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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 6 DE FEBRER DEL 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 6 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 bajo la Presidència del senyor alcalde Jaime García
García i amb assistència 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'Orde del dia.

Participa en la present sessió Marta Fenollosa Ribera, Rosa María 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
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:
SANTIAGO CAMARASA IBORRA per a realització obres consistents en elevació de planta
porxe en l'immoble siti en carrer Puçol, 4. Deurà aportar fiança de 2.600 € (equivalent a 200 € /ml
fatxada) per a respondre dels possibles danys que es puguen produir en la via pública, que serà
objecte de devolució una vegada es realitze la inspecció final d'obra per part dels servicis tècnics
municipals.
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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 huit-cents seixanta-cinc euros amb noranta-huit cèntims 865,98 €) 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: cent quaranta-quatre euros amb
trenta-tres cèntims (144,33 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: MIL DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (1.010,31€).

DOLORES VÁZQUEZ CHULVI per a realització obres consistents en rehabilitació d'antiga
vivenda sítia en carrer Sant Vicent, 7. Deurà aportar fiança de 914€ (equivalent a 200 € /ml fatxada)
per a respondre dels possibles danys que es puguen produir en la via pública, que serà objecte de
devolució una vegada es realitze la inspecció final d'obra per part dels servicis tècnics municipals.
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 sis-cents seixanta-un euros amb noranta-huit cèntims (661,98 €) 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: cent deu euros amb trenta-tres
cèntims (110,33 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN
CÈNTIM (772,31 €)

MARIA TERESA CANO VALERA per a realització obres consistents en construcció de traster
de fusta en coberta en l'immoble siti en carrer Eixarch, 23.
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
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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 noranta euros (90 €) 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: quinze euros (15 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT CINC EUROS (105 €)

PARRÒQUIA SANT ANTONI ABAD, representada per Benjamín García Guillén per a
realització obres consistents en adequació d'espai com a confessionari i ampliació de la finestra
existent en la fatxada del garatge.
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:
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: quaranta-cinc euros (45 €)
Es declara l'exempció de la liquidació del I.C.I.O. A l'empara en l'orde del Ministeri
d'Hisenda de 5 de juny del 2001, amb relació a l'article IV.1.B de l'Acord sobre Assumptes
Econòmics subscrit per la Santa Seu i l'Estat Espanyol el 3 de gener de 1979.
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUARANTA-CINC EUROS (45 €)
GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de canonada de distribució de gas natural
en carrer ReI a Jaume, 18 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
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:
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*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 MARI CARMEN RODRIGO LLOPIS sol·licitant la
revisió de la liquidació de en relació a l'obra de construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres,
expt. 92/2013, en Av. Sant Pere, 55, a l'efecte de que s'apliquen els mòduls previstos en l'Ordenança
Fiscal. Vist l'informe tècnic en què es proposa la liquidació tant de l'Impost com de la taxa d'acord
amb els mòduls previstos en l'ordenança, s'acorda aprovar les noves liquidacions deixant sense
efecte les determinades per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de gener de 2.014, amb el
resultat següent:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de tres mil tres-cents cinquanta-dos euros amb quaranta-tres cèntims d'euro (3.352,43 €)
quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les
obres realment realitzades (art.104.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: cinc-cents cinquanta-huit euros
amb setanta-quatre cèntims d'euro (558,74 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES MIL NOU-CENTS ONZE EUROS AMB DÈSSET
CÈNTIMS D'EURO (3.911,17 €).
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció de l'Ajuntament,
atés que ha quedat acreditat el pagament previ de 685,76 € en concepte de taxa per prestació del
servici d'informació i inspecció urbanística, als efectes del reintegrament de la quantitat ingressada
en excés o a la compensació oportuna.

Diversos
Per part dels servicis Tècnics s'informa dels requeriments realitzats als propietaris dels solars que
han sigut coberts sense l'oportuna llicència d'obres perquè presentaren l'oportuna llicència per a la
legalització de les mateixes. S'indica que:
Senyora Esmeralda Aznar Álvarez s'ha presentat projecte de legació de cobriment de solar
en Av. Espanya, 36.
D. Juan Aparisi Esteve, presenta llicència d'obres menors per a legalització d'obres en carrer
Miguel Hernández, 12.
D. José Ramón Margaix Estrela, presenta llicència d'obres menors per a legalització d'obres
en carrer Francisco Tomás i Valent, 15
Sra. Purificación Fenollosa Antequera presenta llicència d'obres menors per a legalització
d'obres en carrer Miguel Hernández 20.
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Que segons el parer dels servicis Tècnics les obres realitzades són de naturalesa estructural pel que
hauran de presentar-se sol·licitud de llicències d'obres majors acompanyades de projecte tècnic que
reflectisca les obres executades adequant-se a la normativa vigent i firmat per tècnic competent.
Els membres de la Junta de Govern acorden continuar els expedients segons les sol·licituts
presentades.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la sol·licitud de baixa del padró de reserva d'aparcament d'ENRIQUE
MIGEL RODRIGO en carrer Francisco Climent, placa núm. 751.
S'acorda donar de baixa les llicències de reserva d'aparcament relacionades, donant compte
als servicis de gestió del padró tributari, així com a la brigada de servicis perquè procedisquen a
eliminar l'assenyalament del gual en el sòl.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ PIQUER RODRIGO sol·licitant
reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Magdalena, 36. Vist l'informe favorable de la
Policia Local, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, si
bé acorden comunicar a la sol·licitant que la reserva no és d'ús exclusiu de la mateixa, sinó que
podran fer ús de la dita plaça totes aquelles persones que siguen titulars de la targeta d'utilització de
les places d'aparcament reservades per a aquells vehicles que transporten persones amb mobilitat
reduïda amb dificultats de desplaçament autònom, d'acord amb el reglament regulador de
l'expedició de les dites targetes.

Es dóna compte de la instància presentada per Mª AMPARO CARBONELL LÓPEZ
sol·licitant reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer València, 2. Vist l'informe favorable de
la Policia Local, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat,
si bé acorden comunicar a la sol·licitant que la reserva no és d'ús exclusiu de la mateixa, sinó que
podran fer ús de la dita plaça totes aquelles persones que siguen titulars de la targeta d'utilització de
les places d'aparcament reservades per a aquells vehicles que transporten persones amb mobilitat
reduïda amb dificultats de desplaçament autònom, d'acord amb el reglament regulador de
l'expedició de les dites targetes.

Es dóna compte de la instància presentada per JESÚS PEÑALVER ANIORTE, sol·licitant
accés a la vivenda sítia en carrer Cervantes, per ser usuari de cadira de rodes ni eixir amb llitera
d'ambulància degut a l'estretor de la vorera no pot accedir a la seua vivenda si hi ha vehicles
estacionats. Vist l'informe favorable de la policia local en què s'aconsella la reserva d'estacionament
d'un metre i mig en el domicili assenyalat en tant es precise del mateix. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita indicant-li que han de comunicar a este Ajuntament
la no necessitat la reserva d'aparcament quan es produïsca este fet.
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Es dóna compte de la sol·licitud plantejada per MILAGROS BOSCH CORTES
d'ajornament de l'IBI de naturalesa urbana corresponent a un immoble siti en la C/Doctor Miguel
Romeu, donada la necessitat acreditar el pagament per a formalitzar una dació de pagament amb
una entitat financera.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar a la interessada que el deute
s'extingix amb el pagament total de la mateixa, i en conseqüència la concessió de l'ajornament no
implica l'expedició del rebut. En conseqüència s'acorda comunicar a la interessada que aclarisca el
contingut de la seua sol·licitud, atés que de cap manera l'ajornament justifica el pagament del rebut,
per la qual cosa no podrà ser-li entregat el mateix.

Es dóna compte de la instància presentada per AMPARO HERNANDIS ROS sol·licitant el
fraccionament en deu terminis de la liquidació d'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer La Font 19,
referència cadastral 8959508YJ2885N001MF, (que figura a nom de Juan Vicente Segura Ferrer)
corresponent als exercicis de 2009-2013, que ascendixen a un total d'1.491,18 €.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden concedint un ajornament de cinc
mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a 31 de juliol de 2014, 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 JOSEFA PIQUER BELLVER sol·licitant el
fraccionament en tres terminis la liquidació d'IBI d'urbana dels immobles sitis en carrer Vicente
Soriano 40-1, i 40-1-01, corresponent als exercicis de 2009-2013, que ascendixen a un total de
329,83 €.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat
concedint un ajornament de tres mensualitats, de tal manera que la totalitat del deute estiga saldat a
31 de maig 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 l'expedient tramitat a este efecte en ocasió de la sol·licitud plantejada per
D. FEDERICO LIZONDO SANCHO sobre reclamació de baixa de la taxa per prestació del servici
d'arreplegada, tractament i eliminació de fems relatius a la nau industrial sítia en la C/Germanells
núm.45.
El Sr. secretari exposa que, a la vista de la presentació d'un recurs contenciós-administratiu
contra els acords adoptats per la Junta de Govern Local denegant de manera reiterada la sol·licitud,
s'ha procedit a l'examen del mateix, posant en relleu que no s'ha tingut en consideració l'informe
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emés per la Policia Local a requeriment de l'interessat en el que s'acredita que “el local no realitza
cap activitat trobant-se este tancat”.
Així mateix no s'ha tingut en consideració que la potència elèctrica contractada es correspon
amb el d'una tarifa domèstica.
A la vista de les dites circumstàncies, els membres de la Junta de Govern Local acorden
estimar la sol·licitud plantejada inicialment per D. FEDERICO LIZONDO SANCHO accedint a
donar de baixa de la taxa per prestació del servici d'arreplegada, tractament i eliminació de fems
relatius a la nau industrial sítia en la C/Germanells núm.45.
Igualment s'acorda traslladar el contingut del present acord als lletrats que tenen atorgada la
defensa en juí, a fi de documentar el present acord davant del Jutjat del Contenciós Administratiu
núm.1 de València als efectes processals pertinents.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de MANUEL SANCHO
SILVESTRE, SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de
“MAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE PORTES” en el carrer Camí Ceba, 25.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de NORMA AGRÍCOLA SL sol·licitant
llicència municipal per a exercici de l'activitat de “GARATGE PRIVAT PER A OFICINES EN
PLANTA SOTERRANI” en el carrer MAJOR, 41.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.
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Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de SUBMINISTRAMENTS
INDUSTRIALS RAMÓN GERMANS, SL sol·licitant llicència municipal per a exercici de
l'activitat de “COMERÇ AL DETALL DE SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS” en el carrer
Horteta, 37
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de SERVITECVAL, SL sol·licitant
llicència municipal per a exercici de l'activitat de “MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VA
FREGIR INDUSTRIAL” en el carrer Miguel Angel Blanco, 30.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de CHIC-COOKIES, SL sol·licitant
llicència municipal per a exercici de l'activitat de “MAGATZEM MATERIAL DE REBOSTERIA”
en el carrer La Creueta, 16 B.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de Medi Ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu
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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.30/2014 de 20 de gener autoritzant l'inici de l'activitat de “drogueria” amb
emplaçament en el carrer Reial Séquia de Moncada núm. 5 instat per Luis Marcelo Arguello.
Decret núm.31 de 20 de gener del 2014 declarant decaigut en el dret al cobrament de la
factura núm. 82 a Instal·lacions Elèctriques Ubach S.L. per un import de 4.283,40 €, per falta
de justificació adequada.
Decret núm.32 de 20 de gener de 2014 autoritzant l'inici de l'activitat de “quiosc” amb
emplaçament en el carrer Mare de Dèu del Miracle 1 instat per Aurelio Colás Iborra.
Decret núm.33 de 20 de gener del 2014, anul·lant l'expedient sancionador instruït contra
Centre Caní Torrejurado per incompliment de l'art.17 del Reglament de servici d'arreplegada
de residus sòlids urbans i neteja viària, per estimació de les al·legacions de l'interessat.
Decret núm.34 de 20 de gener de 2014, donant de baixa del padró de Vehicles diversos
ciclomotors per impossibilitat de circulació per les vies públiques.
Decret núm.35 de 20 de gener del 2014 autoritzant l'inici de l'activitat de “comerç al detall de
fruita i verdura” amb emplaçament en el carrer Mare de Déu del Pilar 41 instat per Federico
Martínez Reig.
Decret núm.36 de 21 de gener del 2014 ordenant el pagament d'obligacions reconegudes per
decret 751/2013.
Decret núm.37 de 21 de gener del 2014 autoritzant la transmissió de la llicència núm.47/2004
de “Saló de banquets amb ambientació musical” amb emplaçament en la C/carretera de
Barcelona núm.6 a favor d'Esdeveniments l'Anfora SL.
Decret de l'Alcaldia núm. 38 de 21 de gener del 2014 dictant orde d'execució en diversos
immobles per a mantindre en condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i
habitabilitat.
Decret núm.39 de 22 de gener del 2014 autoritzant l'inici de l'activitat de “oficina per a
servicis financers” amb emplaçament en el carrer Pare Salvador 6 baix instat per Gestió
MCFR Barberá.
Decret núm.40 de 22 de gener del 2014 estimant al·legacions contra sancions imposades per
infraccions de trànsit.
Decret núm.41 modificant a instància de l'interessat la llicència de segregació atorgada per
Decret de l'Alcaldia núm.10/2014
Decret núm.42 de 22 de gener del 2014 reconeixent obligacions i ordenant el pagament per
un import de 19.006,24 € incloses en la relació 3/2014.
Decret núm.43 de 23 de gener del 2014 autoritzant l'inici de l'activitat de “quiosc i venda al
detall d'aliments” amb emplaçament en el carrer Trencat 28-1 instat per José Blasco Ruiz
Decret núm.44 de 23 de gener del 2014 convocant sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament per
al dia 27 de gener de 2014.
Decret núm. 45 de 23 de gener del 2014 aprovant el llistat provisional d'admesos i exclosos
en el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball temporal per a operaris del servici
de neteja.
Decret núm. 46 de 23 de gener del 2014 iniciant l'expedient per la reclamació formulada per
D. Mario Alberto Marti Graziani relativa a indemnització de danys i perjuís produïts en el
vehicle de la seua propietat.
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Decret núm. 47 de 23 de gener del 2014 iniciant l'expedient per la reclamació formulada per
SRA. Margarita Celda Tarin relativa a indemnització de danys i perjuís produïts en el vehicle
de la seua propietat
Decret núm. 48 de 27 de gener del 2014 declarant la caducitat de les inscripcions en el padró
municipal d'habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència
permanent.
Decret núm. 49 de 27 de gener del 2014 requerint al Sr. Santiago Piquer Caballero, com a
propietari de l'immoble siti en la c/ Mare de Déu del Miracle, 30 perquè aporte certificat visat
pel col·legi corresponent després de realitzar una inspecció tècnica de l'edifici a càrrec de
facultatiu competent per a supervisar l'estat de conservació del dit immoble, d'acord amb
l'article 207 de la Llei 16/2005 de 30 de desembre.
Decret núm. 50 de 27 de gener del 2014 ordenant la contractació de dos oficials de la borsa
de treball.
Decret núm. 51 de 29 de gener del 2014 requerint a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
a què esmene les deficiències observades pels servicis tècnics municipals en la major brevetat
possible.
Decret núm. 52 de 29 de gener del 2014 retirant sancions de trànsit imposades per la policia
local.
Decret núm. 53 de 29 de gener del 2014 aprovant la incorporació al pressupost de 2014
(pressupost prorrogat de 2013) dels romanents de crèdit que s'indiquen a continuació, sent
esta la modificació de crèdits 2/2014.
Decret núm. 54 de 30 de gener del 2014 reconeixent l'obligació (relació de comptabilitat
núm. 5) i ordenar el pagament de les nòmines que s'adjunten, l'import brut del qual ascendix a
119.867,55 euros.
Decret núm. 55 de 30 de gener del 2014 ordenant el pagament de les assistències de de
membres de la corporació a òrgans col·legiats l'obligació del qual ja s'ha reconegut per import
brut ascendix a 19.350 euros.
Decret núm. 56 de 30 de gener del 2014 ordenat l'inici procediment de caducitat de la
llicència d'obres núm.10/2009, amb audiència de l'interessat, a l'haver transcorregut el termini
de sis mesos.
Decret núm. 57 de 31 de gener del 2014 ordenant requerir als propietaris dels immobles sitis
en la c/ Sant Francesc, 46 i c/ Santa Teresa, 12 perquè aporten certificat visat pel col·legi
corresponent després de realitzar una inspecció tècnica de l'edifici a càrrec de facultatiu
competent per a supervisar l'estat de conservació del dit immoble, d'acord amb l'article 207
de la Llei 16/2005, de 30 de desembre de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
Decret núm. 58 de 31 de gener del 2014 admetent a tràmit la reclamació formulada per D.
Onofre Marmaneu Laguia en nom de Bienvenido Arbona Garrido relativa a indemnització
per danys i perjuís pels danys patits en el vehicle de la seua propietat.
Decret núm. 59 de 31 de gener del 2014 admetent a tràmit la reclamació formulada per
Ambre Medline SL., en nom de Cristina Diana Carrera relativa a indemnització per danys i
perjuís pels danys patits en la fatxada de la seua vivenda sítia en carrer Professor Manuel
Broseta, núm..1-2-7.
Decret núm. 60 de 31 de gener del 2014 autoritzant disparar focs artificials en carrer Vicente
Monserrat el dia 1 de febrer amb motiu de la celebració de bodes de plata.
Decret núm. 61 de 3 de febrer del 2014 reconeixent les obligacions per import brut de
2.295,71 euros i ordenar el pagament de 19.813,81 euros bruts, amb el detall que consta en la
relació 7/2014.
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Decret núm. 62 de 3 de febrer autoritzant disparar focs artificials en carrer Mare de Dèu del
Miracle el dia 3 de febrer amb motiu de la festivitat de Sant Blai
Decret núm. 63 de 3 de febrer autoritzant disparar focs artificials en carrer Generalitat el dia
14de febrer amb motiu la celebració de cerimònia civil.
Decret núm. 64 de 3 de febrer convocant Junta de Govern Local per al dia 6 de febrer del
2014 a les 12 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament.
S'informa per Secretaria que davant del requeriment de l'Institut nacional d'estadística de
redimensionar la secció tercera del municipi per sobrepassar la mateixa els 2.000 electors, s'ha
proposat que passen a integrar-se en la secció quarta els immobles sitis en els carrers següents:
Carrer Magdalena: del núm. 2 al 92
Carrer Calvari: del núm1 al 25
Carrer Joaqn Lluis Vives: del núm. 1 al 9999
Carrer Bobalar: del núm. 2 al 6 i del núm. 1 a l'1
Carrer Sant Isidre: del núm.1 al 9999
Igualment s'informa que d'acord amb la nova normativa les meses electorals passen a ser 8, 2
per secció, disminuint-se en conseqüència la secció 1 i la secció 3 en una Mesa. S'ha oficiat a l'INE
que el col·legi electoral de la secció 4 s'identifique com “Antiga casa del metge” i no per “Casa de
la Dóna”, per la confusió que pot generar per la nova ubicació dels locals de l'Associació d'Ames de
Casa, i que el local de la secció segona ubicat en la Casa de la Cultura és el corresponent al saló
d'exposicions existent en la C/Cami Fondo, atés que el que es té accés per la C/Mártirs està sent
utilitzat per Cáritas Parroquial.
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.

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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