució.

Es dóna compte de la instància presentada per MERCEDES IBORRA BROSETA, en nom i
representació de PROMOCIONS MAJOR RAFELBUNYOL S.L. sol·licitant devolució de
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la fiança dipositada corresponent a l'expedient d'obres 14/2012 dipositada per a garantir els
possibles danys en la via pública, per un import de 1.514,23 €.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir a allò que s'ha sol·licitat, donant les ordes oportunes als servicis d'intervenció de
l'Ajuntament perquè es procedisca a la seua devolució.
Es dóna compte de la instància presentada per CABLEEUROPA S.A.U. sol·licitant devolució
de la fiança dipositada corresponent a l'expedient d'obres 10/2013 dipositada per a garantir els
possibles danys en la via pública, per un import de 769,15 €.
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics, els membres de la Junta de Govern Local acorden
accedir a allò que s'ha sol·licitat, donant les ordes oportunes als servicis d'intervenció de
l'Ajuntament perquè es procedisca a la seua devolució.

Revisió de liquidacions d'impostos i taxes per concessió de llicències d'obres
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per JAVIER DAROQUI ALPUENTE sol·licitant
la revisió de la liquidació de l'ICIO i les taxes conseqüència de l'expedient de llicència d'obres
3/2014, al·legant que en la liquidació corresponent a la revisió de la primera liquidació
practicada no s'ha procedit a descomptar l'import de la mateixa.
Vist els informes realitzats pels servicis tècnics s'acorda rectificar la liquidació practicada
procedint-se a descomptar de la mateixa l'import de la primera liquidació practicada, en els
termes següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia del qual ascendix a MIL
TRENTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (1.039,14 €), quantitat que té el caràcter
de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment
realitzades (art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: CENT SETANTA-TRES
EUROS AMB DÈNOU CÈNTIMS (173,19 €)
*Liquidació Total : MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
(1.212,33 €)
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'Intervenció de l'Ajuntament.

Altres
Es dóna compte de la instància presentada per MIREN ARAMBURU EIZMENDI,
sol·licitant una ampliació de termini per a la presentació de la documentació requerida relativa
a l'expedient de restauració de legalitat urbanística 2/2014, al·legant que el “tècnic està
tramitant l'informe per a la seua legalització”
Els membres de la Junta de Govern acorden atorgar un mes més de termini per a presentar la
documentació requerida.
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QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van presentar.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Fraccionament de tributs municipals
Es dóna compte del recurs de reposició interposat per ANTONIO RODRIGO GARCIA
contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2.014 pel qual es va concedir
un fraccionament del deute que tenia contreta amb l'Ajuntament corresponent a les liquidacions
dels exercicis de 2009 a 2012 de l'IBI d'urbana de l'immoble siti en la C/Alguixós 13, i que
ascendeix a una quantia total de 2.563,75 €, en cinc mensualitats, per considerar que no pot fer
front al deute en el dit termini “degut a l'alt del deute i la meua situació de jubilat”.
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat acorden desestimar el recurs,
ja que el fraccionament en cinc mensualitats és el criteri general adoptat per la Junta de Govern
Local per als supòsits de liquidacions de diversos exercicis per altes de l'IBI Urbana; un
fraccionament superior requeriria la justificació documental de la situació de precarietat
econòmica que demostrara que no pot fer front al deute, extrem que no ha sigut documentat pel
sol·licitant.

Es dóna compte del recurs de reposició interposat per MARIA GRÀCIA ROJAS AGUSTI
contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2.014 pel qual es va concedir
un fraccionament del deute que tenia contreta amb l'Ajuntament corresponent a les liquidacions
dels exercicis de 2009 a 2013 de l'IBI d'urbana de l'immoble siti en la C/La Pau 28, i que
ascendix a una quantia total de 1.612,75 €, en cinc mensualitats, per considerar que no pot fer
front al deute en el dit termini “degut a l'alt del deute i la situació del negoci d'hostaleria que
regente, que està passant una mala ratxa econòmica a causa del descens d'activitat en el
polígon.”
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat acorden desestimar el recurs,
ja que el fraccionament en cinc mensualitats és el criteri general adoptat per la Junta de Govern
Local per als supòsits de liquidacions de diversos exercicis per altes de l'IBI Urbana; un
fraccionament superior requeriria la justificació documental de la situació de precarietat
econòmica que demostrara que no pot fer front al deute, extrem que no ha sigut documentat pel
sol·licitant.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per JESSICA JIMENEZ ESCOBAR en que en
relació amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 8 de maig de 2.014 pel qual es va
concedir un fraccionament del deute que tenia contreta amb l'Ajuntament a data 29 d'abril de
2014 que ascendia a 744,82 € en tres mensualitats, per considerar que no pot fer front al deute
en el dit termini, sol·licitant ampliar-ho a sis mensualitats.
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Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat acorden desestimar la
sol·licitud d'ampliació del fraccionament, ja que el fraccionament en tres mensualitats és el
criteri general adoptat per la Junta de Govern Local per a deutes de la naturalesa de les
contretes pel contribuent; un fraccionament superior requeriria la justificació documental de la
situació de precarietat econòmica que demostrara que no pot fer front al deute, extrem que no
ha sigut documentat pel sol·licitant.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per ISABEL MACIAS SALGUERO en que en
relació amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2.014 pel qual es va
concedir un fraccionament en dos mensualitats de l'import corresponent a l'impost sobre
construccions i inspecció urbanística de l'expedient d'obres 38/2012que ascendix a una quantia
total de 4.853,98 €, sol·liciten que el primer termini siga carregat a mitjan setembre de 2.014 “i
el segon a més tardar possible”.
S'acorda comunicar a la interessada que donat el temps transcorregut des de la concessió del
fraccionament, deurà de fer el pagament del primer termini de manera immediata una vegada
rebuda la notificació del present acord, devent de pagar el segon termini durant el mes
d'octubre.

Diversos
Es dóna compte de la denúncia presentada per FRANCISCO ESTEVE PEIRO per la situació
creada per la presència de gats guies de carrers en un solar siti en la C/José María Llopis, pel
costum de diversos veïns de donar-los de menjar en el mateix. S'acorda traslladar el contingut
de la denúncia a Policia Local perquè puga aclarir els fets així com els responsables d'esta
conducta.

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
No es van presentar

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 426/2014 de 28/07/2014 pel que acorda sol·licitar a la conselleria d'economia
Indústria i Turisme subvenció per a la contractació de 2 persones durant el termini de
nou mesos per a l'execució del projecte “Reforç administratiu en l'organització de la
programació cultural del Municipi”, dins del programa d'ocupació públic salari Jove per
a l'exercici de 2.014
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Decret 427/2014 de 30 de juliol de 2.014 sobre aprovació de l'expedient de modificació
de crèdits 8/2014 per generació de crèdits per ingressos, per al finançament del
programa la Dipu Et Beca.
Decret 428/2014 de 30 de juliol de 2.014 pel qual es reconeix l'obligació i s'ordena el
pagament de la relació núm.42 relatives al pagament de nòmines.
Decret 429/2014 de 30 de juliol de 2.014 sobre concessió de bestretes de nòmines del
mes de l'agost
Decret 430/2014 de 30 de juliol de 2.014 pel qual es reconeix l'obligació i s'ordena el
pagament de la relació núm.42 relatives al pagament de nòmines.
Decret 431/2014 de 30 de juliol de 2.014 pel qual s'aproven les bases per a la
contractació de 2 professors per a impartir cursets d'EPA.
Decret 432/2014 de 31 de juliol pel qual es reconeix l'obligació i s'ordena el pagament
de la relació núm.43 i devolucions d'ingressos de la relació de pagaments núm.55
Decret 433/2014 de 31 de juliol de 2.014 adjudicant la realització de l'auditoria
financera de l'any 2.013 de l'empresa REMARASA a D. Emilio Climent Casino per
l'import de 3.900 €
Decret 434/2014 de 31 de juliol aprovant l'expedient de contractació de les obres de
“Rehabilitació del poliesportiu Municipal (Condicionament camp de futbol), així com
el Plec de Condicions per a la contractació de les obres.
Decret 435/2014 de 31 de juliol rectificant el Plec de condicions per a la contractació
del servici de neteja del Col·legi Públic Mare de Déu del Miracle amb introducció de la
clàusula de subrogació de personal previst en l'art. 44 de l'estatut dels Treballadors.
Decret 436/2014 d'1 d'agost de 2.014, autoritzant ocupació de la via pública per tir de
focs artificials.
Decret 437/2014 d'1 d'agost acordant en la personació del recurs Contenciós
Administratiu núm.230/2014 tramitat davant del Jutjat del Contenciós Administratiu
núm. 3 interposat per l'empresa ISOLUX Enginyeria S.A. contra decret de l'Alcaldia
188/2014 pel qual es declarava decaigut en el cobrament de diverses factures donant-los
de baixa en el registre de factures.
Decret 438/2014 d'1 d'agost de 2.014 sobre contractació d'un recepcionista en la Piscina
descoberta durant la temporada estival.
Decret 439/2014 de 5 d'agost de 2.014 aprovant la modificació de crèdits núm. 10/2014
per generació de crèdits per ingressos relatiu a transferència a Remarasa de la subvenció
rebuda de la Conselleria de Sanitat per manteniment del Centre de Rehabilitació del 4t
trimestre de 2.013 i 1r de 2.014.
Decret 440/2014 de 5 d'agost de 2.014, reconeixent l'obligació de pagament i ordenant
el pagament de la quantitat de 69.105 € corresponent a la transferència a realitzar a
REMARASA corresponent a la subvenció rebuda de la Conselleria de Sanitat per
manteniment del Centre de Rehabilitació del 4t trimestre de 2.013 i 1r de 2.014, i
compensant les quanties pendents d'ingrés en concepte d'energia elèctrica dels mesos de
gener a juny de 2.013.
Decret 441/2014 de 6 d'agost de 2.014 aprovant relació de beneficiaris del “Programa
provincial per l'Ocupació Hotelera i el Turisme Social”.
Decret 442/2014 de 6 d'agost de 2.014, autoritzant ocupació de la via pública per tir de
focs artificials.
Decret 443/2014 de 7 d'agost de 2.014, autoritzant ocupació de la via pública per tir de
focs artificials.
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Decret 444/2014 de 8 d'agost de 2.014, autoritzant ocupació de la via pública per tir de
focs artificials.
Decret 445/2014 d'11 d'agost de 2.014 autoritzant el reforç en règim de Comissió de
Servicis per a 4 agents de la localitat per a prestar servicis els dia 26 i 27 d'agost a
l'Ajuntament de Bunyol en ocasió de la celebració de la festa de la “Tomatina de
Bunyol”.
Decret 446/2014 de 18 d'agost de 2.014 autoritzant la comissió de servei d'un agent
provinent de l'Ajuntament d'Albuixech per a reforçar el servici el dia 5 de setembre de
2.014 en ocasió de la celebració de la “Nit del ball de Disfresses”.
Decret 447/2014 de 20 d'agost de 2.014, autoritzant ocupació de la via pública per tir de
focs artificials.
Decret 448/2014 de 20 d'agost de 2.014 anul·lant una inscripció en el Registre
Municipal de Parelles de Fet.
Decret 449/2014 de 20 d'agost de 2.014 adjudicant definitivament el contracte per a
l'explotació de les instal·lacions del quiosc del poliesportiu municipal Paco Camarasa a
MARIA IBORRA CANELLES.
Decret 450/2014 de 22 d'agost de 2.014, procedint a la contractació de 2 professors per
a impartir cursos en l'EPA.
Decret 451/2014 de 22 d'agost de contractació de tres persones per a la celebració de la
12a setmana esportiva.
Decret 452/2014 de 22 d'agost ajornant la convocatòria de la mesa de contractació dels
servicis de neteja del Col·legi Públic Mare de Déu del Miracle i altres dependències
municipals fins a la reincorporació d'algun dels membres de les mateixes de les seues
vacacions anuals.
Decret 453/2014 de 28 d'agost ajornant la convocatòria de la mesa de contractació dels
servicis de manteniment d'enllumenat públic i instal·lacions elèctriques de les
dependències municipals fins a la reincorporació d'algun dels membres de les mateixes
de les seues vacacions anuals.
Decret 454/2014 de 28 d'agost de 2.014 autoritzant l'inici de l'activitat d'un recinte tanca
en El Carrer Camí Fondo 35
Decret 455/2014 de 29 d'agost de 2.014 pel qual es reconeix l'obligació i s'ordena el
pagament de la relació núm.45 relatives al pagament de nòmines.
Decret 456/2014 de 29 d'agost de 2.014 pel qual es reconeix l'obligació i s'ordena el
pagament de Ajudes socials.
Decret 457/2014 de 29 d'agost pel qual es reconeix l'obligació i s'ordena el pagament de
la relació núm.47.
Decret 458/2014 de 29 d'agost de contractació de quatre persones per a la participació
en l'obra “Neteja de camins rurals i barranc de la Rambleta, que van quedar exclosos de
la baremació, però que reunixen les condicions per a participar en els Plans d'Ocupació
en zones rurals deprimides.
Decret 459/2014 de 29 d'agost de 2.014, sobre rectificació d'error material en el decret
núm. 343/2013 sobre identificació del número correcte de l'obra del PPOS de l'any
2.012, en relació amb l'aprovació de les certificacions d'obra de la mateixa.
Decret 460/2014 d'1 de setembre de 2.014, autoritzant ocupació de la via pública per tir
de focs artificials.
Decret 461/2014 d'1 de setembre de 2.014 autoritzant la comissió de servicis d'un agent
provinent de l'Ajuntament d'Almussafes per a reforçar el servici el dia 5 de setembre de
2.014 en ocasió de la celebració de la “Nit del ball de Disfresses”.
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Decret 462/2014 d'1 de setembre 2.014 concedint llicència per a l'exercici de l'activitat
de discomòbil entre els dies 1 a 4 de setembre de 2.014
Decret 463/2.014 de 2 de setembre incoant expedient d'extinció de la llicència 021/2014
de bar amb ambient musical en el carrer Sant Joan 7 per no aportar la documentació
requerida en l'expedient que es tramita de canvi de nom de l'activitat.
Decret 464/2014 de 4 de setembre pel qual es reconeix l'obligació i s'ordena el
pagament de la relació núm.48.
Decret 465/2014 de 4 de setembre de 2.014 concedint llicència d'ocupació d'una
vivenda sítia en l'Av. Sant Pere 55.
Decret 466/2014 de 4 de setembre autoritzant ampliació de l'horari de tancament de
l'activitat autoritzada de discomòbil per al dia 4 de setembre de 2.014.
Decret 467/2014 de 5 de setembre, concedint llicències d'obres menors.
Decret 468/2014 de 5 de setembre, concedint llicència de segregació d'una parcel·la
sítia en la C/Guàrdia Civil 2.
Decret 469/2014 de 5 de setembre, convocant Junta de Govern Local per al dia 10 de
setembre de 2.014

I no havent-hi més assumptes que tractar, i no formulant-se precs i preguntes 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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