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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 6 DE JUNY DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 6 de Juny de 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 de D. Francisco Javier Pelluz Requeno, Secretari de l'Ajuntament, a fi de
celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per a la que prèviament havia sigut
distribuït l'Orde del dia.

Participa en la present sessió Rosa María Fonts Ames i Marta Fenollosa Ribera, membres
dels Servicis Tècnics per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.
Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts en
l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

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

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

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primer lloc es va donar compte del Decret de l'Alcaldia 295/2014 de data 29 de maig de
2014 pel qual es van concedir les següents llicències d'obres:
SONIA LASERNA PLAZA per a la realització d'obres consistents en reforma de cuina de la
vivenda sítia en la c/ Trencat, 35-1
Mº CARMEN CARBONELL IBORRA per a la realització d'obres consistents en reforma de cuina
de la vivenda sítia en la c/ Joan Baptista Fenollosa, 15.
SERGI HIDALGO RODRIGO per a la realització d'obres consistents a canviar els banys de la
vivenda sítia en la c/ Miquel Romeu, 8-17.
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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:

JAIME GARCIA GARCIA, per a la realització d'obres de reparació de clavills en la C/ Dels
Màrtirs núm.3
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.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impuesto sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia del qual ascendix a trenta
euros (30 €), quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de
comprovació final de les obres realment realitzades (art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes locals).
*Tasa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: Quinze euros ( 5 €)
*Liquidación Total : Cent cinc euros (35€).
Es fa constar que el Sr. García no participa en la votació d'este acord.

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de canonada de distribució de gas natural
en C/Trencat núm.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'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.
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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.
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.
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Diversos
Es dóna compte de l'informe realitzat pels servicis tècnics municipals sobre regularització de les
liquidacions per ICIO i Taxa per la prestació de servicis d'inspecció urbanística corresponent als
exptes. de llicències d'obres núm. 16/2012 i 63/2012, ambdós instats per Gas natural CEGAS S.A.
que no van ser inclosos en la regularització de les obres de l'any 2.012, sent els següents:
Expte. 16/2012:
-ICIO: 3% s/ 230.503,30 € = 6.915,01 €
-Taxa per prestació del servici d'inspecció urbanística: 0,5% s/230.503,30 = 1.152.52 €
-Import total: 8.067,53 €
Expte. 63/2012:
-ICIO: 3% s/ 21.884,20 € = 656,53 €
-Taxa per prestació del servici d'inspecció urbanística: 0,5% s/21.884,20 = 109,42 €
-Import total: 765,95 €
Els membres de la Junta de Govern Local acorden aprovar les dites liquidacions, i notificar-li'l a
GAS NATURAL CEGAS S.A., perquè procedisquen al seu ingrés.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per gas natural CEGAS S.A. exposant que tenen
concedida llicència d'obres expte. 16/2012 de canalització d'una canonada de gas en el camí de
Santi Esperit, indicant que la canalització està projectada en el marge esquerre del camí, i que per
motius constructius sol·liciten traslladar-la al marge dret amb les mateixes característiques
constructives.
Previ assessorament dels membres de l'equip tècnic present, s'acorda accedir a la sol·licitud, amb el
compliment de les condicions següents:



Es deu de garantir l'accés al restaurant de titularitat privada que confluïx amb el camí
objecte de l'actuació.
L'asfaltat de la rasa deu estendre's fins la vora del camí.

Es dóna compte de l'escrit presentat per l'Entitat metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI) en
que es remet una còpia del projecte d'obres ACTUACIONS EN MATÈRIA
D'INFRAESTRUCTURES CRITIQUES, a efectes informatius, atés que al tractar-se d'una obra
pública d'interés comunitari d'ampliació del sistema bàsic d'infraestructures hidràuliques d'àmbit
metropolità, no està subjecta a l'obtenció de llicència municipal segons el que establix l'article 9.1
de la Llei 2/1992, de 26 de març, d'Evacuació, Tractament i Reutilització d'aigües residuals de la
Comunitat valenciana.
S'informa que les actuacions que afecten el terme municipal de Rafelbunyol es referixen al canvi de
tapes d'accés a les arquetes d'instal·lacions d'aigua en alta.
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.
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Es dóna compte de la sol·licitud plantejada per Borís Véliz Gómez, en representació de la
Comunitat de Propietaris de la C/Sagunt núm.52, sol·licitant ampliació de termini per a complir
l'orde d'execució rebuda des de l'Ajuntament per a reparar les deficiències observades en el dit
edifici, atés que es troben en fase de selecció de l'empresari constructor per a realitzar les obres de
reparació, els membres de la Junta de Govern Local acorden atorgar una pròrroga per al compliment
de l'orde d'Execució de quinze dies.

Per part dels Servicis Tècnics Municipals es dóna compte de l'informe emés en data 10 de març de
2014 sobre compliment de presentació de la ITE als edificis de més de 50 anys; s'indica que l'any
2.009 es van sol·licitar, d'acord amb les dades existents en el cadastre, la presentació de l'ITE a 220
edificis, dels que 103 edificis no ho van aportar.
Els membres de la Junta de Govern Local es dóna per assabentat de l'informe i s'acorda requerir als
propietaris d'edificis que complisquen les condicions per a exigir la presentació dels ITES que ho
facen.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament
previ del preu públic corresponent:
RAFAEL GARIBO GIMENEZ: 2,5 ml. en C/ 9 d’octubre 63

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Targeta d'estacionament per raons de minusvalidesa
Es dóna 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 a
persones amb mobilitat reduïda instat per SRA FRANCISCO CABRERA SANTOS, els membres
de la Junta de Govern Local, acorden, per unanimitat l'expedició de la targeta d'estacionament de
vehicles que transporten a persones amb mobilitat reduïda a nom de FRANCISCO CABRERA
SANTOS

Fraccionament de tributs municipals
Es dóna compte de la instància presentada per ROSA MARIA SEGURA RODRIGUEZ
sol·licitant un fraccionament del deute contret amb l'Ajuntament corresponent al Impost sobre Béns
Immobles urbans de l'exercici de 2.014 d'un immoble de la seua propietat referència
6280502XYJ2868S0001DL.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden accedir al fraccionament en tres 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.
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Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció i recaptació de
l'Ajuntament.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per MARIA JOSE DIAZ GARCIA, en nom propi i en
representació de les seues germanes Concepció i Amparo, sol·licitant un fraccionament en 3
terminis de l'import corresponent a l'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana corresponent als expedients 205, 206 i 208.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden accedir al fraccionament en tres terminis, pagant
l'import d'un expedient cada mes. 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 i recaptació de
l'Ajuntament.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per FRANCISCO CANO MOLINS
sol·licitant un fraccionament de l'import corresponent al deute que té amb este ajuntament segons
llistat de rebuts pendents a 20 de Maig de 2014 i que ascendix a un total de 1141,06 €, al·legant
motius econòmics.
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 i recaptació de
l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per LEOPOLDO CORDER RODRIGUEZ sol·licitant
un fraccionament del deute contret amb l'Ajuntament corresponent al Impost sobre Béns Immobles
urbans de l'exercici de 2.014 de dos immobles de la seua propietat referència
8952401XYJ2885S0043BY, I 8952401YJ2885S0011BY, al·legant motius econòmics.
Els membres de la Junta de Govern Local, acorden accedir al fraccionament en tres 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 i recaptació de
l'Ajuntament.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per FRANCISCO CABEZA GARCIA
sol·licitant un fraccionament de l'import corresponent al deute que té amb este ajuntament a nom de
son pare Alfonso Cabeza García, segons llistat de rebuts pendents a 14 d'abril de 2014 i que
ascendix a un total de 649,58 €, recàrrecs i gastos exclosos, al·legant motius econòmics, i
sol·licitant al seu torn l'anul·lació del recàrrec al·legant que son pare va morir fa 21 anys i que ell no
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residix en la població des de fa més de 7 anys, per la qual cosa no ha sigut possible la pràctica de les
notificacions.
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.
Al seu torn s'acorda accedir a l'anul·lació del recàrrec pels motius expressats en la sol·licitud.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció i recaptació de
l'Ajuntament.

Ocupació de Via Pública
Es dóna compte de la instància presentada per MARIA JOSE BAIXAULI MORTE sol·licitant de
juny a agost l'ocupació la via pública amb taules i cadires enfront del local de què és arrendatari, bar
Sindicat, siti en carrer Cami Fons 2 b. La terrassa se situa enfront de la façana del local no podent
sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 10 m2. Els
membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, previ pagament 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 10 m2 en el domicili siti en carrer Camí Fons 2b, amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del Bar Sindicat, 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 juny a agost de 2014, 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:
o 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
o En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia d'estacionament no
sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
o En casos de tests o semblants l'altura mínima serà de 60 centímetres des del sòl de
tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
o 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:
o 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.
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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-ho 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:
o Transcurs del termini concedit sense que haja hagut autorització de pròrroga.
o Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
o Incompliment de les condicions de l'autorització.
o Impagament de la taxa.

S'acorda igualment traslladar del present acord a la Policia Local de Rafelbunyol per a
observar el seu compliment.

Es dóna compte de l'informe emés per l'Inspector cap de la Policia Local traslladant de les
notes de servici relativa a les condicions de la terrassa sítia en la C/Sant Antoni encreuament amb la
C/Reial Séquia de Moncada, corresponent al bar “La Bodeguita”, en la que se sol·licita la revisió de
les condicions d'autorització, donat el perill que suposa per a la seguretat viària en el dita carrer.
Realitzades les comprovacions oportunes s'observa que la dita terrassa no té autorització
administrativa, i que ja es va requerir al titular de l'establiment perquè procedira a regularitzar la
situació, segons acord de la Junta de Govern Local de data 10 d'abril de 2.014.
A la vista que no s'ha procedit a sol·licitar l'autorització administrativa, i donat el risc
existent en el dit vial, s'acorda requerir al titular de l'establiment a la retirada de la terrassa i a
constrényer-li a sol·licitar l'ocupació de la via pública en els termes ja comunicats en l'acord de data
10 d'abril de 2.014, de restringir la mateixa a la C/Reial Séquia de Moncada.
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Igualment s'acorda comunicar este acord a la policia Local de Rafelbunyol perquè
procedisca a fer complir l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, impedint l'ocupació de la via
pública en tant i quant no procedisca a la regularització de la situació actual.

Diversos
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per AMALIA PRIETO RODRIGUEZ, en nom i
representació d'EDESER V S.L., en la que adjunta documentació relativa a la transmissió de la
vivenda situada en la C/Vicente Monserrat 32-6, rfª cadastral 8556105YJ2885N0015IW, sol·licitant
l'anul·lació dels rebuts d'IBI Urbana a nom de laa empresa i posteriors a la transmissió i s'emeten
des d'esta data a nom del comprador.
Els membres de la Junta de Govern Local, a la vista de la documentació aportada, on s'acredita la
veracitat d'allò que s'ha manifestat, acorden accedir a la sol·licitud.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció i recaptació de
l'Ajuntament.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSE VERDU PEDREIRA, aportant
certificat de baixa del subministrament d'aigües potables i sol·licitud de baixa del subministrament
elèctric cursat en data 23 de desembre de 2.010, corresponent a un local siti en la C/l'Horteta núm.5,
en compliment d'allò que s'ha acordat per la Junta de Govern Local de data 24 d'abril de 2.014 en
relació amb la sol·licitud plantejada d'exempció de la taxa per la prestació del servici d'arreplegada
de fems.
A la vista de la documentació presentada, i entenent que amb la mateixa queda acreditada la
inexistència cap d'activitat en el dit local, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir
a allò que s'ha sol·licitat, i en conseqüència procedir a l'anul·lació de l'import de 276 € girat com a
conseqüència de la liquidació de la taxa, i donar de baixa dita immoble en el padró corresponent.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció i recaptació de
l'Ajuntament.

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de COLOR PRODUCTES S.L.
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat “d'ELABORACIÓ DE CALDO I
MENJARS PREPARATS” en el carrer l'Horteta 8.
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.
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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 DIDÀCTICS SAPIENS S.L.
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat “d'IMPREMTA, SERVICIS
D'ENQUADERNACIÓ I JOCS DIDÀCTICS ” en el carrer El Fanal 17.
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 RAFAEL ESTEVAN CALVO
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “TALLER DE MECANITZAT DE
PECES” en el carrer l'Horteta 50.
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 JOSE LUIS GARCIA GAMERO
sol·licitant llicència municipal per a exercici de l'activitat de “TALLER DE MECÀNICA,
ELECTRICITAT I RECANVI DE PNEUMÀTICS De l'AUTOMÒBIL” en el carrer Reial Séquia
de Moncada 38.
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.266 de 22 de maig ordenand una alta per omissió en el padró d'habitants.
Decret núm.267 de 22 de maig adoptant acord d'aprovació del projecte de l'obra
Rehabilitació del poliesportiu Municipal (Condicionament del camp de Futbol), inclosa en
el PPOS amb el núm. D'obra 646/2014 i els acords de delegació de contractació i
compromís d'aportació econòmica, a costa de la seua ratificació pel Ple de l'Ajuntament.
Decret núm.268 de 23 de maig autoritzant una transmissió de llicència d'activitat relativa a
“centre manual de llavat de vehicles” siti en la C/La Creueta.
Decret núm.269 de 23 de maig autoritzant una transmissió de llicència d'activitat relativa a
“bar cafeteria” siti en la C/Magdalena 65.
Decret núm.270 de 26 de maig de reconeixement d'obligació i ordenació de pagaments per
un import de 62.299,98 € i devolució de fiança depositada.
Decret núm.271 de 23 de maig dictant orde d'execució neteja de solar siti en la C/SAN
Vicent 31
Decret núm.272 de 26 de maig d'incoació d'expedient de legalitat urbanística en relació
amb les obres dutes a terme en la C/La Font 3
Decret núm. 273 de 26 de maig autoritzant ocupació de via pública en ocasió de tir de focs
artificials.
Decret núm.274 de 26 de maig pronunciant-se sobre la sol·licitud de confidencialitat
sol·licitada per l'empresa Gestió Tributària Territorial en relació amb la documentació
presentada per la mateixa en el procés de contractació del servici de recaptació.
Decret núm.275 de 26 de maig aprovant la relació de persones beneficiàries per a acollir-se
al programa provincial d'ocupació hoteler i turisme social convocat per la Diputació
provincial de València.
Decret núm.276 de 26 de maig denegant llicència d'ocupació relativa a la vivenda sítia en
l'Av. Sant Pere 79
Decret núm.277 a 280 de 27 de maig autoritzant ocupació de via pública en ocasió de tir de
focs artificials.
Decret núm.281 de 27 de maig reconeixent obligació i ordenació de pagaments per import
de 9.753,68 €
Decret núm.282 de 27 de maig estimant recurs de reposició contra la liquidació de l'impost
sobre Increment del valor dels terrenys de Naturalesa urbana corresponents a l'expte.
325/2014
Decret núm.283 de 27 de maig reconeixent obligació i ordenació de pagaments per import
de 2.842 € corresponent a Ajudes socials.
Decret núm.284 de 28 de maig reconeixent obligació i ordenació de pagaments per import
de 114.777,84 € corresponent a les nòmines del mes de maig.
Decret núm.285 de 28 de maig relativa a imposició de sanció per infracció de l'art.21 del
reglament del servici d'Arreplega de Residus Sòlids i Neteja Viària.
Decret núm.286 de 28 de maig relativa a imposició de sanció per infracció de l'art.47 de la
Llei 7/2002 de Contaminació Acústica.
Decret núm.287 de 28 de maig elevant a definitiu l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en
sessió de 31 de març relatiu al Reglament de la Policia Local de Rafelbunyol, per no
presentar-se al·legacions durant el període d'exposició al públic.
Decret núm.288 de 28 de maig autoritzant transmissió de llicència d'activitat de cafeteria
corresponent a l'expte. 07/2014
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-

-

-

-

Decret núm. 289 de 28 de maig acordant l'adjudicació definitiva de l'explotació del bar de
la Pèrgola del parc Ausias March a Esdeveniments i celebracions Rasinsa SL pel cànon
anual de 600 €, Iva Exclòs
Decret núm. 290 de 29 de maig denegant llicència d'obres en C/Francisco Tomás y Valiente
3
Decret núm.291 de 29 de maig estimant al·legacions contra sancions de trànsit.
Decret núm.292 de 29 de maig orde d'esmena de deficiències en les obres d'asfaltat realitzat
per Ono cableeuropa en la C/Sagunt, cantó C/Comunitat Valenciana.
Decret núm.293 de 29 de maig dictant orde d'execució en relació amb l'estat de l'immoble
siti en la C/Joan Lluis Vives 1.
Decret núm. 294 de 29 de maig contractant de la borsa de treball d'operaris de servicis de
neteja viària a dos persones.
Decret núm.295 de 29 de maig, concedint diverses llicències d'obres menors.
Decret núm.296 de 29 de maig incoant expedient sobre sol·licitud de responsabilitat
patrimonial contra l'administració.
Decret núm.297 de 29 de maig, convocant Ple ordinari de l'Ajuntament per al dia 2 de juny
de 2.014
Decret núm. 298 de 29 de maig sobre inici d'expedient de sol·licitud de responsabilitat
patrimonial a l'administració per reclamació de danys en vivenda sítia en c/del Puig núm.3
Decret núm.299 de 29 de maig, autoritzant ocupació de via pública per a tir de focs
artificials el dia 31 de maig de 2.014
Decret núm.300 de 29 de maig, autoritzant ocupació de via pública per a tir de focs
artificials el dia 1 de juny de 2.014
Decret núm.301 de 29 de maig, autoritzant ocupació de via pública per a tir de focs
artificials els dies 1, 8 i 15 de juny de 2.014
Decret núm.302 de 2 de juny concedint llicència d'ocupació per a un immoble siti en
C/Cervantes núm.16-2.
Decret núm.303 de 2 de juny concedint llicència d'ocupació per a un immoble siti en
C/Comunitat Valenciana 5.
Decret núm.304 de 2 de juny sobre prorroga del conveni fiscal subscrit amb Gas natural
Cegas SA, liquidant l'import de de l'ICIO per un import de 464,40 € i la taxa per inspecció
urbanística, per un import de 77,40 €
Decret núm. 305 de 2 de juny aprovant liquidacions de l'impost sobre Increment del valor
dels terrenys de Naturalesa Urbana corresponent als exptes. 358 a 389 per un import de
11.654,95 €.
Decret núm. 306 de 2 de juny, convocant Junta de Govern Local per al dia 6 de juny de
2.014 a les 13 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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