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 JNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 23 de desembre 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 del senyor Francisco Javier Pelluz Requeno, Secretari
titular 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'Orde de la Presidència, de l'Esborrany de l'Acta de la Sessió
Anterior, la que trobada totalment conforme pels senyors assistents és aprovada per unanimitat,
ordenant la seua immediata transcripció en el Llibre d'Actes corresponent.

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

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
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:
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MAURO SANCHIS CABANES, en representació d'ÀREA MAUROS, SA per a realització
d'obres de connexió amb la xarxa de sanejament i aigua potable del municipi de Rafelunyol en
relació a la connexió de sanejament i d'aigua potable en la parcel·la 159 del polígon 27 del Puig de
Santamaría, amb els següents condicionants:
1. Que haurà de depositar una fiança de 35.000 € per a garantir la correcta execució de
l'asfaltat.
2. Que les rases a realitzar constituïxen connexions privades pel que el manteniment de les
mateixes anirà a càrrec del sol·licitant.
3. Que el sol·licitant renúncia a les possibles indemnitzacions per responsabilitat patrimonial
que poden sorgir pel mal funcionament d'ambdós connexions en sòl públic.
4. Que es deurà de presentar en este Ajuntament certificat final de les obres a fi que este
Consistori procedisca a realitzar visita d'inspecció final en què es comprove que les obres
realitzades s'ajusten a la llicència d'obres concedida.
5. Que l'empresa s'ha compromés formalment amb l'Ajuntament de Rafelbunyol a la
contractació del 25% de la plantilla siga resident en este municipi, segons s'especifica en la
documentació de l'expedient.
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
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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 dos mil huit-cents setanta-un euros (2.871 €) 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: quatre-cents setanta-huit euros
amb cinquanta cèntims (478,50 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (3.349,50 €)

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es va acordar concedir les següents llicències de reserva d'aparcament, amb el pagament previ del
preu públic corresponent:
ANTONIO JOSÉ SERRANO NAVARRO, 2,5 ml. en carrer 9 d’Occtubre núm. 61,
per a un màxim de tres places.
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VIOLETA SANZ FURIÓ, 2,5 ml en carrer 9 d’Octubre múm. 63, per a un màxim de
tres places.
RAFAEL BARGUES PARDO, 2,5 ml. en carrer Joan LLuis Vives, 20, per a un màxim
de tres places.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupació de la via pública
Es dóna compte de la instància presentada per ASUNCIÓN MARTÍ FERRER sol·licitant per a
l'any 2015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat,
Taverna l’Embolic, siti en carrer Mare de Déu del Miracle, 9. 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 Mare de Déu
del Miracle, 9. amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la Taverna
l’Embolic, 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: any 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 trànist 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'alçaria 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 dóna compte de la instància presentada per JOSÉ CASTELLAR IBORRA sol·licitant per als
mesos de gener, febrer i març de 2015 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.

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























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: gener, febrer i març de 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.
o En casos de tests o semblants l'alçaria 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.
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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 dóna compte de la instància presentada per PEDRO JIMÉNEZ CARRASCO sol·licitant per als
mesos de gener, febrer i març de 2015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del
local de la seua propietat Bar Miami, siti en carrer Calvari, núm. 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: gener, febrer i març de 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 trànist 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'alçaria 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 dóna compte de la instància presentada per EVA MARÍA GÓMEZ PADILLA sol·licitant per als
mesos de gener, febrer i març de 2015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del
local de cafeteria-cerveseria, siti en carrer Rei En Jaume, núm. 58 B. La terrassa se situa enfront de
la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una
superfície total de 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 carrer Rei En Jaume,
58 B amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la cafeteria-cerveseria, no
podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
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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: gener, febrer i març de 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 trànist 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'alçaria 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.
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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 dóna compte de la instància presentada per VICENTE PIQUER SANCHIS sol·licitant permís
per a cobrir la terrassa de 3 m2 existent en la via pública enfront del local de la seua propietat, Bar
Pa i Glop siti en carrer Ausiàs March, 13.
Atés que l'actual petició varia les condicions de la llicència d'ocupació de via pública que tenia
atorgada fins al moment, els membres de la Junta de Govern acorden requerir a l'interessat la
documentació tècnica i memòria explicativa de l'estructura a emprar per a cobrir la terrassa existent
en la via pública.

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
No es van produir

SÈPTIM.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
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 núm. 692/2014 de 18 de desembre declarant la prescripció de la liquidació
practicada a Sra. Elvira Ros Agustí, en concepte d'ICIO (expdte. obres 14/2010).
Decret núm.693/2014 de 18 de desembre paralitzant expedients baixes d'ofici del padró
municipal d'habitants.
Decret núm. 694/2014 de 19 de desembre reconeixent l'obligació i ordenant el pagament del
50% de les assistències a sessions dels membres de la Corporació relatives al quart
trimestre de 2014 i del quart trimestre de la subvenció a grups polítics.
Decret núm. 695/2014 de 19 de desembre reconeixent l'obligació (relació de comptabilitat
nº78) i ordenand el pagament de les nomines, l'import del qual ascendix a 182. 132,91
euros.
Decret núm. 696/2014 de 19 de desembre autoritzant les peticions realitzades pel personal
d'oficines relatiu a gaudi de vacacions i assumptes propis.
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Decret núm. 697/2014 de 22 de desembre aprovant la compensació de deutes d'ofici de
Josefa Dolores Verdejo Forner, de la que resulta un import a abonar per l'Ajuntament de 0
euros, resultant encara un import a favor d'este Ajuntament de 81,02 euros.
Decret núm. 698/2014 de 22 de desembre aprovant la justificació presentada d'aplicació de
les bestretes de Caixa Fixa, ordenat la seua adequada comptabilització i cancel·lació.
Decret núm. 699/2014 de 22 de desembre aprovant la relació d'obligacions nº79 per import
de 20.590,69 euros i ordenant el seu pagament.
Decret núm. 700/2014 de 22 de desembre aprovant la rectificació del Projecte relatiu a
l'Adequació d'instal·lació esportiva: urbanització, grades i vestidors, dins del Pla
d'actuacions Programades amb el núm. d'obra 254.
Decret núm. 701/2014 de 22 de desembre aprovant la liquidació d'impost de construccions
de diverses declaracions responsables presentades per a l'execució d'obres.
Decret núm. 702/2014 de 22 de desembre aprovant la contractació de 3 monitors de temps
lliure inscrits en la borsa per a la realització de l'escola de Nadal.
Decret núm. 703/2014 de 26 de desembre aprovant el Pressupost prorrogat de la Corporació
per a l'exercici de 2015, fixant els crèdits totals de l'estat a gastos del Pressupost de
l'Ajuntament en 5.479.518,59 euros.
Decret núm. 704/2014 de26 de desembre aprovant la modificació de crèdit 14/2014.
Decret núm. 705/2014 de 26 de desembre reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de
la transferència rebuda de la Conselleria de Sanitat pels gastos en què ha incorregut la
societat mercantil publica Remarasa en el segon trimestre de 2014, que ascendix a
34.552.50 euros.
Decret núm. 706/2014 26 de desembre aprovant la modificació de la nomina i abonar al
treballador Ángel García Llopis, 100 euros.
Decret núm. 707/2014 de 26 de desembre aprovant la contractació un monitor de la borsa
de monitors de temps lliure per a l'Escola de Nadal per augment del nombre de matriculats.
Decret núm. 708/2014 26 de desembre autoritzant la contractació dins del programa de
Salari Jove dels següents candidats com a auxiliars administratius per mitjà d'un contracte
de temps parcial: Laura Pérez Aloy i Rubén Andújar Liñán, corresponent a l'obra o servici
“reforç administratiu en l'organització de la programació cultural”.
Decret núm. 709/2014 de 26 de desembre autoritzant la contractació d'una monitora de
natació per a substitució d'una altra monitora per gaudi de vacances.
Decret núm. 710/2014 de 26 de desembre anomenant instructor i Secretari en relació amb la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per SRA Eloisa Gines Garcia, en
relació a un accident patit pel seu fill durant una classe de natació en la piscina coberta.
Decret núm. 711/2014 de31 de desembre estimant parcialment la sol·licitud de la mercantil
Grup Bertolín d'interessos de demora en el pagament de les certificacions de l'obra de
construcció de l'Auditori de Música.
Decret núm. 712/2014 de 31 de desembre reconeixent les obligacions per import brut de
39.657,37 euros i ordenand el seu pagament.
Decret núm. 713/2014 de 31 de desembre autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació de
pagament de 2.400 euros a favor de l'AMPA CEIP Verjurat del Miracle.
Decret núm. 714/2014 de 31 de desembre aprovant modificació de crèdits núm.15/2014 de
transferència de crèdits per un import de 1.500 €.
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Decret núm. 715/2014 de 31 de desembre reconeixent les obligacions contingudes en la
relació nº80 d'obligacions)per import brut de 43.369,47 euros i aprovant la relació 104
ordenant el seu pagament.
Decret núm. 716/2014 de 31 de desembre, aprovar al MC 16/2014 per mitjà de
transferències de crèdits entre diverses partides del capítol de personal i entre diverses
partides del mateix Grup Funcional.
Decret núm. 717/2014 de 31 de desembre reconeixent les obligacions contingudes en la
relació nº82 d'obligacions)excepte la factura de la SGAE de 1.362,27 euros per no ser
conforme i aprovar la relació 108 ordenand el seu pagament per import net de 84.087,98
euros.
Decret núm. 718/2014 de 31 de desembre reconeixent l'obligació i ordenant el pagament del
50% de les assistències a sessions dels membres de la Corporació relatives al quart
trimestre de 2014, quedant liquidat el mateix.
Decret núm. 719/2014 de 31 de desembre reconeixent les obligacions i ordenant el
pagament de nòmines per un import de 785,67 €.

ANY 2.015


















Decret núm. 001/2015 de 7 de gener, quedant assabentat de l'escrit presentat per Sr. Juan
Sancho Tamarit en representació d'Associació de Sant Antoni, sol·licitant autorització per a
tir de focs artificials per al dia 15 de gener de 2015, sobre les 8:00h per motiu de
“desperta”, en el carrer Major i Mare de Déu del Miracle.
Decret núm. 002/2015 de 7 de gener facilitant al Sr. Juan Antonio López Fernandez còpia
física de l'expedient d'infracció urbanística i la resta d'expedients d'obra i activitat que
afecten l'immoble en la c/ Francisco Tomás y Valiente.
Decret núm. 003/2015 de 7 de gener requerint a Juan Gaspar Lluci perquè adapte les
ximeneres de l'immoble de la seua propietat conforme allò que s'ha establit segons la norma
UNE, havent d'elevar les ximeneres a una alçaria superior als 2m de l'edifici.
Decret núm. 004/2015 de 7 de gener autoritzant la contractació de la monitora esportiva
Cristina Horta López per a atendre el gimnàs de la zona esportiva Paco Camarasa per al
període vacacional del personal.
Decret núm. 005/2015 de 7 de gener concedint a Amparo González Sánchez excedència per
a l'atenció del seu fill menor de dos anys.
Decret núm.006/2015 de 8 de gener concedint la llicència de segregació sol·licitada per
Asunción Iborra Rivera, en la parcel·la sítia en el carrer Av. Espanya, 39 del sector IV de
Rafelbunyol
Decret núm. 007/2015 de 8 de gener aprovant la llista provisional d'aspirant admesos i
exclosos al procediment selectiu a la plaça interina de Tècnic de Gestió.
Decret núm. 008/2015 de 8 de gener concedint la llicència de segregació sol·licitada per
Manuel i Santiago Camarasa Iborra, en la parcel·la sítia en el carrer Lepant, 5 cantó amb
carrer Puçol, 4,
Decret núm. 009/2015 de 12 de gener reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de
112,90 euros a la Diputació Provincial de València per la publicació de la llista provisional
d'aspirants admesos al procediment per al nomenament de funcionari interí.
Decret núm. 010/2015 de 12 de gener concedint bestretes a les nòmines.
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Decret núm. 011/2015 de 12 de gener acordant la convocatòria de Junta del Govern local
per al dia 15 de gener de 2015 a les 12:30 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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