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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 8 D'OCTUBRE DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 8 d'octubre de 2014 en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, es van reunir els senyors Nuria Losada Natividad, Miguel Saborit Arribas, Fernando
Bohigas Tomás i Mari Carmen Piquer Bernet sota La Presidència del senyor alcalde Jaime García
García i amb assistència 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 Marta Fenollosa Ribera i Rosa Mª Fuentes Dueñas, membres dels
Servicis Tècnics urbanístics de l'ajuntament per a informar dels assumptes de naturalesa tècnica.

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

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor Secretari, d'Ordre 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 primera instància es dòna compte dels següents Decrets de l'Alcaldia pels quals es van concedir
les següents llicències d'obres menors:
Decret núm. 524/2014 de 2 d'octubre de 2.014:
COMUNITAT DE PROPIETARIS JUAN BAUTISTA FENOLLOSA, 5 per a la realització
d'obres consistents en el canvi de la baixant comunitària de l'edifici siti en la c/ Joan Bautista
Fenollosa, 5
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POLIXENA BOSO ALCAINA per a la realització d'obres consistents en el canvi de paviment en
la planta baixa de la vivenda sítia en la c/ Magdalena, 12
JUAN IBORRA BORRAS per a la realització d'obres consistents en la reparació de goteres i canvi
de banyera per dutxa en la vivenda sítia en la c/ Calvari, 37.
REME LOPEZ BALMES per a la realització d'obres consistents en la reforma del bany de la
vivenda sítia en la c/ Comte de Barcelona, 11.
COMUNITAT DE PROPIETARIS REIAL SÉQUIA DE MONCADA, 34 per a la realització de
treballs de restauració de revestiments de les fatxades interiors de l'edifici siti en la c/ Reial Séquia
de Moncada, 34.

Igualment s'acorda respecte de les obres autoritzades per este decret que siguen objecte d'inspecció
per part dels servicis tècnics municipals als efectes de comprovar que l'execució de les obres es
correspon amb les autoritzades.

Altres
Per part dels Servicis urbanístics municipals, en relació a les obres que es van a escometre en la
planta baixa de l'Escola d'Adults a fi de dotar de més aules al centre, informen que l'autorització
dictada quan es va produir l'homologació del centre preveia en planta baixa la distribució de quatre
aules, i no de tres com s'estava ara platejant. Afigen que en el procés d'homologació s'eximia als
titulars dels centres al compliment de determinades condicions físiques amb la finalitat de legalitzar
els programes municipals de formació de persones adultes, però que si es realitza una modificació
de les condicions autoritzades obligarien al compliment de les dites condicions. És per això que es
considera convenient atindre'ns a la resolució de l'homologació, la qual cosa compta amb la
conformitat de la direcció de l'EPA. Per un altre costat s'exposa la necessitat de presentar un
projecte d'activitat que reflectisca l'estat real de tot el local d'acord amb la distribució programada.
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats i acorden que l'execució de les obres
de distribució s'acomoden al que preveu l'autorització dictada quan es va produir l'homologació del
centre; igualment s'acorda procedir a la redacció del projecte d'activitat del Centre acomodat a la
situació real.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament previ del
preu públic corresponent:
AITOR PIÑOL JIMÉNEZ: 2,5 ml. en Avinguda Sant Pere, 13, per a un únic vehicle.
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de la via pública
En primer lloc, i a instància del Sr. Bohigas s'acorda que amb caràcter previ a la renovació de les
llicències per ocupació de la via pública amb taules i cadires, s'acredite que els sol·licitants estiguen
al dia en el pagament dels anteriors períodes.
A continuació s'examinen les sol·licituds següents:
Es dòna compte de la instància presentada per PEDRO JIMÉNEZ CARRASCO
sol·licitant per als mesos d'octubre, novembre i desembre, l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires enfront del local de la seua propietat, Bar Miami siti en carrer Calvari, 10. La terrassa se
situa enfront de la façana 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, 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 6 m2 en el domicili siti en carrer Calvari, núm.
10 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Miami, 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: octubre, novembre i desembre. 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'alçària 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.
o Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a les
0,30 hores.
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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.

Es dòna compte de la instància presentada per JOSÉ CASTELLAR IBORRA sol·licitant
per als mesos d'octubre, novembre i desembre l'ocupació de la via pública amb taules i cadires
enfront del local de la seua propietat, Taberneta el Coc siti en carrer Camí Fons, 32. La terrassa se
situa enfront de la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles,
ocupant una superfície total de 12 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 12 m2 en el domicili siti en carrer Camí Fons,
32. amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la Taberneta el Coc, 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.
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Temps concedit: octubre, novembre i desembre. 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'alçària 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.
o 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.
5

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

o
o

Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Es dòna compte de la instància presentada per FEDERICO NAVARRO RODRIGO
sol·licitant per a l'exercici 2014 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de
la seua propietat Bar Avinguda siti en carrer El Puig, 2. La terrassa se situa enfront de la façana del
local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 4
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 4 m2 en el domicili siti en El Puig, núm. 2. amb
la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del Bar Avinguda, 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: exercici 2014. 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.
o 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-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.

Es dòna compte de la instància presentada per FEDERICO NAVARRO RODRIGO
sol·licitant per a l'exercici 2015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de
la seua propietat Bar Avinguda siti en carrer El Puig, 2. La terrassa se situa enfront de la façana del
local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 4
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 4 m2 en el domicili siti en El Puig, núm. 2. amb
la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del Bar Avinguda, 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: exercici 2015. 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.
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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
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.
o 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.

Es dòna compte de la instància presentada per EVA MARIA GÓMEZ PADILLA
sol·licitant per als mesos d'octubre, novembre i desembre l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires enfront del local de la seua propietat siti en carrer Rei En Jaume, 58-B. La terrassa se situa
enfront de la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant
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una superfície total de 22 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 22 m2 en el domicili siti en Rei En Jaume, 58-B
amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la cafeteria-cerveseria de la seua
propietat, 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: octubre, novembre i desembre. 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 trànist rodat, hauran de mantindre la línia d'estacionament no
sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
o En casos de maceteros o semblants l'alçària 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.
o 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.
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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.

Es dòna compte de la instància presentada per FLORICA FILOFTEIA SURUBARIU,
com a arrendatària del local , sol·licitant per als mesos d'octubre, novembre i desembre l'ocupació
de la via pública amb taules i cadires enfront del local Bar Charly propietat de Julián Martínez
Yubero siti en carrer Eixarch, 43. La terrassa se situa enfront de la façana del local no podent
sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 15 m2 (10 ml. x 1,5
m. d'ample). 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 15 m2 en el domicili siti en Eixarch, 43 amb la
finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del Bar-restaurante Charly propietat de
Julián Martínez Yubero, i arrendat a favor de la sol·licitant Florica Filofteia Surubariu, 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: octubre, novembre i desembre. 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.
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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.
o 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.

Fraccionament de tributs municipals
Es dòna compte la instància presentada per FRANCISCO CABEZAS GARCÍA contra l'acord de
la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2.014 pel que se li denega l'ampliació a sis mesos
per al pagament del deute pendent a nom de son pare Alfonos Cabezas García al no justificar les
raons econòmiques al·legades, reiterant la seua sol·licitud de fraccionament dels 649,58 € de deute
que té en deu mensualitats, sense acreditar de cap mode la seua situació econòmica tal com es
comunicava en l'anterior acord de la Junta.
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Els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar al sol·licitant, que per a
accedir a la seua sol·licitud es deuen d'acreditar les raons econòmiques al·legades; en tant i quant no
es justifique, queda vigent el contingut de l'acord de la sessió de 18 de juliol de 2014 per la que se li
concedix el termini en cinc terminis mensuals consecutius, i no ampliar-ho com se sol·licita, perquè
no s'han acreditat les raons econòmiques que invoca i que, si és el cas, podrien justificar un tracte
excepcional.
Igualment s'acorda traslladar del present acord als servicis d'intervenció de l'Ajuntament.

Diversos
Es dòna compte de la instància presentada per MANUEL PIQUER FENOLLOSA sol·licitant
anul·lació del rebut corresponent a la liquidació d'IBI urbana 2010-2014 a l'haver-se liquidat amb
uns valors cadastrals recorreguts davant de la gerència regional del cadastre i haver-se practicat
nova valoració cadastral.
Que examinats els documents aportats s'observa la veracitat d'allò que s'ha manifestat, per
la qual cosa els membres de la Junta de Govern Local estimen la seua reclamació ordenant
l'anul·lació del rebut a l'espera de la nova comunicació del cadastre per a emetre els rebuts d'acord
amb la nova valoració cadastral.
Igualment s'acorda traslladar del contingut del presenta acord al Servici de recaptació
municipal.

Es dòna compte de la instància presentada per SELCUS WHEELS REPAIR, CB, indicant
que per error han abonat dos vegades el mateix rebut núm. 2013000012 en concepte de taxa de fem
en carrer La Farola, 2.
Que comprovats els fets s'observa la veracitat d'allò que s'ha manifestat pel que els
membres de la Junta de Govern Local acorden donar les ordes oportunes perquè es procedisca a la
seua devolució.
Igualment s'acorda traslladar del contingut al departament d'Intervenció municipal.

Es dòna compte de la instància presentada conjuntament per VICENTA CHINESTA
SANCHIS i Mª AMPARO RUIZ CARBONELL indicant que han rebut sengles liquidacions d'IBI
d'urbana corresponents als exercicis 2013-2014 a conseqüència de la segregació de la parcel·la
original.
Que la suma dels rebuts resultants és igual als rebuts abonats de la parcel·la original en
període en voluntari, per la qual cosa sol·liciten que s'anul·len les liquidacions practicades de les
dos noves parcel·les resultants (referències cadastrals 9254904YJ2895S0001QE i
9254906YJ2895S0001LE) i es done per liquidada el deute amb el pagament de la parcel·la original.
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Comprovats els fets manifestats, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedix
al que sol·licita.
Igualment s'acorda traslladar del contingut al Servici de Recaptació Municipal.

Es dòna compte de la instància presentada per EVA MARIA PALANCA CARRASCOSA
sol·licitant que es done de baixa el rebut de fem de la vivenda sítia en carrer Trencat, núm. 17 pta. 8
que ix al seu nom i que s'emeta a nom del propietari de l'immoble. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita
Igualment s'acorda traslladar del contingut del presenta al departament de gestió de tributs i
taxa municipals perquè procedisquen a modificar el titular per al pròxim exercici i següents.

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
No es van produir

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











Decret 501/2014 de 23 de setembre desestimant les al·legacions i declarar extingida la
relació laboral de D. Vicente Garcia Peña amb efectes del dia de la seua comunicació per
amortització de plaça de professor d'EPA.
Decret núm. 502/2014 de 23 setembre ordenant a la COMUNITAT DE PROPIETARIS
com a propietari de l'immoble siti en el carrer JOAN LLUIS VIVES, 1 l'execució, amb
l'objecte de mantindre l'immoble en condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i
habitabilitat, de les obres d'intervenció en la façana de l'edifici per a evitar despreniments.
Decret núm. 503/2014 de 23 de setembre desestimant les al·legacions presentades contra
les sancions de trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 504/2014 de 23 de setembre aprovant les bases per a la contractació d'un
monitor d'informàtica per a impartir el curset d'informàtica programat per al curs escolar
2014/2015 del programa municipal d'educació d'adults.
Decret núm. 505/2014 de 23 de setembre contractant de la Bossa d'oficials de segons del
“Pla de foment d'Ocupació dirigit a famílies de Rafelbunyol amb especials dificultats” per a
la realització d'obres conduents a la construcció de la zona esportiva com a oficial de
segona de construcció a D. José Jiménez Vargas.
Decret núm. 506/2014 de 24 de setembre concedint a Jorge Vila Matarranz en representació
de Solucions Comercials Vila Serena SL llicència d'obertura per al funcionament de
l'activitat de recuperació de metalls d'equips informàtics amb emplaçament en el carrer
Gregorio Ordoñez, 24.
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Decret núm. 507/2014 de 24 de setembre anul·lant el Decret 430/2014 per duplicitat amb el
Decret 428/2014.
Decret núm. 508/2014 de 24 de setembre autoritzant la renovació de la comissió de Servicis
de l'Agent del Cos de la Policia Local de Rafelbunyol D. SANTIAGO SAEZ MES a partir
del 4 d'octubre de dos mil catorze per una duració d'un any.
Decret núm. 509/2014 de 24 de setembre convocant sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament per al dia 29 de setembre de 2014 a les 18:30 hores.
Decret núm. 510/2014 de 25 de setembre reconeixent l'exempció de l'impost Municipal de
Circulació per minusvalidesa
Decret núm. 511/2014 de 25 de setembre tenint per desistits dels seus fraccionaments a
diversos contribuents per no aportar la documentació requerida en termini.
Decret núm. 512/2014 de 26 de setembre aprovant les línies fonamentals dels pressupostos
per a l'exercici 2015.
Decret núm. 513/2014 de 29 de setembre reconeixent l'obligació (relació de comptabilitat
núm. 53) i ordenar el pagament de les nòmines que s'adjunten, l'import brut del qual
ascendix a 143.296,15 euros.
Decret núm. 514/2014 de 29 de setembre reconeixent l'obligació i ordenar el pagament de
les ajudes informades favorablement, l'import brut del qual ascendix a 4.807,00 euros, tal
com consta en la relació núm. 54 d'obligacions reconegudes.
Decret núm. 515/2014 de 30 de setembre autoritzant i reconeixent l'obligació de pagament
de 3.000 euros a la Comissió Toro Centre.
Decret núm. 516/2014 de 30 de setembre autoritzant i reconeixent l'obligació de pagament
de la relació de comptabilitat nº55, per import brut de 32.844,95 euros.
Decret núm. 517/2014 de 30 de setembre iniciant el procediment per a adjudicació dels
béns dels germans Gimeno Martí al patrimoni municipal.
Decret núm. 518/2014 de 30 de setembre anul·lant l'expedient d'activitat núm. 092/2006
instat per José Vicente Boix Fenollosa, en el carrer Príncep Felipe, 6B.
Decret núm. 519/2014 d'1 d'octubre autoritzant disparar focs artificials en la via pública el
dia 9 d’octubre de 2014.
Decret núm. 520/2014 d'1 d'octubre aprovant la liquidació practicada per un import de
433,67 euros relatiu a la liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana Exptes. 393/2.014.
Decret núm. 521/2014 d'1 d'octubre autoritzant la contractació d'Eric Henry Bichet Diaz,
Vicente Amposta Oron, Mª Pilar Marcilla Sánchez, Sara Besa Lacomba, Juan Luis Ortega
Palanca, Lorda Lull Garcia, Alejandro Sánchez Requena i Patricia Ruiz Lozano com a
monitors de natación-socorristas per a impartir els cursos de natació de la temporada
2014/2015 en la piscina coberta de la zona esportiva Paco Camarasa.
Decret núm. 522/2014 d'1 d'octubre concedint la llicència de primera utilització parcial de
l'edifici sítia en el carrer Castello, 79, que inclou la planta primera, segona i coberta,
quedant exempta la vivenda de planta baixa.
Decret núm. 523/2014 de 2 d'octubre concedint a Tallers García Beltrán llicència d'obertura
per al funcionament de l'activitat de reparació de vehicles branques: mecànica, planxa i
pintura amb emplaçament en el carrer Del Mar, 31.
Decret núm. 524/2014 de 2 d'octubre concedint diverses llicències d'obres menors.
Decret núm. 525/2014 de 2 d'octubre ordenand l'execució per a esmenar les deficiències
observades de l'immoble ubicat en el carrer MANUEL JIMENEZ ABAD, 13.
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Decret núm. 526/2014 de 2 d'octubre aprovant la certificació única de les obres de
remodelació del poliesportiu municipal incloses en el PPOS 2013/371 en la que s'arreplega
el total de les factures aprovades en diverses resolucions de l'alcaldia.
Decret núm. 527/2014 de 2 d'ocubre contractant de la Bossa d'oficials de segons del “Pla de
foment d'Ocupació dirigit a famílies de Rafelbunyol amb especials dificultats” per a la
realització d'obres conduents a la construcció de la zona esportiva com a oficial de segona
de construcció a D. Juan Pedro Busquiel Garcia.
Decret núm. 528/2014 de 3 d'octubre convocant sessió ordinària de la Junta de Govern
Local per al dia 8 d'octubre de 2014 a les 12 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 Secretari
certifique.
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