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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les nou hores i trenta minuts del dia 15 de desembre de 2015 en el
Saló de Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors 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 María Fuentes Dueñas, membres
dels servicis Tècnics Municipals.
Es fa constar que la Sra. Piquer Sancho hi ha excusat amb caràcter previ la seua assistència.
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 les actes corresponents als dies 12 de novembre de 2.015 i 2 i 9 de desembre de 2.015 , pel
que queden pendents 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. 866 de 3 de desembre:
*Angel Rodenas Molina per a la realització d'obres d'habilitació de garatge per a vivenda,
tancament de solar posterior i obertura de porta en el mateix, en la vivenda sítia en la c/ Vicent
Soriano, 24.
*Rafael Carlos Gran per a la realització d'obres de reparat, esquerdejat mitgeres,
demolició falsos sostres i paviment planta alta en la vivenda sítia en la c/ Calvari, 40.
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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:
VICENTE LAGUARDA VIVES per a canalització d'aigua potable en C/Camí Fondo 1 baixos A i
B. 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.

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.
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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 (18,00 €) 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 trenta cèntims
d'euro (3,30)
*LIQUIDACIÓN TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS D'EURO
(21,30 €).

LUIS SOLERA PEREZ per a canalització de sanejament en C/Manuel Indiano, encreuament amb
Av. Blasco Ibáñez. 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 confrontantes 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.
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El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall amb
radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu torn, l'ample
de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample de la rasa, per a
garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

RASA

Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats de
l'assaig de compactació al 98 % de 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:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de díhuit euros (18,00 €) 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).
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*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: tres euros amb trenta cèntims
d'euro (3,30)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS D'EURO
(21,30 €).

VICENTE PEDRO TORRES, per a realització d'obres consistents en instal·lació de
muntacàrregues en vivenda unifamiliar sítia en C/Sant Roc núm.13, referència cadastral
8757804YJ2885N0001TF.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de dos-cents huitanta-un euros amb huitanta-tres cèntims d'euros (281,83 €) 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: cinquanta-un euros amb seixantaset cèntims d'euro (51,67)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: tres-cents trenta-tres euros amb cinceunta cèntims d'euros
(333,50 €).

ACCESSORES I ELEVADORES VALENCIA S.L., per a la realització d'obres de nova planta
consistents en la construcció d'una nau Industrial sense ús específic amb façanes que donen al
C/Trenet núm.7, i C/Senda dels Deu 8, referència cadastral 9551204YJ2895N.
Amb caràcter previ a l'inici de les obres hauran d'aportar la documentació següent:
*Designació del director de l'obra i d'execució de la mateixa amb visat del respectiu
col·legi.
*Designació del coordinador de seguretat i salut de l'obra amb el visat del respectiu col·legi.
*Declaració responsable del constructor.
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.
Deurà de depositra una fiança de 5.696 euros (equivalents a 200 € / metre lineal), per a assegurar la
correcta execució de les obres i la seua no afectació al domini públic.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de Sis mil quatre-cents noranta euros amb huitanta-sis cèntims d'euro ( 6.490,86) quantitat que
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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: mil cent huitanta-nou euros amb
noranta-nou cèntims d'euro (1.189,99)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: set mil sis-cents huitanta euros amb huitanta-cinc cèntims
d'euro.(7.680,85 €).

Es dóna compte de la sol·licitud formulada per Víctor Santosjuanes Rodrigo sol·licitant la
revisió de la liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres relatives a l'expedient
de llicència d'obres núm. 88/2015 per estar en desacord amb el pressupost calculat pels serveis
tècnics municipals que servixen de base a la liquidació. Es comprova que a la sol·licitud no aporta
document acreditatiu del cost real i efectiu de les obres, per la qual cosa s'acorda requerir-li a la
seua presentació en un termini de deu dies hàbils des de la notificació del requeriment advertint-li
de que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit en la seua petició, arxivant-se sense més tràmit,
amb els efectes previstos en l'article 42.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i d'acord tot això amb l'article 71.1 del mateix
text legal.

Es dóna compte de l'expedient de concessió de llicència de primera ocupació de la vivenda sítia en
el carrer La Font 2, instada per Antonio Martí Escamilla, i en concret de la justificació presentada
en esmena les deficiències posades de manifest per informe dels servicis tècnics municipals.
Donades les explicacions oportunes per part dels membres dels servicis tècnics municipals, s'acorda
informar favorablement l'Alcaldia, com a òrgan competent, la concessió de la llicència d'ocupació.

Es dóna compte de l'escrit presentat per la Comunitat de Propietaris del C/Diputació núm.3 al 17,
denunciant l'execució d'obres per part de la propietària de la vivenda núm. 1 del C/Diputació
provinicial, consistents en la construcció “d'una pila per a llavar, pica amb piles i té una llavadora
que aboca les aigües domèstiques i sabonoses als desaigües de les rampes de la comunitat
il·legalment que van al pou d'aigües netes de pluja.” Vist l'informe emés pels Servicis Tècnics
Municipals que indica:
“Que no existix en les dependències municipals constància de sol·licitud d'autorització per a
l'execució de les obres denunciades, per la qual cosa deurà sol·licitar-se la legalització de les
mateixes.
Que una vegada legalitzades les obres, em ratifique en el contingut de l'anterior informe quant a la
connexió de les piles i la llavadora a la xarxa de pluvials de l'edifici.”
En relació amb aquest últim informe s'indica que es va comunicar a la comunitat de propietaris que
la denúncia relativa a l'abocament d'aigües sabonoses al pou d'arreplega d'aigües pluvials de la
comunitat era una controvèrsia suscitada entre particulars de caràcter civil pel que l'Ajuntament no
tenia competències respecte d'això.
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En definitiva, basant-se en els informes emesos, 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 la sol·licitud de devolució de fiança, depositada per a garantir la correcta
ejeución de les obres en la C/1r de Maig núm.2 corresponents a l'expedient de llicència d'obres
núm. 100/2005 instat per RAMON ADRAMA SANCHO. Vist l'informe subscrit pels servicis
tècnics municipals en la que s'acredita la correcta execució de les obres, s'acorda procedir a la
devolucióin de la fiança que ascendix a la quantitat de 7.948 euros.

Es dóna compte de la instància subscrita per JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA, en que en
contestació a la notificació rebuda del decret núm.827/2015 sobre orde de restauració de la legalitat
urbanística en la parcel·la núm.59 del polígon del Cadastre de béns immobles de naturalesa rústica,
al·lega que “A causa de la notificació rebuda, vam procedir a realitzar la neteja i desemcombro de
residus. Po el que actualment l'existent en la parcel·la considerem és matèria pròpia d'ús agrícola”
Respecte d'això es dóna compte de l'informe emés pels servicis tècnics municipals en que s'indica
que “després de rebre instància de Juan Antonio García García sobre la neteja i retirada de runa,
la tècnic que subscriu es persona en la parcel·la 59 polígon 2, comprovant-se sobre la parcel·la que
esta es troba en semblants condicions que quan es va incoar l'expedient de restauració de legalitat
urbanística.”, aportant reportatge fotogràfic demostratiu d'estos extrems.
A la vista de l'informe emés, els membres de la Junta de Gobienro Local acorden que s'informe
l'Alcaldia, com a òrgan competent, que continue la tramitació de l'expdiente de restauració de la
legalitat urbanística, amb la concessió d'un termini addicional de quinze dies per a la retirada de
runes i la resta de materials per a la restitució de la realitat física alterada a l'estat immediatament
anterior a la realització dels actes objecte d'infracció.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSE CHULVI GASPAR denunciant la presència
de “colomers” en la C/SAN Juan núm.31 i núm.8 que provoquen molestes al veïnat. El Sr. Alcalde
ordena que per part dels servicis tècnics es facen els esbrinaments necessaris i s'emeten els
corresponents informes tècnics.
Per part dels membres dels servicis tècnics s'informa de les adjudicacions de les obres incloses en el
Pla d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació Provincial de València , indicant que
està previst l'inici de les obres dins d'este mateix any per a poder complir ls exigències de la
Diputació Provincial. Respecte d'això es discutix per part dels membres d ela Junta de Govern Local
sobre la conveniència del desplaçament dels servicis de la Biblioteca pública Municipal i les
distintes alternatives existents, quedant encarregada la Regidor Sra. Gimeno Ros de trobar una
solució respecte d'això.

Igualment els servicis tècnics informen de les condicions per a la ubicació d'una instal·lació tipus
“gàbia” en la C/Magdalena en ocasió de la celebració de la festivitat de Sant Antoni, indicànt-se que
7
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per a això serà necessari comprovar si la fixació dels elements de la gàbia poden afectar les xarxes
de subministrament existents en el subsòl.

Igualment per part de Secretaria s'informa que la celebració d'este tipus d'espectacles ha sigut
regulat amb una nova normativa, havent de ser l'Ajuntament el que tramita davant de la Delegació
del Govern la documentació relativa al festeig a celebrar.
Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.

TERCER.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
Se n’adona de la instància presentada per ELENA MORTE FERRANDO sol·licitant
reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Joan lluis Vives núm.17. Vist l'informe de la
Policia Local, en que s'acredita l'existència d'una reserva d'aparcament junt amb el núm.7 del mateix
carrer, a una distància aproximada de 34,2 m. de la vivenda sítia en el número 17, els membres de la
Junta de Govern Local acorden desestimar allò que s'ha sol·licitat, donada la proximitat d'una altra
plaça de reserva d'aparcament, ja que la reserva no és d'ús exclusiu 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.

QUART.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir

QUINT.- 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. 862/2015 d'1 de desembre de 2.015 rectificant apunts comptables relatives a
les nòmines de les escoles d'estiu i esportiu, imputant-lo a la partida pressupostària correcta.
Decret 863/2015 d'1 de desembre de 2.015 donant per finalitzat l'expedient de restauració
de la legalitat urbanística iniciat per resolució núm. 27/2015.
Decret 863b/2015 d'1 de desembre de 2.015 sobre contractació d'un monitor de natació a
través del Consorci Pactem Nord.
Decret núm.864/2015, d'1 de desembre de 2.015, sobre nomenament de Miracle Gil
Carbonell com a administratiu d'administració general després de superar el procés selectiu.
Decret núm.865/2015, de 3 de desembre de 2.015 sobre anul·lació d'apunts comptables
corresponents a diverses retencions de crèdit i autorització de gasto.
Decret núm.866/2015 de 3 de desembre de 2.015 sobre presa de raó de diverses
declaracions responsables d'execució d'obres.
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Decret núm.867/2015 de 3 de desembre de 2.015, adjudicant a Alberto Cerdán Ruiz la
contractació dels servicis d'actualització de la pàgina web per a la migració de dades a
Portals Municipals de la Diputació de València i la col·laboració en l'elaboració del portal
de transparència.
Decret núm.868/2015, de 4 de desembre de 2.015, estimant una rectificació d'error material
en la liquidació tributària de la taxa per la prestació del servici d'arreplegada de fems.
Decret núm.869/2015 de 4 de desembre, autoritzant l'ocupació de via pública per a tir de
focs artificials el dia 8 de desembre de 2.015 a les 14 hs. en la C/Magdalena 1
Decret núm.870/2015 de data 4 de desembre de 2.015, d'aprovació de l'expedient de
generació de crèdits per ingrés per concessió de les subvencions corresponents al Salari
Jove, taller d'Ocupació i programa de gratuïtat de llibres de text.
Decret núm.871/2015 de 4 de desembre de 2.015, autoritzant l'ocupació de via pública per a
tir de focs artificials el dia 8 de desembre de 2.015, a partir de les 7.30 hs, en diversos
carrers del municipi.
Decret núm.872/2015 de 4 de desembre de 2.015, autoritzant a les Filles de Maria 2016 a la
realització d'un “sucar popular” en les instal·lacions del trinquet municipal.
Decret núm.873/2015 de 4 de desembre de 2.015, aprovant liquidacions de l'impost sobre
l'Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa urbana expts. 608 a 669 per un import de
24.400,61 €.
Decret nuúm.874/2015 de 4 de desembre convocant sessió extraordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 4 de desembre de 2.015.
Decret núm.875/2015 de 9 de desembre de 2.015, aprovant l'expedient de modificació de
crèdits núm.23/2015 sobre generació de crèdits per ingrés per concessió de subvenció per la
Diputació Provincial de València per a actuacions dirigides a persones i famílies que es
troben en situació crítica com a conseqüència de la carència d'ingressos.
Decret núm.876/2015 de 9 de desembre de 2.015, ordenant el pagament de les Ajudes
d'emergència social aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de desembre
de 2.015.
Decret núm.877/2015 de 9 de desembre de 2.015, concertant una operació de tresoreria amb
el BBVA per un import de 400.000 €.
Decret núm. 878/2015 de 10 de desembre de 2.015, incoant orde d'execució de l'immoble
siti en C/Sants de la Pedra núm.32.
Decret núm.879/2015 d'11 de desembre de 2.015 autoritzant i reconeixent el pagament de
2.000 € a SRA Mireia Gimeno Ros en concepte de pagaments a justificar.
Decret núm.880/2015 d'11 de desembre de 2.015, aprovant l'expedient de modificació de
crèdits núm.24/2015 sobre generació de crèdits per ingrés per concessió de subvenció per la
Diputació Provincial de València relativa a l'aportació de la mateixa al programa de
gratuïtat de llibres de textos.
Decret núm.881/2015 d'11 de desembre de 2.015 concedint un fraccionament del pagament
de les liquidacions de l'impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
urbana amb referències 445, 446 i 447 de 2.015.
Decret núm.882/2015 d'11 de desembre de 2.015 concedint un fraccionament del pagament
de les liquidacions de l'impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
urbana amb referències 448, 449 i 450 de 2.015.
Decret núm.883/2015 d'11 de desembre de 2.015, ordenand el pagament de dos Ajudes
socials.
9

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






Decret núm.884/2015 d'11 de desembre de 2.015, sol·licitant una pròrroga per a la
justificació de l'ajuda concedida dins del pla d'eficiència energètica en equips de calefacció.
Decret núm.885/2015 d'11 de desembre de 2.015, autporizando la renovació de la Comissió
de Servicis en l'Ajuntament de Puçol de l'Agent de la Policia Local D. Sergio López
Sánchez.
Decret núm. 886/2015 d'11 de desembre de 2.015, convocant sessió ordinària de la Junta de
Govern Local per al dia 15 de desembre de 2.015.

Previ al passe al torn de precs i preguntes, per part del Sr. Alcalde s'indica la necessitat d'introduir
en l'orde del dia via d'urgència la Convocatòria de programa de contractació pública de desocupats
per a la selecció dels participants en el programa PEC 2015. Respecte d'això s'indica que s'ha
convocat un programa d'ajudes econòmiques per a la contractació de persones desocupats finançat
per la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, corresponent-li a l'Ajuntament de
Rafelbunyol una ajuda 21.730,42 €, devent d'aportar l'Ajuntament de Rafelbunyol la quantitat de
10.865,21 € corresponent al 33% del Pla. Les bases del dit Pla d'Ocupació Conjunt van ser
publicades en el BOP núm. 102 de data 1 de juny de 2.015.
Com vullga que les contractacions del personal deuen realitzar-se amb anterioritat a la finalització
d'any segons la base quarta, es fa precís realitzar la convocatòria de les places prenent com a
referència les bases publicades per la Diputació Provincial de València.
A la vista de les explicacions atorgades, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden introduir
el següent punt per la via d'urgència:

SEXT.- CONVOCATÒRIA DE PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE
DESEMPLEATS. BAREMS PER A LA SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS EN EL
PROGRAMA PEC 2015.
Es dóna compte de les bases del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques
Valencianes de 2.015 publicades en el Butlletí oficial de la Província núm. 102 de data 1 de juny de
2.015.
Considerant que de les mencionades bases es desprén la concessió d'una ajuda per part de la
Diputació de València i la Generalitat Valenciana de 21.730,42 € per a la contractació de personal
desocupats, sent l'aportació de l'Ajuntament de 10.865,21 €, per un import total del Pla de 32.595,63
€.
A la vista d'ells, la Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.- Adherir-se al Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes
2.015.
SEGON- Aprovar les bases de la convocatòria per a la contractació de 9 peons de manteniment
amb el detall següent:
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6 llocs de Peons de neteja.
Duració contracte: 3 mesos Inici: del 28.12.2015 al 27.03.2016.
Jornada: 40h setmanals de dilluns a divendres.
Retribució: Brut Salari Base + P. Conveni +P pagues extres 949,96 €
Funcions: Realització de tasques de manteniment i neteja en espais públics, dependències
municipals i zones verdes del municipi de Rafelbunyol.
1 lloc de Peó de jardineria.
Duració contracte: 3 mesos Inici: del 28.12.2015 al 27.03.2016.
Jornada: 40h setmanals de dilluns a divendres.
Retribució: Brut Salari Base + P. pagues extres 1013,40 €.
Funcions: Auxili al personal de la brigada de jardineria.
2 llocs de Conserge.
Duració contracte: 3 mesos Inici: del 28.12.2015 al 27.03.2016.
Jornada: 24 hores setmanals L'horari pot variar en funció de les necessitats del servici.
Retribució: Salari Base + P. pagues extres + P. conveni 594,11 €.
Funcions: Obertura, atenció i atenció d'edificis públics i espais municipals.
En el procés de selecció per a la contractació, s'aplicarà el barem establit per les bases de la
convocatòria aprovades per la Diputació Provincial de València en el BOP núm. 102 de 01/06/2015
i la Resolució de 29 d'abril de 2015 del director general d'Ocupació i Formació

SÈPTIM.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Gimeno Ros pregunta si s'ha preparat la documentació que ha sol·licitat la direcció del
Col·legi públic sobre la inspecció que està realitzant a eixes instal·lacions l'INVASAT. El Sr.
Secretari informa que es va traslladar del dit document a la funcionària encarregada de la custòdia
dels contractes de manteniment i que la mateixa està preparant la documentació para la seua
entrega.
La Sra. Gimeno informa així mateix que s'està treballant igualment sobre la redacció d'una
ordenança reguladora de la celebració de bodes civils, i que quan la mateixa estiga redactada es
facilitarà per al seu estudi amb anterioritat al Ple de l'Ajuntament.

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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