AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 20 DE FEBRER DEL 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 20 de febrer del 2014 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 d'Amparo Vicenta Bellver Morte, en absència del secretari de
la corporació, a fi de celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per a la que
prèviament havia sigut distribuït l'Ordre del dia.

Participa en la present sessió Rosa María Fuentes Dueñas i Carlos Primo Jiménez 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'Ordre
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 va donar compte del Decret de l'Alcaldia 078/2014 de data 10 de febrer del 2014
pel que es van concedir les següents llicències d'obres:
MANUEL BORRAS DOMENECH per a la legalització d'obres de rehabilitació en la planta baixa
de la vivenda sítia en la c/ Dels Màrtirs, 16.
JUAN CASAS VILLARROYA per a la realització d'obres consistents en canvi de finestres,
entaulellat terrassa, barana baranes i aire condicionat en la vivenda sítia en la c/ mare de Déu del
Miracle, 4-23.
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VICENTE PIQUER SANCHIS per a la realització d'obres consistents en reforma del bany de la
vivenda sítia en la c/ Sant Roc, 6-5.

A continuació fueron 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:

ENRIQUE PÉREZ CASTELLAR per a realització obres consistents en habilitació de local per a
vivenda en carrer Comunitat Valenciana núm. 5 Baix, referència cadastral
8854203YJ2885S0004ZW.
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.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de cinc-cents noranta-quatre euros amb cinc cèntims (594,05 €) 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: noranta-nou euros amb un cèntim
(99,01 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS
(693,06€).

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de canonada de distribució de gas natural
en carrer Puçol, 11. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de dos mil quatrecents euros (2.400 €) per a respondre dels danys ocasionats en la via pública.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
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En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en capes
de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de
la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall
amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu
torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample
de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.
5 cm

5 cm
RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats
de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una empresa
homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la
rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a
garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos
mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en les
rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les
obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar, per
part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on es
vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a procedir
a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les
obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
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Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de setanta-dos euros (72 €) 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: dotze euros (12 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: HUITANTA-QUATRE EUROS (84€). Quantitat que no deu ser
ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de canonada de distribució de gas natural
en carrer Alfons XIII, 10. 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'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en capes
de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de
la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall
amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu
torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample
de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.
5 cm

5 cm
RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats
de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una empresa
homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la
rasa.
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En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a
garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos
mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en les
rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les
obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar, per
part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on es
vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a procedir
a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les
obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de 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).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb un cèntim (3,01 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01 €). Quantitat
que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de canonada de distribució de gas natural
en carrer Trencat, 20. 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'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
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En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en capes
de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de
la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall
amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu
torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample
de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.
5 cm

5 cm
RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats
de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una empresa
homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la
rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a
garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos
mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en les
rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les
obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar, per
part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on es
vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a procedir
a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les
obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
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mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de 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).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb un cèntim (3,01 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01 €). Quantitat
que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de canonada de distribució de gas natural
en carrer Trencat, 26 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'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en capes
de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de
la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall
amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu
torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample
de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.
5 cm

5 cm
RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats
de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una empresa
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homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la
rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a
garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos
mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en les
rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les
obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar, per
part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on es
vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a procedir
a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les
obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de 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).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb un cèntim (3,01 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIM (21,01 €). Quantitat
que no deu ser ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

Es dóna compte de la instància presentada per JULIO RAMÓN CAMARASA sol·licitant la revisió
de la liquidació en relació a les taxes liquidades per la realització d'excés d'obres en relació a la
construcció de vivenda i edificacions auxiliars síties en la parcel·la 41 del polígon 2 de
Rafelbunyol. Vist l'informe tècnic en què es proposa nova liquidació tant de l'Impost com de la
taxa, s'acorda aprovar les noves liquidacions deixant sense efecte les determinades per Decret de
l'alcaldia 529 de data 12 de setembre del 2013 pel que se li va concedir la llicència d'habitabilitat:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de mil nou-cents dotze euros amb setanta-tres cèntims (1.912,73 €) quantitat que té el caràcter de
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LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades
(art.104.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres-cents díhuit euros amb
setanta-nou cèntims (318,79 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (2.231,52 €).

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per EDUARDO PEDRO GARCIA,
administrador de finques i actuant en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARI DEL
GARATGE SITI EN CARRER BAUTISTA FENOLLOSA, 18 en la que sol·licita canvi de
titularitat del gual, placa núm. 1018, a nom de la dita comunitat ja que figura a nom de la
promotora. Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat així
com traslladar este acord al servici de gestió de padrons municipals perquè es modifique la
titularitat en el mateix.

Es dóna compte de la instància presentada per ANTONIO LÓPEZ RAMIREZ sol·licitant
reserva d'aparcament de 2, 5 ml. per a un vehicle en el carrer 9 d'octubre, 63. Així mateix sol·licita
permís per a col·locació de rampes d'accés per a salvar el rastell, segons fotografia adjunta a la
instància.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden concedir la reserva d'aparcament
sol·licitada, amb el pagament previ de la taxa corresponent.
En referència a la rampa d'accés, els membres de la Junta de Govern acorden denegar allò
que s'ha sol·licitat, ja que s'està invadint la via pública amb el consegüent perill que pot suposar,
autoritzant-li al rebaix del rastell que dóna accés al garatge.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Es dóna compte de l'escrit presentat per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat
Valenciana en relació a la liquidació de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana,
exercici 2011, 2012 i 2013 dels immobles propietat de la Generalitat referències cadastrals
9252602YJ2895S0001UE i 9252601YJ2895S0001ZE, sol·licitant l'anul·lació de les dites
liquidacions per concórrer les circumstàncies d'exempció previstes en l'article 62.1a) del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals.
Vist l'informe emés per la intervenció municipal de data 17 de febrer del 2014 en el que s'acrediten
els fets invocats, els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar l'anul·lació de les
liquidacions practicades.
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Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte del recurs de reposició interposat per ANGEL TERESA LEYKAUF, en
representació de TERESA URBANA 2000, SL en relació a l'acord de la Junta de Govern Local de
10 de desembre del 2013 pel que se li concedia un fraccionament fins al 30 de maig del 2014 per al
pagament de l'Impost de Béns Immobles corresponent als exercicis 2012 i 2013 dels immobles sitis
en carrer Els Furs, 5, 7 i 9, impost de béns immobles corresponent a l'exercici 2013 dels immobles
sitis en carrer Sant Antoni, 24 i al IAE de 2013 per un import total de 15.627,28 €.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden accedir parcialment al que sol·licita i
fraccionar el deute
En deu mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a
31 de desembre de 2.014, podent l'interessat fraccionar el pagament del deute a la seua
conveniència sempre que es respecte el termini final concedit.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada PER Mª ISABEL LEÓN ZURERA en nom i
representació de JOSÉ VICENTE BELTRÁN POYUELO sol·licitant l'anul·lació dels rebuts de fem
i ocupació de la via pública amb taules i cadires dels anys 2011 i 2012 per haver deixat d'exercir
l'activitat al juny del 2011.
Examinats els expedients reclamats s'observa que en 2011 va sol·licitar l'ocupació de via
pública amb taules i cadires així com la instal·lació d'un tendal, sol·licitud que va ser acceptada en
Junta de Govern Local de 14 de gener del 2011, sent revisada i aprovada nova taxa d'ocupació de
via pública en Junta de Govern Local de sessió de 4 de març del 2011.
Examinat l'expedient de l'activitat es comprova que va ser vosté el titular de la mateixa fins
a gener del 2013.
En conseqüència, els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar la sol·licitud
d'anul·lació de dels rebuts de fem i ocupació de la via pública amb taules i cadires dels anys 2011 i
2012.

Es dóna compte de la instància sol·licitada per VICENTE FURIÓ BORRÁS, sol·licitant que
no s'emeta cap rebut d'IMC del vehicle matrícula 599FKY amb data alta de 01-02-2007 que per
error de trànsit estava donat d'alta a Buñol i no en el nostre municipi i haver sol·licitat l'exempció de
l'imposat per minusvalidesa l'any 2013.
Estudiada la documentació i comprovat que l'interessat va sol·licitar exempció de l'impost
en l'exercici 2013 i que li va ser concedida per decret de l'alcaldia 718/2013 per a l'any 2014.
Vist que l'exempció d'este impost no és d'ofici, sinó a petició de l'interessat i al no tractar-se
d'una alta nova, esta es reconeix per a l'exercici posterior a la seua sol·licitud, els membres de la
Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita i donar les ordes oportunes perquè es
procedisca a la liquidació dels rebuts corresponents als últims quatre anys.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis de recaptació de l'Ajuntament.
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Targeta d'estacionament per raons de minusvalidesa
Donat compte de l'informe emés pel Departament de Servicis Socials de l'Ajuntament
informant favorablement l'expedient d'expedició de la targeta d'estacionament de vehicles que
transporten persones amb mobilitat reduïda instat per D. VICENTE CASTELLAR FENOLLOSA,
els membres de la Junta de Govern Local, acorden, per unanimitat l'expedició de la targeta
d'estacionament de vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda a nom de VICENTE
CASTELLAR FENOLLOSA

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
No es van produir.

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.65 de 4 de febrer desestimant les al·legacions presentades a les sancions de
trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 66 de 5 de febrer acordant l'inici del procediment de caducitat de les llicències
d'obres 23/03, 117/03, 239/03, 28/05 i 162/06 amb audiència a l'interessat per incompliment
de terminis per a finalitzar les obres autoritzades.
Decret núm. 67 de 5 de febrer declarant definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos així
com la composició del tribunal i data del primer exercici en relació al procés selectiu per a la
creació d'una borsa de treball per a operaris del servici de neteja.
Decret núm. 68 de 6 de febrer acordant l'inici del procediment de caducitat de la llicència
d'obres 36/06 amb audiència a l'interessat per incompliment de terminis per a finalitzar les
obres autoritzades.
Decret núm. 69 de 6 de febrer iniciant l'expedient de reclamació patrimonial formulat per D.
Pascual Pérez López per danys produïts en el seu vehicle.
Decret núm. 70 de 6 de febrer adjudicant la concertació de l'operació de tresoreria al BBVA.
Decret núm. 71 de 6 de febrer iniciant l'expedient de reclamació patrimonial formulat per la
senyora María Eres Iborra per danys produïts en el seu vehicle.
Decret núm. 72 de 6 de febrer acordant l'inici del procediment de caducitat de les llicències
d'obres 108/07 i 80/09 amb audiència a l'interessat per incompliment de terminis per a
finalitzar les obres autoritzades.
Decret núm. 73 de 6 de febrer incoant expedient sancionador contra Iune González
Osembarrena per presumptes infraccions dels articles 6.3 B) i ss. de l'Ordenança municipal
reguladora de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
Decret núm. 74 de 6 de febrer iniciant l'expedient de reclamació patrimonial formulat per
Nativitat Roig Feliu pels danys patits en la seua vivenda sítia en carrer del Puig, 3.
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Decret núm. 75 de 6 de febrer autoritzant José Francisco Daroqui Lluch l'inici de l'activitat de
comerç al detall de fruites i hortalisses amb emplaçament en el carrer La Pau, 12a.
Decret núm. 76 de 6 de febrer acordant l'inici del procediment de caducitat de les llicències
d'obres 222/05 i 165/07 amb audiència a l'interessat per incompliment de terminis per a
finalitzar les obres autoritzades.
Decret núm. 77 de 7 de febrer autoritzant a Menfer Ferreters SL l'inici de l'activitat de
ferreteria amb emplaçament en el carrer Alguixós, 20.
Decret núm. 78 de 10 de febrer concedint diverses llicències d'obres menors.
Decret núm. 79 de 10 de febrer imposant a la mercantil “EL SENYOR DINO”, una multa de
150,25 Euros per haver comés infraccions a l'article 17 del Reglament del Servici d'Arreplega
de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària.
Decret núm. 80 d'11 de febrer contractant a Jaume Redolat Cervelló com a monitor de
natació per a impartir cursets de natació en la Piscina coberta de la zona esportiva Paco
Camarasa.
Decret núm. 81 de 12 de febrer convocant sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament per al
dia 18 de febrer del 2014 a les 18 hores en el Saló de Sessions.
Decret núm. 82 de 13 de febrer reconeixent l'obligació de la factura 18/14 per import de 250
euros, ordenant el seu pagament i el de les altres factures incloses en les relacions 8 i 9
citades.
Decret núm. 83 de 17 de febrer acceptant la cessió de cobrament a favor de la Caixa Rural de
Terol de les factures núm. 128, 14 i 4 d'Instal·lacions Ubach, SL
Decret núm. 84 de 17 de febrer autoritzant disparar focs artificials en la via pública el 17 de
març per acte faller.
Decret núm. 85 de 17 de febrer aprovant els padrons fiscals d'IBI d'urbana i rustica i el
període de cobrament en voluntària.
Decret núm. 86 de 17 de febrer concedint vàries bestretes a les nòmines.
Decret núm. 87 de 17 de febrer autoritzant disparar focs artificials en la via pública el 2 de
març per acte faller.
Decret núm. 88 de 17 de febrer ordenant el pagament de 7.000 €, corresponent al mes d'agost
del 2013, a la societat Musical La Primitiva.
Decret núm. 89 de 18 de febrer anul·lant l'expedient d'activitat 17/2012 instat per Jesús
Gómez, SL en el carrer del Mar, 23.
Decret núm. 90 de 18 de febrer incoant el corresponent expedient contradictori contra el Sr.
JOSE MANUEL FERNANDEZ SOCUELLAMOS, per presumpta infracció prevista en
l'article 3 2- 1a de l'Orde d'11 de gener del 2001 de la Conselleria de Benestar Social.
Decret núm. 91 de 18 de febrer aprovant les liquidacions d'IBI d'urbana per un import global
de 40.588,33 €.
Decret núm. 92 de 18 de febrer aprovant liquidacions de fems de l'exercici 2010 per un
import global de 90 €.
Decret núm. 93 de 18 de febrer aprovant liquidacions de fem de l'exercici 2011 per un import
global de 120 €.
Decret núm. 94 de 18 de febrer aprovant liquidacions de fem de l'exercici 2012 per un import
global de 702 €.
Decret núm. 95 de 18 de febrer aprovant liquidacions de fem de l'exercici 2013 per un import
global de 7.951 €.
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Decret núm. 96 de 18 de febrer concedint a ExPERT Pool Ibèrica SL llicència d'obertura
d'activitat d'oficines i magatzem per a venda major de robots per a neteges de piscines en
carrer Massamgrell, 32.
Decret núm. 97 de 18 de febrer aprovant les liquidacions de rústica per un import global de
5,72 €.
Decret núm. 98 de 18 de febrer aprovant la llista de beneficiaris que han de participar en el
programa provincial per l'Ocupació Hotelera i Turisme Social.
Decret núm. 99 de 18 de febrer convocant Junta de Govern Local per al dia 20 de febrer del
2014 a les 112 hores.

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 quinze minuts, de tot això com a secretària
accidental certifique.
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