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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 11 de desembre 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 del senyor Francisco Javier Pelluz Requeno, Secretari
titular 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 urbanístics de l'ajuntament per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.

Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts en l'Orde
del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

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

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

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
A continuació van ser examinats els expedients que més avant s'expressen, i de conformitat
amb els informes emesos pels tècnics i organismes competents, per unanimitat es va acordar
concedir la llicència interessada, que es formalitzarà pel senyor secretari en el pertinent document
talonari, amb les prevencions reglamentàries a:
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GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de subministrament de gas natural en carrer
l’Horteta núm. 8. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de sis-cents euros (600
€) 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'emmagatzematge 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 Pròctor Normal en capes de 20 cm com a
màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall amb
radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu torn, l'ample
de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample de la rasa, per a
garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats
de l'assaig de compactació al 98 % de Pròctor 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.
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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:
*Impuesto sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de díhuit euros (18 €) 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).
*Tasa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb un cèntim (3,01 €)
*LIQUIDACIÓN TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01€). Quantitat
que no deu de ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal
vigent.

Es dóna compte del pressupost confeccionat per Aguas de Valencia, SA per a la realització de
quatre connexions de clavegueram a fi d'abastir d'este servici al Camp de Futbol siti en carrer
Princep d’Asturias cantó carrer Vicente Soriano, segons el pla adjunt i amb el detall següent:
1. FECALS 2.277,72 €
2. FECALS 2.496,74 €
3. PLUVIALS 1.437,47 €
4. PLUVIALS 2.503,80 €
Col·lector inferior fecals 710,35 €
Les dites obres seran imputades dins de la partida existent en tarifa d'inversió de clavegueram i
s'inclouran com a actius concessionals del Municipi.
Els membres de la Junta de Govern Local, previ estudi de la documentació aportada i de les
explicacions facilitades, acorden acceptar la realització de les partides següents:
2. FECALS 2.496,74 €
3. PLUVIALS 1.437,47 €

Es dóna compte de la instància presentada per JORGE TORRES IRANZO exposant que és
l'arquitecte de la vivenda a construir en Mare de Déu del Miracle, 30 la qual per les seues
dimensions de façana (4,90 m) no complix amb les condicions mínimes per a ser parcel·la
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edificable, però es considera que es pot edificar al trobar-se entre edificacions consolidades. Amb
estes dimensions s'incomplix l'Art. 75 de les NNSS, el qual obliga que el celobert tinga unes
dimensions mínimes.
Per això se sol·licita l'exempció de l'aplicació de l'art. 75 de les NNSS i la realització del projecte
d'edificació de la vivenda complint amb la normativa en vigor a la Comunitat Valenciana
(Normativa de Disseny i Qualitat en l'edificació).
Els membres de la Junta de Govern Local acorden, prèvia explicacions facilitades pels Servicis
Tècnics, accedir al que sol·licita.

Es dóna comptede la instància presentada per MARIA I RAMÓN GUILLEM GARCÉS sol·licitant
ajornament de dos mesos per a poder complir amb el requeriment de l'Administració en relació a
l'expedient d'orde d'execució 20/2014, relativa al c/Sant Joan 19, indicant que la intenció de la
propietat és procedir a la demolició de l'immoble.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de l'informe emés pels Servicis Públics en relació a l'Informe Tècnic d'Inspecció
Periòdica d'Edificis i Construccions (ITE) firmat pel tècnic José Vicente Giner Roselló en relació
als edificis sitis en carrer Del Puig, 13-15, C/Ajuntament Vell, 10-12 i C/ Lepanto 10-14 propietat
de VICENTE ROS PEDRO. Que basant-se en el mencionat informe es desprèn que deu actuar-se
de forma immediata sobre façanes i cobertes, havent de realitzar treballs de consolidació de l'edifici,
excepte el de pintura i xicotetes filtracions d'aigua, que són de manteniment.
Que l'informe dels servicis Tècnics municipals emés respecte d'això en data 9 de desembre de 2014,
es desprèn que es tracta d'un edifici fora d'ordenació, per la qual cosa no podran realitzar-se obres
de consolidació sinó únicament de manteniment, perquè les obres de consolidació prolonguen la
vida útil de l'edifici. Conclouen que ha d'emetre's Orde d'Execució per a la intervenció en l'edifici
perquè es garantisca la seguretat estructural del mateix, però atés que està fora d'ordenació, estos
treballs seran treballs d'adequació de l'edifici a la normativa actual, amb la sol·licitud prèvia d'obres.
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats, i acorden que es procedisca per acord
de l'Alcaldia a l'emissió de l'Orde d'Execució en els termes assenyalats en l'informe tècnic.

Altres
S'informa que s'ha notificat a edificis de més de 50 anys la necessitat d'aportar certificació
Tècnica d'Edificis, entre els quals estava l'immoble siti en carrer Sant Joan, 60 propietat de Ramón
Benet Rodrigo. Que el mateix presenta escrit d'al·legacions indicant que en 1987-1988 es van
realitzar obres (expte. 88/1987) en les que es van fer fonaments i estructura de tota la vivenda. Que
en 1991-1992 es va fer estructura i fonamentació nova per a ampliació de vivenda (expt. obres
173/1991), pel que entén que no ha d'aportar-se la ITE.
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Vist l'informe dels servicis tècnics de data 9 de desembre de 2014 en el que indiquen que
examinats els expedients d'obres, no ha quedat acreditat l'execució de les obres; que les obres per a
les que es va sol·licitar llicència no canvien l'edat de l'edifici pel que haurà d'aportar-se la ITE
sol·licitada o acreditar l'antiguitat de l'edifici d'una altra manera. Els membres de la Junta de Govern
acorden ratificar l'informe subscrit pel servici tècnic municipal i requerir al propietari de l'immoble
perquè present la ITE sol·licitada o acredite l'antiguitat de l'edifici.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir .

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Fraccionament tributs i taxes municipals
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per AMADEO BENET BENITO manifestant
que el vehicle matrícula 0037 CMJ va ser venut al febrer de 2014, per la qual cosa sol·licita pagar
només els mesos que ha circulat.
Els membres de la Junta de Govern Local, prèvia les explicacions facilitades, acorden denegar ho
sol·liciteu, perquè segons el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en el seu Art. 96.3 s'indica que “L'import de la
quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa
definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els
supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori de vehicle, i això des del moment que es
produïsca dita baixa temporal en el Registre públic corresponent”, no donant-se els supòsits de
prorrateig de la quota trimestralment al tractar-se d'una transmissió del vehicle.

Es dóna compte de l'informe emés pel Departament de Servicis Socials en compliment de la
sol·licitud de la Junta de Govern Local de sessió de data 25 de setembre de 2014 sol·licitant
informe referent a la situació socioeconòmica de Magdalena Delgado Benlloch a fi d'autoritzar un
major fraccionament al deute contret amb este Ajuntament.
Del dit informe es desprén que la interessada no va aportar la documentació que se li va
requerir des del Departament per a poder emetre l'informe sol·licitat.
A la vista de tot això, els membres de la Junta de Govern Local acorden ratificar-se en el
seu acord de data 18 de juliol de 2014 en el que se li indica que d'acord amb el criteri seguit fins al
moment de fraccionament de tributs municipals de l'exercici corrent, acorden ratificar el contingut
de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 8 de maig de 2.014 de concedir al
fraccionament en tres terminis mensuals consecutius, i no ampliar-ho a 6 mesos com se sol·licita,
perquè no s'han acreditat les raons econòmiques que invoca, i que, si és el cas, podrien justificar
un tracte excepcional”
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Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO JAVIER FERRER CHULVI
sol·licitant fraccionament en el nombre més gran possible de terminis del rebut liquidació del rebut
d'IBI, referència cadastral 46209A002000390001DW, corresponent als exercicis 2010-2014 que
figura a nom de VICENTE RAMÓN FERRER CHULVI, per import total de 442,87 €.
.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden accedir al fraccionament en cinc terminis
mensuals. A tals efectes deurà de procedir a la domiciliació bancària del deute per mitjà de la
presentació del model oficial que estarà a disposició de l'interessat en les oficines municipals.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció de l'Ajuntament i al
Servici de Recaptació Municipal.

Diversos
Es dóna compte de la reclamació presentada per PLACERTUR, SL sol·licitant devolució dels
rebuts de l'any 2013 i 2014 del vehicle 5481 FDK, per estar de baixa per transferència des del dia
20/09/2012.
Que comprovada la veracitat d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern
Local estimen la seua reclamació parcialment ordenand la devolució de l'import corresponent a
l'any 2013, no així el 2014 a l'haver sigut tornat pel banc. Per a fer efectiva la devolució, s'indica a
l'interessat que haurà d'aportar escrit comunicant el número de compte bancari on deu ingressar-se
la mateixa.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció de l'Ajuntament i al
Servici de Recaptació Municipal.

Es dóna compte de la instància presentada per ENRIQUE SANCHO PIQUER, sol·licitant
baixa del padró de la taxa d'arreplegada de fem de l'immoble siti en carrer Calvari núm. 47 pta. 4
aportant documentació acreditativa de la baixa del subministrament elèctric i del servici d'aigua
domiciliària.
Que comprovats els fets els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que
sol·licita i donar les ordres oportunes perquè es procedisca a donar de baixa per a posteriors
exercicis

Es dóna compte de la instància presentada per CARMEN I TERESA CIVERA DEVIS
sol·licitant anul·lació de la taxa d'arreplegada de fem de l'immoble siti en carrer Sant Teresa núm.
13 a l'estar adossada a la vivenda núm. 11, que és la que té llum i aigua.
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Els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar la realització d'un informe per
part de la policia local per a acreditar allò que s'ha manifestat per les interessades i en cas positiu,
accedir al que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per CARMEN HEREDIA LACALLE manifestant el mal
estat de la vorera del carrer Sant Vicent a l'altura del núm. 58, la qual cosa ha provocat la caiguda de
dos persones.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden delegar en el regidor d'obres per a
solucionar el problema.
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE LLOMBART GIRONA en la
manifesta les molèsties ocasionades per l'aparcament d'un vehicle enfront del seu gual en el carrer
Mare de Déu del Miracle núm. 44 durant tot un dia, per la qual cosa suggerix que l'Ajuntament
estudie la possibilitat de disposar d'un servici de grua per a solucionar estes situacions.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar-li que es tracta d'un servici
que està estudiant la Mancomunitat de l’Horta Nord a fi de poder oferir-lo als municipis integrants
de la mateixa.

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
No es van produir

SÈPTIM.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
S'informa que des de la celebració de l'última Junta de Govern Local s'han dictat per part de
l'Alcaldia els Decrets següents:








Decret núm. 617 de 17 de novembre de 2014 declarant la caducitat de la llicència d'obres
73/2012.
Decret núm. 618 de 17 de novembre de 2014 aprovant la memòria valorada “Millora de
Zones Verdes als efectes d'obtindre subvenció amb càrrec al romanent de la desocupació
agrària.
Decret núm. 619 de 17 de novembre de 2014 ordenant el pagament d'una bestreta de
nòmina.
Decret núm. 620 de 18 de novembre de 2014 sol·licitant a la Diputació Provincial una
bestreta a compte de la subvenció del PPOS bienni 2012-2013
Decret núm. 621 de 18 de novembre de 2014 estimant recurs de reposició contra sanció de
trànsit.
Decret núm. 622 de 18 de novembre de 2014 ordenant el pagament d'una bestreta de
nòmina.
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Decret núm. 623 de 18 de novembre de 2014 aprovant certificació única de l'obra inclosa en
el Pla de Camins Rurals de l'any 2.013.
Decret núm. 624 de 19 de novembre de 2014 reconeixent obligació de pagaments
arrepleguades en la relació 68 per import de 3.818,42 €.
Decret núm. 625 de 19 de novembre de 2014 reconeixent obligació de pagaments
arrepleguades en la relació 69 per import de 20.567,30 €.
Decret núm. 626 de 20 de novembre de 2014 estimant al·legacions a sancions de trànsit.
Decret núm. 627 de 20 de novembre de 2014 anul·lant drets pendents de cobrament
d'exercicis tancats per un import de 590,22 €.
Decret núm. 628 de 20 de novembre de 2014 aprovant el pla de seguretat i salut de les
obres “d'Adequació d'instal·lació esportiva: camp de Futbol”.
Decret núm. 629, 630 i 631 de 20 de novembre de 2014 desestimant recursos de reposició
contra sancions de trànsit.
Decret núm. 632 de 24 de novembre de 2014 desestimant al·legacions contra sancions de
trànsit.
Decret núm. 633 de 24 de novembre de 2014 aprovant expedient de contractació de les
obres incloses en el PAP 2014 “Adequació d'instal·lació esportiva: Urbanització, grades i
vestuaris.”
Decret núm. 634 i 635 de 24 de novembre de 2014 iniciant expedients sancionadors per
infraccions de l'art. 47 de la llei 7/2002 de contaminació acústica.
Decret núm. 636 de 27 de novembre de 2014 concedint una llicència de segregació relatiu a
la parcel·la A11 del Sector IV que dóna al carrer Guàrdia Civil.
Decret núm. 637/2014 de 27 de novembre reconeixent l'obligació (relació de comptabilitat
nº70) i ordenar el pagament de les nòmines que s'adjunten, l'import brut del qual ascendix a
11.8249,35 euros.
Decret núm. 638/2014 de 27 de novembre sol·licitant subvenció a la Diputació provincial
de 30.270,45 euros per a l'adquisició de tecnologia LED per a edificis i enllumenat públic.
Decret núm. 639/2014 de 27 de novembre reconeixent l'obligació (relació de comptabilitat
núm. 70) i ordenand el pagament de les nòmines que s'adjunten, l'import brut del qual
ascendix a 118.249,35 euros.
Decret núm. 640/2014 de 28 de novembre reconéixer i ordenar el pagament de les ajudes
informades favorablement, l'import brut del qual ascendix a 3.404,00 euros tal com consta
en la relació nº71 d'obligacions reconegudes. Ordenar així mateix el pagament, d'acord amb
el detall de la relació núm.89.
Decret núm. 641/2014 d'1 de desembre concessió de bestreta de nòmina.
Decret núm. 642/2014 d'1 de desembre ordenar el pagament de 37.163.08 euros en
concepte d'amortització anticipada de capital per tal import del préstec a llarg termini amb
núm. 105933
Decret núm. 643/2014 de 2 de desembre delegar en la regidor Laura Carbonell Sánchez la
facultat d'oficiar la cerimònia civil de matrimoni entre Maria del Carme Maseda Salamanca
i Daniel Enrique Llac Còrdova.
Decret núm. 644/2014 de 2 de desembre modificant les bases que regixen la convocatòria
per a provisió en règim d'interinitat d'una plaça de Tècnic de Gestió en relació a la no
exigència de publicació de les mateixes en el BOE.
Decret núm. 645/2014 de 4 de desembre contractació a Miriam Juárez Reig com a monitora
pels dies de malaltia d'un monitor de natació de la piscina coberta.
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Decret núm. 655/2014 de 5 de desembre reconéixer les obligacions contingudes en la
relació núm. 72 d'obligacions)per import brut de 131.107,94 euros i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 656/2014 de 5 de desembre procedint a cursar invitació a presentar ofertes a
unes quantes empreses per a realització de les obres de vestidors del camp de futbol.
Decret núm. 657/2014 de 5 de desembre aprovant la relació de beneficiaris per a participar
en el programa d'ocupació hotelera i Turisme Social per a majors de 65 anys de la
Diputació Provincial de València.
Decret núm. 658/2014 de 5 de desembre iniciant el procediment de declaració de ruïna de
l'immoble siti en Cami Ceba, 2 cantó Carrer Alacant 1 del municipi de Rafelbunyol.
Decret núm. 659/2014 de 5 de desembre convocant sessió ordinària de la Junta de Govern
Local.

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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