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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les nou hores i trenta minuts del dia 2 de desembre de 2015 en
el Saló de Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Alicia Piquer Sancho, Víctor
Encarnación Furió, Mireia Gimeno Ros i Fernando Ciges Ibáñez sota La Presidència del senyor
alcalde Francisco Alberto López López 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.
Està igualment present D. Santiago Bellver Furió, regidor d'Obres Públiques i Servicis
Municipals.
Assistixen al seu torn SRA Marta Fenollosa Ribera i SRA Rosa Maria Fuentes Dueñas,
membres dels servicis Tècnics Municipals.
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 ACTA ANTERIOR
Es fa constar que, per acumulació de tasques administratives, no s'ha pogut acabar de
redactar l'acta corresponent al dia 12 de novembre de 2.015, per la qual cosa queda pendent
d'aprovació.

SEGON.- LLICÈNCIA D'OBRES
Es dóna compte en primer lloc de les resolucions en què es pren en consideració
declaracions responsables d'obres:
-Decret núm. 814 de de 13 de novembre:
*M2 Assessores Colegiados slp per a la realització de treballs d'habilitació de nau
industrial per a trasters en l'immoble siti en la c/ l'Horteta, 11.
*José Caballero Castillo per a la realització d'obres consistents en la ignifugació de la
nau industrial sítia en la C/ l'Horteta, 12
*Vicente Laguarda Vives per a la realització d'obres consistents en obertura de va en
la façana del Camí Fondo, 1 del local siti en la c/ Miquel Romeu, 1
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*Juan Bautista Badia Gómez en representació de la Comunitat de Propietaris c/
Sagunt, 56 per a la realització d'obres consistents en la rehabilitació de la façana de l'edifici siti
en la c/ Sagunt, 56.
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:
Es dóna compte de l'expedient relatiu a la llicència ambiental i d'obres, per a l'activitat de
Clínica Dental en la C/ Camí Fondo, 1 instada per Yolanda Moreno Crescencio.
Vist que per part dels servicis tècnics s'ha emés un informe, en el que es desprén que les obres a
realitzar posseïxen la conformitat tècnica, a falta de l'autorització de la corresponent llicència
ambiental.
Vist que la junta de govern local de data 28 de juliol, que arran de les valoracions jurídiques
realitzades per l'assessor jurídic de la corporació, es va adoptar l'acord d'obligar al titular de la
llicència a adoptar compromisos formals per al possible inici de les obres, consistents en:




“Haurà d'exigir al sol·licitant de la llicència una compareixença davant del Secretari
de l'Ajuntament, perquè present una renúncia expressa a reclamar qualsevol
indemnització per al cas que no obtinga la llicència ambiental. Cabria la possibilitat de
substituir la compareixença davant del Secretari de l'Ajuntament per l'elevació a públic
de la renúncia a percebre qualsevol indemnització.
A més, deuria l'Administració municipal sol·licitar l'aportació d'un aval o garantia
anàloga que responga de l'execució de les obres per al cas de no obtindre's la llicència
ambiental. Quant a l'import de la garantia que s'hauria de sol·licitar al peticionari de
la llicència, el mateix hauria de ser calculat pels tècnics municipals, que hauran de
determinar l'import a què ascendiria el derrocament.”

Vist que per part dels servicis tècnics, s'ha estimat una quantia de la fiança obligatòria
anteriorment mencionada en el cas de no dur-se a terme la implantació de l'activitat sol·licitada
per l'import de 2.177,47 €
Els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar al sol·licitant que per a procedir a
l'autorització de l'inici de les obres es fa precís l'aportació de la documentació següent:
 Compareixença davant del Secretari de l'Ajuntament, perquè presente una renúncia
expressa a reclamar qualsevol indemnització per al cas que no obtinga la llicència
ambiental. Hi ha la possibilitat de substituir la compareixença davant del Secretari de
l'Ajuntament per l'elevació a públic de la renúncia a percebre qualsevol indemnització.
 Aportació d'un aval o garantia anàloga que responga de l'execució de les obres de
derrocament per al cas de no obtindre's la llicència ambiental, que d'acord amb els
l'import calculat pels servicis tècnics ascendix a la quantia de 2.177,47 €
Aportada la mencionada documentació, es faculta a l'alcaldia per a dictar una resolució
autoritzant l'inici de les obres.
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ROBERTO CERCOS GRANDE, per a la realització d'obres d'habilitació de nau industrial amb
oficines i entresolat sense ús específic, en la C/De La Creueta núm.16, refª cadastral
9251310YJ2895S0001SE.


Abans de l'inici de les obres haurà d'aportar:
Declaració responsable del constructor.

Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la
quantitat de tres mil set-cents noranta-huit euros amb seixanta-quatre cèntims (3.798,64 €)
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: nou-cents huitanta-huit euros
amb setanta-sis cèntims (696,42 €).
*LIQUIDACIÓ TOTAL: QUATRE MIL QUATRE CENTS AMB NORANTA-CINC
EUROS AMB DOS CÈNTIMS (4.795,05 €).

Es dóna compte de la comunicació cursada pel registrador de la propietat de
Massamagrell sobre la inscripció registral de l'edifici siti en carrer Juan Bautista Fenollosa
núm.24,
finca
registral
núm.
2250l,
referències
cadastrals:
planta
baixa
8757906YJ2885N0001RF i planta alta 8757906YJ2885N0002TG, als efectes previstos en
l'article 20 del Text Refós de la Llei del Sòl aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20
de juny, en la seua nova redacció donada pel Reial Decret 8/2011, d'1 de juliol.
Al seu torn es dóna compte de l'informe emés pels servicis tècnics donant resposta a la
notificació del registrador de la propietat de Massamagrell sobre declaració de la situació de
fora d'ordenació en què es troba tot o part de la construcció, edificació o instal·lació descrita, a
fi de deixar constància de la dita situació en el foli registral de la finca. En el dit informe
s'indica:
“Que després d'inspecció ocular de l'exterior de l'edifici siti en el carrer Juan Bautista
Fenollosa, 24 de Rafelbunyol, amb referència cadastral 8757906YJ2885N0002TG i sense
perjuí de possibles inadequacions a les presents NNSS ja que no es realitza visita interior al
mateix, es desprén que l'edificació incomplix l'article 67 de la present Homologació de les
Normes Subsidiàries de Rafelbunyol, en el fet que segons l'article 67: Cossos Ixents: “…No es
permeten cossos ixents tancats o susceptibles de ser-ho per les condicions específiques del
seu disseny.…” ja que l'edifici compta amb un mirador en la planta primera, per la qual cosa
l'edifici de referència es troba fora d'ordenació diferit segons el que disposa en la disposició
final segona de les presents NNSS de Rafelbunyol”
Els membres de la Junta de Govern Local a la vista de l'informe emés acorden:
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Primer.- Declarar fora d'ordenació diferida a l'edifici siti en la C/Juan Bautista
Fenollosa núm.27 de Rafelbunyol, finca registral núm. 2250, per les raons expressades en
l'informe tècnic reproduït.
Segon.- Remetre còpia certificada del present acord al Registrador de la Propietat de
Massamagrell, en compliment del que establix l'article 20 del Text Refós de la Llei del Sòl
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, en la seua nova redacció donada pel
Reial Decret 8/2011, d'1 de juliol.
Tercer.- Comunicar el present acord als titulars registrals al favor del qual s'ha realitzat
la inscripció registral.

Es dóna compte de l'informe realitzat pels servicis tècnics municipals en relació amb la
presentació de Declaració responsable de Segona Ocupació per part de Nuria Losada Nativdad
en la C/ 9 d’octubre núm.24 de Rafelbunyol, en el que s'expressa:
“Que se'ns requerix per l'Ajuntament de Rafelbunyol perquè informem sobre les vivendes síties
en la c/ 9´d'Octubre, 24 de Rafelbunyol, després d'haver-se presentat Declaració Responsable
de Segona Ocupació per part de Nuria Losada Natividad:
Que les vivendes formen part d'un edifici de vivendes adossades siti en el carrer 9´d'Octubre de
Rafelbunyol, edifici que va obtindre la preceptiva llicència d'obres; expedient 13/1987.
Que en data 5 de març de 2009, es va sol·licitar llicència d'obres menors per a reforma de
cuines i banys, canvi de paviment, sòcol i pintura fatxada, canvi de fusteria exterior, canvi de
barana i nova connexió de sanejament, no constant la divisió de l'immoble en dos vivendes i no
havent-se justificat la normativa vigent en el seu moment. Que s'observa l'ampliació de la
vivenda en planta primera cap al carrer de vianants per a la que no es va sol·licitar llicència
d'obres.
Que en data 17 d'octubre de 2.000, expedient 111/2000 es va sol·licitar llicència d'obres per a
la col·locació de dos finestra, col·locació de porta d'entrada a la planta baixa, alçat de 20 m2
de barandat i entaulellat de 50 m2 de taulellets en cuina i neteges, no indicant-se la ubicació
de les finestres i portes ni la ubicació de la cuina i neteges a entaulellar, personats en l'edifici
en qüestió s'observa que es van executar quatre finestres en la paret contigu a una propietat
municipal.
Que vista la modificació puntual nombre 10 de les Normes Subsidiàries, es desprén que les
finestres de referència no creguen servitud de vistes cap al solar municipal ja que en la dita
modificació es va disposar d'un vial de vianants de 3 m d'amplària entre ambdós propietats.
Que, al seu torn, personats en l'edifici en qüestió, s'observa que l'adossat s'ha dividit en dos
vivendes, i que estes, segons informe tècnic firmat per Sra. Eulalia Díez Fontestad, adjunt a la
declaració responsable de segona ocupació, complixen amb les Normes de Disseny i Qualitat
vigents (DC/09).”
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Basant-se en el dit informe, els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar
al Departament d'urbanisme que incoe expedient de restauració de la legalitat urbanística
infringida.

Es dóna compte de l'informe realitzat pels servicis tècnics municipals en relació amb la
presentació de Declaració responsable de Segona Ocupació per part de Laura Burriel Cañada en
la C/ 9 d’octubre núm.26 puerta 8 de Rafelbunyol, en el que s'expressa:
“Que se'ns requerix per l'Ajuntament de Rafelbunyol perquè informem de les condicions
d'habitabilitat de la vivenda sítia en la c/ Trencat, 26-8 de Rafelbunyol, després d'haver-se
presentat Declaració Responsable de Segona Ocupació per part de Laura Burriel Cañada
Personada en la vivenda en qüestió, la tècnic que subscriu INFORMA:
Que la vivenda no és de nova planta i se situa en la planta quarta d'un edifici de vivendes i
consta de la següent distribució, saló menjador, 2 habitacions, vestidor, cuina i bany, amb una
superfície útil aproximada de 66 m2 i reunix les condicions d'habitabilitat i disseny requerides
per la legislació vigent.
Que, no obstant això, s'observa s'han executat obres per a les que no s'ha obtingut la
preceptiva autorització i consistents en:
-Canvi de paviment
-Canvi de fusteria exterior fatxada
-Canvi d'instal·lació elèctrica
-Reforma completa de cuina
-Reforma completa de bany”
Basant-se en el dit informe, els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar
al Departament d'urbanisme que incoe expedient de restauració de la legalitat urbanística
infringida.

Es dóna compte de l'informe realitzat pels servicis tècnics municipals en relació amb la
presentació de Declaració responsable de Segona Ocupació per part de Francisco Javier Vidal
García en la C/ La Sequiola núm.2 porta 9 de Rafelbunyol, en el que s'expressa:
“Que se'ns requerix per l'Ajuntament de Rafelbunyol perquè informem de les condicions
d'habitabilitat de la vivenda sítia en la C/ La Sequiola núm.2 porta 9 de Rafelbunyol, després
d'haver-se presentat Declaració Responsable de Segona Ocupació per part de Francisco
Javier Vidal García:
Personada en la vivenda en qüestió, la tècnic que subscriu INFORMA:
Que la vivenda no és de nova planta i se situa en la planta segona d'un edifici de vivendes i
consta de dos plantes amb la distribució següent:
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-Planta segona: Saló-menjador, cuina, dos habitacions i bany
-Planta Àtic: Habitació principal, bany i terrassa.
Que la vivenda té una superfície útil aproximada de 104 m 2
d'habitabilitat i disseny requerides per la legislació vigent.

i

reunix les condicions

No obstant això, s'observa que la terrassa de l'àtic s'ha ocupat amb una “caseta desmuntable”
incomplint allò que s'ha estipulat en l'article 66 de les presents NNSS: àtics, perquè s'invadix la
reculada estipulat en el dit articulat, no sent legalitzables les obres realitzades sense
llicència”.
Basant-se en el dit informe, els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar
al Departament d'urbanisme que incoe expedient de restauració de la legalitat urbanística
infringida.

Es dóna compte del pressupost presentat per Aigües de València S.A. per a la
instal·lació de dos sobreeixidors des de la xarxa general de sanejament del polígon industrial a
séquies, situats en la Ctra. De Barcelona núm.8 i C/Pont de les Forques, cantó Camí Ceba, per
un import de 9.761,18 €, IVA no inclòs.
Els membres de la Junta de Govern Local autoritzen el dit pressupost, que es farà
imputada dins de la partida existent en tarifa d'inversió de clavegueram.

Es dóna compte del pressupost presentat per Aigües de València S.A. per a la
instal·lació de reixes en tres embornals transversals sitis en la Ctra. De Barcelona, per un
import de 2.125,82 €, IVA no inclòs.
Els membres de la Junta de Govern Local autoritzen el dit pressupost, que es farà
imputada dins de la partida existent en tarifa d'inversió de clavegueram.

Es dóna compte del pressupost presentat per Aigües de València S.A. per a la
instal·lació de tres embornals en Ctra. De Barcelona, cantó amb C/Senda dels Deu, i ambdós
cantons amb C/Alguixós per un import de 15.203,70 €, IVA no inclòs.
Els membres de la Junta de Govern Local autoritzen el dit pressupost, que es farà
imputada dins de la partida existent en tarifa d'inversió de clavegueram.

Es dóna compte de la Proposta formulada per Aigües de València S.A. sobre la instal·lació de
la tele-lectura de comptadors per radiofreqüència en la població, argumentant que de la dita
manera s'evitaria molestar als abonats i se'ls podria advertir de situacions anòmales com a
fugues o consums elevats.
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Els membres de la Junta de Govern Local acorden deixar l'assumpte sobre la taula i no prendre
cap decisió respecte d'això en tant i quant no s'estudie la proposta de manera més detallada.

Es dóna compte de l'informe presentat per Aigües de València en relació amb l'estat dels
col·lectors després de les últimes pluges succeïdes en data 29 de setembre passat.
Els servicis tècnics informen que el més rellevant és que es produïx de vegades desbordaments
de pous residuals en la Ctra. De Barcelona, a causa de la inexistència d'una xarxa separativa
d'aigües pluvials i a les deficiències en la connexió amb el col·lector de l'EPSAR derivat que el
diàmetre del mateix és inferior al del col·lector municipal, i als canvis de direcció del
col·lector.
L'assumpte és àmpliament debatut pels membres de la Junta de Govern Local, decidint
l'acceptació dels pressupostos abans referenciats, si bé es valora que deuria d'haver-hi una
actuació conjunta de tots els Municipis que tenen problemes en l'evacuació de les aigües
pluvials per a donar una solució conjunta, i la possibilitat d'entaular conversacions amb
responsables de l'EPSAR.

TERCER.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
Es dóna compte de la instància presentada per ROSARIO MATA CARMONA
sol·licitant reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Magdalena núm.93. 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 Susi Garcés Martínez, en la que sol·licita que es
prohibisca aparcar enfront del seu domicili siti en la C/ SAN Juan 30 a causa de les dificultats
que tenen per traire el carro del bebè per l'incorrecte estacionament dels vehicles.
Vist l'informe de la Policia Local, es desprén del mateix que les dificultats són
conseqüència de l'incorrecte estacionament dels vehicles que aparquen damunt de la vorera, la
qual té una amplària de 40 cm, de tal manera que si l'estacionament fora correcte no es
provocarien estes molèsties.
En conseqüència es considera que el problema deriva de la comissió d'una infracció per
estacionament indegut, i que el que procedix és la imposició de sancions de trànsit per a evitar
esta conducta, i no l'establiment d'una prohibició d'aparcament en un espai tan reduït, atés que
en definitiva sí que hi ha una prohibició d'aparcar damunt de la vorera.
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Es dóna compte de la instància presentada per Mª DOLORES FENOLLOSA CUCART,
sol·licitant el canvi de les línies d'aparcament, invadint l'espai reservat del gual que té concedit.
S'acorda donar part als servicis de manteniment perquè comproven si efectivament hi ha una
incorrecta senyalització.

Es dóna compte de la instància presentada per IBORRA Y DE LA CHICA en representació de
la Comunitat de Propietaris de la C/Del Puig 19-21 i 21 A, sol·licitant informació sobre la
concessió de permís per a la col·locació d'un tendal en el bar situat en el baix comercial de la
comunitat.
Respecte d'això es dóna compte de l'informe elaborat pels servicis tècnics en què s'expressa:
“Que se'ns requerix per l'Ajuntament de Rafelbunyol perquè informem sobre la instal·lació
d'un tendal en el baix siti en el carrer del Puig número 19, de Rafelbunyol, on s'ubica
l'establiment hostaler “Bar el Tros”. En vista de tot això, la tècnic que subscriu INFORMA:
Que personada en el local en qüestió, es comprova que el tendal està instal·lat a una alçaria de
2,60 ml respecte a la vorera; que mesura un ample de 4,10 ml i s'obri cap a la via pública 3,20
ml.
Que segons el que establix l'article 73 de les presents NNSS: Marquesines i altres elements,
“Els tendals mòbils estaran situats, en tots els seus punts, inclús els d'estructures, a una
alçaria mínima sobre la rasant de la vorera de 2.25 m. El seu ixent, respecte a l'alineació
anterior no podrà ser superior a l'amplària de la vorera menys 30 cm, sense sobre passar els
dos metres, i respectant en tot cas l'arbratge existent.”
Atés que el tendal de referència sobreïx més de 2 metres, incomplint el que establix l'article 73
mencionat, i tenint en compte l'article 236 de la Llei 5/2014 de de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, ja
que, no han transcorregut més de 15 anys des de la instal·lació del tendal i són obres
executades sense llicència, es deurà vaig requerir al propietari de l'establiment perquè
legalitze la instal·lació del mateix atorgant un termini de dos mesos perquè sol·licite l'oportuna
autorització urbanística, sense perjuí dels drets civils sobre la fatxada de l'edifici sobre els
quals esta administració no té competència.”
A la vista de l'informe realitzat s'acorda requerir al propietari de l'establiment perquè legalitze
la instal·lació del tendal, atorgant un termini de dos mesos perquè sol·licite l'oportuna
autorització urbanística, sense perjuí dels drets civils sobre la fatxada de l'edifici sobre els quals
l'Administració no té competència.

QUART.- CONCESSIÓ D'AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL
No es van presentar.
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QUINT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir

SEXT.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Des de la celebració de l'última Junta de Govern Local, s'han dictat les següents
resolucions de l'Alcaldia:





















Decret núm. 801 de 9 de novembre reconeixent i ordenant la devolució d'ingressos de
diversos expedients de pagre agrari.
Decret núm. 802 de 9 de novembre incoant expedient de baixa d'ofici per inscripció
indeguda en el padró d'habitants.
Decret núm. 803 de 9 de novembre ordenant la devolució de fiança per import de
2.468,85 euros depositada com a garantia de les obres d'adequació de les piscines
descobertes d'adults i xiquets en 2013.
Decret núm. 804 de 9 de novembre aprovant la reparcel·lació de la finca sítia en la
parcel·la A6.1 en carrer Calvari, Mestre Rodrigo i Guàrdia Civil
Decret núm. 805 de 9 de novembre autoritzant la contractació del personal directiu,
professors i administratiu del taller d'ocupació especialitat d'infraestructura de jardins i
obra.
Decret núm. 806 de 10 de novembre donant per finalitzat el procediment de restauració
de la legalitat urbanística iniciat mitjançant una resolució número 237/2015 de data 20
d'abril de 2015 per l'execució dels actes consistents en l'aplec de materials de
construcció i runes en la parcel·la 41 del polígon 3
Decret núm. 807 de 10 de novembre pel qual es denega reclamació prèvia a la via
jurisdiccional social presentada davant d'esta Administració en data 22 d'octubre de
2015.
Decret núm. 808 d'11 de novembre contractant un socorrista per a substituir una baixa
d'incapacitat temporal.
Decret núm. 809 d'11 de novembre aprovant la llicència de parcel·lació urbanística de
la finca sítia en carrer Joan Lluis Vives, 3.
Decret núm. 810 de 12 de novembre reconeixent l'obligació i ordenar el pagament de la
taxa la publicació de l'Edicte de contractació del servici de col·laboració de recaptació
per i de la gestió del servici públic Escola Infantil el Parc en el BOP
Decret núm. 811 de 12 de novembre procedint a l'aprovació de la memòria valorada
relativa a l'obra “millora zona verda del berenador municipal.
Decret núm. 812 de 13 de novembre ordenant el pagament de 2.180 euros(relación de
pagaments nº186).
Decret núm. 813 de 13 de novembre aprovant la compensació d'ofici de deutes d'un
contribuent en l'import concurrent amb el crèdit reconegut a favor seu.
Decret núm. 814 de de 13 de novembre aprovant diverses declaracions responsables
d'obres
Decret núm. 815 de 13 de novembre desestimant un recurs de reposició contra
liquidació d'IIVTNU.
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Decret núm. 816 de 13 de novembre donant per finalitzat el procediment de restauració
de la legalitat urbanística iniciat mitjançant una resolució número 762/2015 de data 23
d'octubre de 2015 per l'execució dels actes consistents en l'obertura de va al carrer Camí
Fons, execució de cambres de fatxada i divisió de local en l'emplaçament de Miquel
Romeu, 1
Decret núm. 817 de 13 de novembre aprovant la modificació de crèdit 20/2015 de
generació de crèdit per ingrés.
Decret núm. 818 de 13 de novembre ordenant la inscripció d'una parella en el registre
de Parelles de Fet municipal
Decret núm. 819 de 16 de novembre procedint a retolar la via pública existent entre la
rotonda final de l'Avinguda Magdalena i la rotonda en què es realitza un canvi de sentit
a la dreta (Vial del Sector IV tocant al terme municipal de Massamagrell), amb el nom
d'Av. Societat Musical La Primitiva.
Decret núm. 820 de 16 de novembre contractant un monitor de natació per acumulació
de tasques per a impartir cursos de natació a escolars i preescolars
Decret núm. 821 de 16 de novembre anul·lant expedient sancionador per infracció als
articles 51 i 62 de l'Ordenança Reguladora de la tinença i protecció d'animals de
companyia basant-se en l'informe realitzat per l'instructor de l'expedient.
Decret núm. 822 de 16 de novembre anul·lant l'expedient sancionador per infracció a
l'article 21 del Reglament de servei d'Arreplegada de residus sòlids urbans i neteja
viària basant-se en l'informe realitzat per l'instructor de l'expedient.
Decret núm. 823 de 18 de novembre reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de
la relació núm. 113 per import de 2.165,58 euros.
Decret núm. 824 de 18 de novembre desestimar el recurs de reposició contra sanció de
trànsit.(exp. 171/2014)
Decret nún, 825 de 18 de novembre aprovant la compensació d'ofici de deutes d'un
contribuent en l'import concurrent amb el crèdit reconegut a favor del mateix.
Decret núm. 826 de 18 de novembre imposant multa coercitiva la propietari de
l'immoble siti en carrer Sant Francés, 35 per incompliment injustificat de l'orde
d'execució dictada per resolució de l'alcaldia de data 7/10/2013
Decret núm. 827 de 19 de novembre ordenant prosseguir amb el procediment de
restauració de la legalitat urbanística iniciat mitjançant una resolució 172/2015 de data
24 de març de 2015 per l'execució dels actes consistents en l'aplec de materials de
construcció i runes en la parcel·la 59 del polígon
Decret núm. 828 de 19 de novembre reconeixent d'ofici la procedència del dret a la
devolució d'import de matrícula de diverses persones que han causat baixa en el curs
Decret núm. 829 de 19 de novembre contractant un alumne treballador del Taller
d'Ocupació Rafelbunyol II en l'especialitat d'Infraestructura de Jardins a partir del 19 de
novembre de dos mil quinze.
Decret núm. 830 de 20 de novembre ordenantprosseguir amb el procediment de
restauració de la legalitat urbanística iniciat mitjançant una resolució 176/2015 de data
8 d'abril de 2015 per l'execució dels actes consistents en l'aplec de materials de
construcció i runes en la parcel·la 87 del polígon 4.
Decret núm. 831 de 20 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública el dia 22 de novembre.
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Decret núm. 832 de 20 de novembre autoritzant disparar focs artificials en la via
pública el dia 22 de novembre d'11 a 14 hores.
Decret núm. 833 de 20 de novembre incoant expedient de responsabilitat patrimonial
per accident patit en carrer Germanlles 15 cantó amb carrer Del Mar.
Decret núm. 834 de 23 de novembre adjudicant les contractació relativa a la redacció
dels projecte finançats per la Diputació de València destinats a la realització
d'inversions financerament sostenibles.
Decret núm. 835 de 23 de novembre adjudicant la contractació relativa a la direcció de
les obres finançats per la Diputació de València destinats a la realització d'inversions
financerament sostenibles.
Decret núm. 836 de 23 de novembre desestimant la sol·licitud plantejada per l'interessat
tenint en compte que tal com establix l'ordenança reguladora d'IVTM de l'Ajuntament
de Rafelbunyol, la quota aplicable als ciclomotors o motocicletes la cilindrada de la
qual estiga compresa entre els 500 i 1000 cc és de 43,92 euros anuals.
Decret núm. 837 de 24 de novembre desestimant el recurs de reposició plantejat per
l'interessat al no ser competència d'este Ajuntament el coneixement de reclamacions
contra actes de gestió censal de IAE.
Decret núm. 838 de 24 de novembre estimant la sol·licitud plantejada per l'interessat i
reconéixer la procedència de la devolució de l'esmentat ingrés indegut en concepte
d'IVTM 2010 V0860FK per l'import de 62,50 euros
Decret núm. 839 de 24 de novembre declarant la caducitat de la llicència número
33/2014 per a la construcció d'una vivenda unifamiliar en carrer Miguel Hernandéz, 10
Decret núm. 840 de 24 de novembre estimant i procedir a la baixa i anul·lació dels 3
esmentats rebuts cobradors per 2n termini IBI urbana 2015
Decret núm. 841 de 25 de novembre estimant la pretensió de l'interessat i procedir a la
rectificació de la liquidació de plusvàlua núm. 549/2015, prenent en consideració la
superfície de terreny urbà transmesa de 921,80 m2
Decret núm. 842 de 25 de novembre aprovant la modificació de crèdit 21/2015 per
generació de crèdit per ingrés
Decret núm. 843 de 25 de novembre reconeixent la procedència de la devolució de
fiança per utilització sala audiovisuals declarant la compensació contra el mateix de
l'import pendent d'abonament per la seua utilització.
Decret núm. 844 de 25 de novembre aprovant el Projecte Tècnic relatiu a la
CONDICIONAMENT POLIESPORTIU MUNICIPAL: VESTUARIS/GRADES
CAMP DE FUTBOL, FRONTONS I PISTA POLIESPORTIVA” redactat per
l'Arquitecte D. Víctor García Martínez, integrat dins de l'equip Víctor García
Arquitectes S.L., inclosa en el Pla de concessió d'ajudes econòmiques per a la
realització d'inversions financerament sostenibles de la Diputació Provincial de
València
Decret núm. 845 de 25 de novembre aprovant l'expedient de contractació i el plec de
condicions que ha de regir la contractació de les obres CONDICIONAMENT
POLIESPORTIU MUNICIPAL: VESTUARIS/GRADES CAMP DE FUTBOL,
FRONTONS I PISTA POLIESPORTIVA
Decret núm. 846 de 25 de novembre reconeixent i ordenand el pagament de les
obligacions contingudes en la relació nº115 l'import brut de la qual ascendix a
43.465,80 Euros.
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Decret núm. 847 de 25 de novembre convocant sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament
per al dia 30 de novembre a les 18:0 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament.
Decret núm. 848 de 25 de novembre de 2.015, sobre posada en marxa del procés de
concessió d'ajudes per adquisició de llibres de text
Decret núm.849 de 26 de novembre de 2.015, ordenant el pagament de la factura
inclosa en la relació 114 per import de 677,60 €
Decret núm. 850 de 26 de novembre de 2.015, estimant sol·licitud de devolució
d'Impost de circulació de vehicles per baixa definitiva del mateix
Decret núm. 851 de 26 de novembre de 2.015, estimant sol·licitud de devolució
d'Impost de Béns Immobles per duplicitat del rebut.
Decret núm.852 de 27 de novembre de 2.015, autoritzant, disposant i reconeixent
l'obligació de pagament a l'associació democràtica de jubilats i pensionistes de
Rafelbunyol la subvenció de 7.000 €, i ordenand el pagament de la mateixa.
Decret núm.853 de 27 de novembre de 2.015, desestimant recurs de reposició interposat
contra provisió de constrenyiment derivada de liquidació d'IBI Urbana de 2014 de
diversos immobles.
Decret núm.854 de 27 de novembre de 2.015, aprovant diverses compensacions d'ofici
relatius a deutes amb diversos proveïdors que al seu torn tenen pendent de pagament
tributs municipals.
Decret núm.855 de 27 de novembre de 2.015 revonociendo l'obligaci´`on i ordenand el
pagament de les nòmines del mes de novembre per un import de 140.143,01 €.
Decret núm.856 de 27 de novembre de 2.015 aprovant el projecte tècnic de les obres
REPARACIONS EN AUDITORI, incloses en el programa de les Inversions
Financerament sostenibles de la Diputació Provincial.
Decret núm.857 de 27 de novembre de 2.015 aprovant el projecte tècnic de les obres
REHABILITACIÓ ESCOLA TALLER, incloses en el programa de les Inversions
Financerament sostenibles de la Diputació Provincial.
Decret núm.858 de 27 de novembre de 2.015 aprovant el projecte tècnic de les obres
REHBILITACIÓ DE LA CASA DEL JOVE, incloses en el programa de les Inversions
Financerament sostenibles de la Diputació Provincial.
Decret núm.859 de 27 de novembre de 2.015 aprovant el projecte tècnic de les obres
REPARACIONS EN ENLLUMENAT PUBLIC, incloses en el programa de les
Inversions Financerament sostenibles de la Diputació Provincial.
Decret núm. 860 de 27 de novembre de 2.015 estimant al·legacions a sancions de
trànist.
Decret núm.861 de 30 de novembre, convocant sessió de Junta de Govern Local per al
dia 2 de desembre de 2.015

SÈPTIM.- PRECS I PREGUNTES
El Sr.Ciges pregunta si hi ha alguna subvenció per a nuclis urbans diferents de la població, en
relació amb possibles inversions a realitzar en la Urbanització Lladró.
S'informa que en els plans provincials sol existir un pla específic per a nuclis, i que el vigent és
el pla 2.014-2.015, per la qual cosa caldrà esperar a la convocatòria de noves ajudes.
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La Sra. Piquer sol·licita que es recupere la informació tramitada a la Direcció General de
Patrimoni en relació amb el paratge natural dels Germanells, per a poder reprendre l'assumpte i
veure quines mesures d'actuació es poden dur a terme.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la sessió a les
tretze hores, de tot això com a Secretari certifique.
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