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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 23 DE GENER DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 23 de gener del 2013 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada
Natividad, Fernando Bohigas Tomás i Mari Carmen Piquer Bernet bajo la Presidència del senyor
alcalde Jaime García García i amb assistència meua, Amparo Vicenta Bellver Morte, que actua en
qualitat de secretària en substitució del titular, 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 Rosa Mª Fuentes Dueñas membre 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

ACUERDOS

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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MARI CARMEN CUÑAT NATIVIDAD per a realització d'obra consistent en habilitació de nau
per a venda i bullidor de marisc en el carrer Alguixós, 40.
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 mil huit-cents huitanta-set amb huitanta-huit cèntims (1.887,88 €) 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-cents catorze euros amb
seixanta-cinc cèntims (314,65 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: DOS MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS (2.202,53 €)

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament
previ del preu públic corresponent:
JUAN VICENTE MUÑOZ ROS, 2,5 ml. En carrer Reina Sofia, 8 per a 3 vehicles.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Fraccionament tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per DIONISIO MONTAÑANA BERNET
indicant que se li reclama un deute d'1.1732,88 € d'alta d'urbana de l'immoble siti en carrer
Urbanització Lladró, 8, per la qual cosa sol·licita el fraccionament del dit import en el nombre més
gran de terminis possibles. Els membres de la Junta de Govern Local acorden el fraccionament del
deute en tres mensualitats (abril, maig i juny) havent d'ingressar les quantitats a compte en el
compte de l'Ajuntament del Banc de València, 0093 0377 67 0000001605, passant a arreplegar els
rebuts corresponents pel Servici de Recaptació una vegada abonat l'últim termini. Així mateix
s'acorda traslladar còpia d'esta resolució al Servici de Recaptació Municipal perquè en prengueu
coneixement.
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Reclamació d'Impostos
Es dóna compte de la instància presentada per JESÚS LLUCH GARCÉS sol·licitant
devolució de 306,30 € corresponent a l'IBI d'urbana de l'exercici 2010 del solar siti en avinguda
d'Espanya, 41-45 a l'haver-ho segregat i venut en 2009. Comprovada la veracitat d'allò que s'ha
manifestat, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir al que sol·licita i donar les
ordes oportunes perquè es procedisca a la devolució del dit import.

Es dóna compte de la instància presentada per MANUEL FONTESTAD MENDOZA,
sol·licitant la devolució de l'import abonat de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de l'exercici
de 2012 d'una motocicleta al tindre reconeguda l'exempció del dit impost. Vist l'informe emés pel
departament corresponent en què s'indica que este contribuent tenia reconeguda l'exempció per
decret de l'alcaldia núm. 129/2010 per a la motocicleta matrícula 3107-FFV. Que al setembre del
2012 sol·licita l'exempció per a la nova motocicleta adquirida l'any anterior matrícula 3181 FCZ i se
li reconeix la mateixa per a l'exercici 2013, pel fet que presenta la sol·licitud de 2012. Els membres
de la Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita ja que d'acord amb l'article 96.1 i 2 de
la Llei Reguladora de les Hisenda locals “l'impost es merita el primer dia del període impositiu sent
les seues quotes irreductibles excepte els casos de primera alta del vehicle o de baixa definitiva del
mateix”.

Ocupació Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per SILVIA CARBONELL FORTEA
sol·licitant per als mesos de GENER A MARÇ, ambdós inclosos, de l'ocupació de la via pública
amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat, Cafeteria Ambient siti en carrer ReI a
Jaume, 2. La terrassa se situa enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample
d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 40 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 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 40 m2 en el domicili siti en carrer
ReI a Jaume, 2 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la Cafeteria
Ambient, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos de gener a març 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:
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La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt.
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.
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Es dóna compte de la instància presentada per ASUNCIÓN MARTÍ FERRER sol·licitant per a tot
l'any 2013, de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua
propietat, Taverna l'Embolic siti en carrer Mare de Déu del Miracle, 9. La terrassa se situa enfront
de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una
superfície total de 6 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 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 6 m2 en el domicili siti en carrer
Mare de Déu del Miracle, 9 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de
la Taverna l'Embolic, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: de gener a desembre 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 trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
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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.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Diversos
Es dóna compte de l'informe emés des del Departament de Servicis Socials de data 17 de
gener del 2013 sobre les targetes d'estacionament per a persones amb la mobilitat reduïda i que
després de creuar esta base de dades amb el Padró d'Habitants es comprova que hi ha una relació de
setze beneficiaris que han mort i que no han sigut retornades a Servicis Socials per a la seua
destrucció. Els membres de la Junta de Govern Local acorden que, a través dels servicis socials, es
comunique als familiars dels difunts l'obligació que tenen de retornar les dites targetes
d'estacionament per a procedir a la seua destrucció ja que després de morir el titular no tenen
vigència. Així mateix també s'acorda informar de la policia local este fet per al seu seguiment i
control.

Es dóna compte de l'escrit presentat per CLAUDIA SAEZ MORENO, en la que sol·licita el
canvi de denominació del Camí Rambleta a l'existir un altre carrer en el municipi amb nom
semblant, avinguda Rambleta, i prestar-se a confusió. Els membres de la Junta de Govern Local
acorden denegar allò que s'ha sol·licitat, ja que eixe camí es coneix en el poble com Camí Rambleta.
Així mateix acorden donar les ordes oportunes perquè es retole el mateix.
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SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No s'han produït

SÈPTIM.- 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. 3 de 7 de gener del 2013 adjudicant les obres de pavimentació del carrer Poeta
Arroyo Almela incloses dins del PPOS l'empresa GEOCIVIL, SA
Decret núm. 4 de 9 de gener del 2013 aprovant el pressupost prorrogat de la corporació
Decret núm. 5 de 9 de gener del 2013 autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 6 de 10 de gener del 2013 contractant Francisco Javier Barrachina Gràcia com a
recepcionista de la Piscina Coberta de Rafelbunyol per a substituir a Rosa Ana Sorní Castellar
durant el seu procés d'Incapacitat temporal.
Decret núm. 7 i 8 de 14 de gener del 2013 autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 9 de 15 de gener del 2013 concedint ampliació d'horari de tancament per al bar siti
en el carrer Sant Joan, 7, per al dia 18 de gener del 2013, amb motiu de la festa de Sant Antoni
Abad.
Decret núm. 10 de 15 de gener del 2013 concedint llicència de segona ocupació de la vivenda
sítia en carrer Vicente Moserrat, 34.
Decret núm. 11 de 15 de gener del 2013 incoant expedient de restauració de la legalitat
urbanística d'actuacions acabades sense llicència o orde d'execució de l'immoble siti en carrer
infanta Elena, 3.
Decret núm. 12 de 15 de gener del 2013 iniciant expedient de reclamació patrimonial per danys
ocasionats per l'existència d'un forat en la calçada en el carrer Generalitat cantó carrer Vallant.
Decret núm. 13 de 15 de gener del 2013 anul·lant expedient d'activitat núm. 51/2005 instat per
Logística i Emmagatzemament del Mediterrani, SL
Decret núm. 14 de 15 de gener concedint pròrroga del contracte d'explotació del bar de la Casa
de la cultura.
Decret núm. 15 de 15 de gener del 2013 acordant la contractació de Francisco Rojas Piquer com
a monitor esportiu del Gimnàs de la Piscina Coberta del Poliesportiu Paco Camarasa per a
substituir Juan Manuel Nebot Zorio durant la seua baixa per Incapacitat Temporal
Decret núm. 16 de 16 de gener del 2013 autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de forn
sítia en carrer Mare de Déu del Pilar, 36 a favor de Vicente Rodrigo Ramón.
Decret núm. 17 de 16 de gener del 2013 sol·licitant a la a la Diputació Provincial la inclusió de
l'obra de remodelació del poliesportiu municipal dins del Pla Provincial d'Obres i Servicis de
2013
Decret núm. 18 de 16 de gener del 2013 sol·licitant a la a la Diputació Provincial la inclusió de
l'obra d'adequació del Camí de la Rambleta dins del Pla de Camins Rurals de 2013.
Decret núm. 19 de 16 de gener del 2013 procedint a tramitar la baixa d'ofici del padró
d'habitants de diversos veïns que ja no residixen en la localitat.
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Decret núm. 20 de 16 de gener del 2013 ordenant l'inici de legalització d'activitats il·legals
existents en el polígon industrial i el nucli urbà.
Decret núm. 21 de 17 de gener del 2013 concedint ampliació d'horari de tancament per al bar
siti en carrer Camí Fons, 9 per al dia 18 de gener amb motiu de Sant Antoni.
Decret núm. 22 de 18 de gener del 2013 aprovant les ajudes proposades pel departament de
Servicis Socials.
Decret núm. 23 de 18 de gener de 2013retirant diverses sancions de trànsit imposades per la
policia local.
Decret núm. 24 de 21 de gener del 2013 concedint llicència de primera ocupació de la vivenda
sítia en carrer Vicente Soriano, 29.
Decret núm. 25 de 21 de gener del 2013 convocant Junta de Govern Local per al dia 23 de
gener 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, de tot això com a secretari certifique.
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