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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 16 D'ABRIL DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 16 d'abril de 2015 en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Fernando Bohigas Tomás, Nuria
Losada Natividad i Mari Carmen Piquer Bernet Sota La Presidència del senyor alcalde Jaime García
García i amb assistència del senyor Fco. 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.

Participen 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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RAMON GUILLEM GARCES I MARIA GUILLEM GARCES, per a la realització d'obres de
derrocament d'edificació sítia en la C/San Juan núm.19 (Referència cadastral
9058811YJ2895N0001MK)
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzematge en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de cent trenta euros amb huitanta-sis cèntims (130,86 €) 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: vint-i-tres euros amb noranta-nou
cèntims (23,99)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB HUITANTACINC CÈNTIMS (154,85 €).

Diversos
Es dóna compte de l'expedient instat per MIGUEL VICENTE FERNANDEZ LAVARA sol·licitant
que se li concedisca llicència d'obra en la C/Castelló núm.57 presentant un document d'adaptació de
projecte bàsic i execució original al codi tècnic de l'edificació i normativa vigent.
Els servicis tècnics informen que en el seu moment el sol·licitant va obtindre la llicència d'obres en
base un projecte, però que les obres no van arribar a executar-se produint-se la caducitat de la
llicència, per la qual cosa deu presentar-se projecte d'acord amb la legislació vigent. En este sentit
per escrit de data 23 de març de 2.015 es va comunicar a l'interessat el següent:
“Atenent que el contingut del projecte d'edificació ve reglat en el Reial Decret 314/2006 de 17 de
març, pel qual s'aprova el CódifoTéncio de l'edificació Part I, Annex I
Al seu torn el Reial Decret 1000/2010 de 5 d'agost , sobre visat col·legial obligatori, en l'article 2,
establix l'obligatorietat del visat de projectes d'execució de l'edificació.
Ja que la documentació presentada patix del visat col·legial així com del model normalitzat de
sol·licitud de llicència d'obres, acompanyat de la documentació pertinent, se li requerix, de
conformitat amb allò que disposa l’article 71 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, perquè en el
termini màxim de deu dies hàbils comptar des del següent a la recepció de la present, esmene les
deficiències observades.”
En contestació al dit escrit es presenta escrit per part de l'interessat sol·licitant que se li concedisca
la llicència d'obra per a la continuació i finalització de l'obra acollint-se al projecte original de l'obra
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i al document presentat d'adaptació del projecte bàsic i d'execució al codi tècnic de l'edificació i
normativa vigent.
Després de les explicacions atorgades pels membres dels servicis tècnics municipals, s'acorda
comunicar a l'interessat que deurà de presentar la documentació pertinent a què es feia menció en
l'escrit remés de data 23 de març que ha sigut transcrit anteriorment.
Es dóna compte del següent informe elaborat pels servicis tècnics municipals:
“Que se'ns requerix per l'Ajuntament de Rafelbunyol perquè informem sobre l'informe aportat per
la propietat de la vivenda incendiada de l'edifici siti en c/ Reial Sequera de Moncada, 9 de
Rafelbunyol. En vista de tot això, la tècnic que subscriu INFORMA:
Que s'ha aportat informe tècnic firmat per l'arquitecte la senyora Laura Verdú Martínez,
col·legiada amb el número 08973 del Col·legi Territorial d'Arquitectes de València, on certifica
que “no hi ha indicis que facen dubtar de la capacitat portant de l'estructura”.
Que s'ha presentat Declaració Responsable d'Obres per a la reconstruccions de la vivenda, però
que tal com s'indica en l'informe abans mencionat, les obres ja estan executades, sense haver-se
presentat el “certificat tècnic garantint la seguretat de l'apuntalament de l'estructura, es recomana
es mantinga el desallotjament de les vivendes i local mencionats” sol·licitat per part dels servicis
tècnics municipals i sense haver-se realitzat ”l'estudi exhaustiu sobre la zona de l'estructura de
l'edifici afectada i executar les obres necessàries descrites en el dit estudi amb la sol·licitud prèvia
de llicència.”
El que fem constar als efectes oportuns a Rafelbunyol, a quinze d'abril de 2.015. Fdo. Els tècnics
municipals.”
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats del contingut de l'informe.
La Sra. Fenollosa informa igualment que hi ha una empresa interessada a realitzar una aplicació
informàtica en què es reflectisca la cartografia del municipi; la dita aplicació en principi seria
gratuïta i d'ús públic, però per a això requerixen que per part de l'Ajuntament es facilite la
informació oportuna per a poder editar l'aplicació. Respecte d'això el Regidor de Noves Tecnologies
considera que es deu de tindre una major informació de les intencions de l'empresa i de l'aplicació
en concret i saber les referències de la mateixa, per la qual cosa l'assumpte de moment queda
aparcat a l'espera d'obtindre una major informació.
Igualment la Sra. Fenollosa informa que s'han observat goteres en una de les sales de la casa de la
cultura. S'acorda que s'estime econòmicament quant podria suposar la seua reparació, i estar atent a
la convocatòria de possibles subvencions per a escometre esta obra en funció del seu cost.
La Sra. Fuentes informa que s'ha presentat instància d'informe urbanístic municipal per a la
compatibilitat de l'activitat de centre per a foment i atenció d'animals de companyia i allotjament
temporal en el polígon 2- parcel·la, 41 del terme de Rafelbunyol. Explica que a la dita instància
adjuntaven comunicació del Servici Territorial d'Urbanisme en què es manifestava: “En
conseqüència, haurà de dirigir-se directament a l'ajuntament de la localitat per a les corresponents
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llicències municipals, ja que al dia de la data no resulta necessària la DIC prèvia a la concessió de
les llicències corresponents per a l'obertura de la residència canina pretesa.”
Per part dels Servicis Tècnics s'ha elaborat un informe en què es conclou indicant que “l'ús de
RESIDÈNCIA CANINA I ENSINISTRAMENT sol·licitat en la parcel·la sítia en el Polígon 2
Parcel·la 41 de Rafelbunyol ubicada en sòl no urbanitzable comú, seria COMPATIBLE
URBANÍSTICAMENT amb les Normes Subsidiàries de Rafelbunyol, ja que l'article 38 d'estes
normes et remet a la nova normativa de sòl no urbanitzable LOTUP que en l'article 197 a) permet
este tipus d'ús en este tipus de sòl previ atorgament de les corresponents llicències municipals,
sense prèvia declaració d'interés comunitari.”
No obstant això, donada la naturalesa de la qüestió, i a la vista de la tramitació d'una Modificació
puntual de l'article 38 de les Normes Subsidiàries del Planejament que actualment està en tràmit, es
considerava l'oportunitat que s'emetera un informe jurídic per part de l'assessoria jurídica de la
Corporació.
El dit informe ha sigut emés i en ell es conclou indicant: “En relació amb la sol·licitud efectuada
per part El senyor Julio Ramón Camarasa i de conformitat amb allò que s'ha apuntat en les
consideracions jurídiques del present Informe, s'hauria de procedir a l'atorgament del certificat de
compatibilitat urbanística.”
Els membres de la Junta de Govern queden assabentats, i a la vista d'allò que s'ha tramitat entenen
que per part de l'òrgan competent es deu d'emetre el certificat de compatibilitat urbanística, amb
expressa menció dels informes tècnics i jurídics emesos.
Igualment la Sra. Fuentes informa que realitzades inspeccions per part de l'empresa Monrabal S.L.,
contractista dels servicis de manteniment d'enllumenat públic i edificis municipals, s'ha observat
que diversos secamansd'algunes dependències municipals està espatlats. S'acorda que deu procedirse a la seua reposició per a la qual cosa s'acorda demanar pressupostos a empreses subministradores
d'este tipus d'articles.
Igualment dóna compte de l'escrit presentat per la persona que gestiona el bar del Parc de la Senyera
queixant-se del mal funcionament i deteriorament d'alguna de les instal·lacions. A tals efectes
s'acorda informar d'estes incidències al tècnic autor del projecte d'activitat perquè assessore a
l'Ajuntament sobre les mesures a adoptar.
Finalment informa de les reunions mantingudes amb els tècnics de l'Ajuntament de La Pobla de
Farnals sobre el conflicte posat de manifest en una anterior junta de Govern sobre la connexió de
diversos punts d'enllumenat públic del terme municipal de La Pobla de Farnals a la xarxa de
subministrament elèctric de Rafelbunyol. En principi hi ha predisposició de resoldre l'assumpte, si
bé es va a elaborar un informe tècnic sobre esta circumstància, sense perjuí de l'exigència de
l'abonament de les quantitats resultants del consum realitzat.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir
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QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Reclamacions sobre tributs municipals
Es dóna compte de l'informe realitzat pel servici corresponent indicant que s'ha personat en les
oficines de l'Ajuntament D. Ramón Ribes Ribes als efectes d'efectuar una reclamació del rebut de
fem de la vivenda sítia en la C/Urbanització Lladró núm.6; s'observa que el dit rebut ix duplicat des
de l'any 2.010 a nom de Francisco Ribes Ribes, figurant pendent de pagament els dits rebuts des de
l'any 2.010 2.013, i estant abonats els rebuts des de l'any 2.002 a l'any 2.014 a nom de Ramón Ribes
Ribes, proposant-se en conseqüència que es donen de baixa els rebuts de fem duplicats que figuren
a nom de Francisco RibesRibes.
A la vista del dit informe s'acorda donar de baixa els rebuts que figuren pendents de
cobrament a nom de Francisco Ribes Ribes, relatius a la taxa per la prestació del servici d'arreplega
domiciliària de fems corresponents a l'immoble siti en la C/Urbanització Lladró núm.6.
Igualment s'acorda traslladar d'este acord als servicis de gestió del padró tributari i als
servicis de recaptació de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Ocupació de via pública
Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE PIQUER SANCHIS sol·licitant per al
segon i tercer trimestre de l'any 2.015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per al local
siti en carrer Ausias March núm. 11 (Bar Pa i Glop). La terrassa se situa enfront de la façana del
local pel carrer AusiasMarch, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant
una superfície de 5 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 5 m2 en el domicili siti en carrer AusiasMarch
núm.11, enfront de la fatxada del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al
servici del local de bar-cafeteria, no podent sobrepassar l'ample de corresponent a
l'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: segon i tercer trimestre 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.
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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.
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 MARIA GOMEZ PADILLA sol·licitant per als
mesos d'abril, maig i juny de 2.015 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per al local siti
en carrer Rei En Jaume NÚM. 58-B. La terrassa se situa enfront de la façana del local pel carrer Rei
En Jaume, no podent sobrepassar l'ample de 2 m., ocupant una superfície de 22 m2 (11 ml. de llarg
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x 2 ml. d'ample). Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat,
previ pagament de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
 Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en l'ocupació
de la via pública en una superfície total de 22 m2 en el domicili siti en carrer Rei En Jaume
núm.58 B, enfront de la fatxada del local amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al
servici del local de cafeteria-cerveseria, no podent sobrepassar l'ample de 2 metres.
 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: abril, maig i juny 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.
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La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-ho en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat d'inspeccionar
el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és usat d'acord amb els
termes de l'autorització.
Causes d’extinció: seran Causes d’extinció de la present autorització:
o Transcurs del termini concedit sense que haja hagut autorització de pròrroga.
o Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
o Incompliment de les condicions de l'autorització.
o Impagament de la taxa.

El Sr. Bohigas indica de la necessitat que es realitze un llistat actualitzat de les Ocupacions de Via
Pública amb taules i cadires, amb expressió de les persones que han pagat la taxa per a realitzar el
degut control

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
No es van formular.

SÈPTIM.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA
I ESPORTS PER AL FUNCIONAMENT DE L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES EN
LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT L'EXERCICI 2015
Es dóna compte de l'Orde 38/2015 de 31 de març de la de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats
privades sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat
Valenciana durant l'exercici 2015.
Examinada l'orde i considerant que és convenient la realització de la mencionada activitat, així com
el sol·licitar l'ajuda destinada a finançar els gastos que suposa el desenrotllament de l'Educació
Permanent d'Adults,
Per unanimitat es va acordar:
Sol·licitar de la Conselleria d'Educació una subvenció de seixanta-sis mil nou-cents seixanta euros
amb noranta-nou cèntims (66.960,99€) per al funcionament del Programa Municipal d'Educació
Permanent d'Adults, fent-se constar que els gastos derivats del mateix es faran front amb càrrec a
les següents partides del pressupost vigent:
*Partida 13000.320 Personal laboral fix. Educació (Netejadores i professorat)
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*Partida 13102.320 Personal eventual. Educació (Professorat)
*Partida 16000.211 Seguretat Social a càrrec de l'Ajuntament.
*Partida 212.920 Conservació i reparació d'edificis. Educació.
*Partida 22609.330 Material d'Oficina.
Igualment s'adquirixen els següents compromisos d'acord amb la Base 9 de l'orde:
1. Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal docent que haja sigut
considerat per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament de les activitats
d'educació de persones adultes, durant els períodes lectius del curs actual.
2. Justificar, davant de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, l'ajuda en els
termes i terminis previstos en la base onze de la present orde.
3. El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Conselleria d'Educació,
Formació i Ocupació de la Generalitat així com qualssevol altres de comprovació i control
financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com
comunitaris, aportant tota la informació que li siga requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors.
4. Comunicar a la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació haurà d’efectuar-se
tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació
donada als fons percebuts.
5. Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de Estar al
corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
7. Incloure, en la publicitat del centre d'educació de persones adultes, el fet d'estar
subvencionat parcialment en este nivell educatiu per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport de la Generalitat.
8. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en la base 12 d'esta
orde de convocatòria.
9. Col·laborar en coordinació amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en la
planificació que la dita Conselleria puga elaborar en el camp de l'educació de persones
adultes
Amb caràcter previ al pagament de la subvenció, les entitats locals beneficiàries acreditaran si és el
cas i de conformitat amb la normativa aplicable, que es troben al corrent en el compliment de
l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes.

OCTAU.- APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ MUNICIPAL AL PROGRAMA DE
L'ESCOLA PERMANENT D'ADULTS
Vista la proposta que formula la comissió de Benestar Social amb motiu de l'abonament de la
quantitat de 2.280 € corresponents al curs 2014-2015 a D. José Manuel Sanchis Marqués, pel seu
càrrec de Director del Centre d'Educació Permanent d'Adults de Rafelbunyol, i segons allò que s'ha
estipulat en el Conveni de Col·laboració entre la Diputació de València i este Ajuntament,
considerant que el Sr. Sanchis Marqués figura contractat per la Diputació de València i no per
l'Ajuntament, la Junta de Govern Local , per unanimitat dels seus membres presents, acorda:
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PRIMER.- Transferir a la Diputació de València la quantitat de 2.280 € en concepte de “gratificació
als càrrecs DIRECTIUS ESCOLARS ELECTES en quantia semblant a l'establida per la Conselleria
de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana per als òrgans de direcció de centre públic
d'EPA”, per al seu abonament en nòmina a D. José Manuel Sanchis Marqués, director d'EPA de
Rafelbunyol.
SEGON.- Comunicar l'acord a Diputació, al Departament d'Intervenció municipal i a l'interessat als
efectes oportuns.

NOVÉ.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCADIA
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. 182/2015 de 27 de març, acordant sol·licitar el reintegrament d'excés de
subvenció abonat a la Coral CantarellaJovenalla, al no haver justificat la totalitat de la
mateixa.
Decret núm. 183/2015 de 27 de març convocant sessió ordinària de la Junta de Govern
Local per al dia 1 d'abril a les 12 hores.
Decret núm. 184/2015 de 30 de març reconeixent i ordenant el pagament de les nòmines,
(relació comptabilitat nº24).
Decret núm. 185/2015 de 30 de març reconeixent i ordenant el pagament de les ajudes
informades favorablement, tal com consta en la relació núm. 25 de comptabilitat.
Decret núm. 186/2015 de 30 de març concedint llicència per a la tinença de gos a la Sra.
Teresa de la Mercé Silvestre Zamora.
Decret núm. 187/2015 de 31 de març reconeixent l'obligació de pagament de la factura
sfp15-00003-op15-001185y ordenar el seu pagament.
Decret núm. 188/2015 de 31 de març ordenant el pagament de les obligacions per acord
plenari de data 30 de març, relació núm. 27
Decret núm. 189/2015 de 31 de març compensant les obligacions reconegudes basant-se en
l'acord plenari de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2015 amb els drets
que figuren pendents de cobrament a la mercantil, en concepte de consum d'energia
elèctrica, i notificant a REMARASA, que amb això no s'extingixen els drets pendents de
cobrament d'este Ajuntament.
Decret núm. 190/2015 d'1 d'abril, autoritzant i reconeixent l'obligació de pagament de la
relació de comptabilitat núm. 55.
Decret núm. 191/2015 d'1 d'abril autoritzant el gasto i reconeixent les obligacions de
pagament reconegudes en la relació comptable núm. 29.
Decret núm. 192/2015 d'1 d'abril reconeixent les obligacions contingudes en la relació núm.
30 i ordenand el pagament de la relació núm. 45.
Decret núm. 193/2015 d'1 d'abril modificant la sol·licitud de subvenció sol·licitada en data
20 de febrer de 2015 i formular nova adhesió al Pla D'inversions en Parcs i Jardins (PIPJ)
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de València en sessió de 20 de gener de
2015.
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Decret núm. 194/2015 d'1 d'abril procedint a l'aprovació de la certificació de refencial al
comptar amb la conformitat de la direcció tècnica de les obres, i reconeixent l'obligació i
ordenant el pagament de la factura de Gestaser Obres i Servicis SL, registrada en data
11/03/2015, per import total de 48.520,79 euros.
Decret núm. 195/2015 d'1 d'abril donada compte la instància presentada per Germans
Domenech SA en el que sol·liciten un certificat d'ubicació del bar restaura't “El Castell” per
a la realització d'una autorització de la societat Aruso Malva-rosa València SL, atés que no
consta que s'haja produït cap canvi de nom, incoem l'expedient per al tancament de
l'activitat, concedint un termini de quinze, amb independència de les possibles sancions.
Decret núm. 196/2015 de 7 d'abril aprovant modificacions de crèdits 5/2015 per mitjà de
transferències.
Decret núm. 197/2015 de 7 d'abril declarant a Rafelglas decaigut pel seu dret al cobrament
de les factures que es reclamen el seu pagament, per no haver sigut justificat l'import
facturat.
Decret núm. 198/2015 de 7 d'abril procedint al nomenament en règim d'interinitat a Juan
Vicente FosBernabeu, per a ocupar la plaça de tècnic interí.
Decret núm., 199/2015 de 7 d'abril procedint a dictar una orde d'execució per a esmenar
deficiències observades en l'immoble siti en el carrer Mártires, 11.
Decret núm. 200/2015 de 8 d'abril procedint a la inscripció en el registre Municipal de
Parelles de Fet, la unió de fet composta per Jose David Moreno Castel i Vanessa Alcanyís
SAN Miguel.
Decret núm. 201/2015 de 8 d'abril reconeixent l'obligació de comptabilitat núm. 31 i
ordenant el pagament de les nomines.
Decret núm. 202/2015 de 8 d'abril autoritzant a l'ocupació de la via publica en ocasió de tir
de focs artificials.
Decret núm. 203/2015 de 8 d'abril autoritzant a l'ocupació de la via publica en ocasió de tir
de focs artificials.
Decret núm. 204/2015 de 8 d'abril autoritzant a l'ocupació de la via publica en ocasió de tir
de focs artificials.
Decret núm. 205/2015 personant-se en el referit recurs contenciós-administratiu núm.
72/2015 interposat per MIREN ARAMBURU EIZMENDI contra desestimació per silenci
administratiu del recurs potestatiu de reposició interposat contra acord de la Junta de
Govern Local de data 6 de novembre de 2.014 per restauració de legalitat urbanística
(expte. 2/2014).
Decret núm. 206/2015 de 8 d'abril ratificant els poders de representació processal que es
van atorgar per Decret de l'Alcaldia 375/2008 de data 11 de desembre de 2.008 a favor dels
PROCURADORS DELS TRIBUNALS que a continuació s'assenyalen.
Decret núm. 207/2015 de 9 d'abril concedint la llicència per a la tinença de gos
potencialment perillós a José Castellar Iborra.
Decret núm. 208/2015 de 9 d'abril concedint la llicència per a la tinença de gos
potencialment perillós a José Castellar Iborra.
Decret núm. 209/2015 de 9 d'abril concedint la llicència per a la tinença de gos
potencialment perillós a Vicenta Piquer Torres.
Decret núm. 210/2015 de 9 d'abril concedint la llicència per a la tinença de gos
potencialment perillós a Cristià Machado Ferrari.
Decret núm. 211/2015 de 9 d'abril aprovant l'expedient de contractació del
subministrament, per mitjà d'arrendament a través de rènting, de quatre màquines
fotocopiadores i un fax per mitjà de procediment negociat sense publicitat.
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Decret núm. 212/2015 de 10 d'abril concedint la bestreta de nòmines.
Decret núm. 213/2015 de 10 d'abril nomenant instructor a SRA. Mª Carmen Sorní Castellar
i Secretari a D. Francisco Javier PelluzRequeno, per a la reclamació formulada per Cecilia
Ferrando Planells.
Decret núm. 214/2015 de 10 d'abril nomenant instructor a SRA. Mª Carmen Sorní Castellar
i Secretari a D. Francisco Javier PelluzRequeno, per a la reclamació formulada per Ana
Castillo Malgarejo.
Decret núm. 215/2015 de 10 d'abril condicionant l'aval concedit a REMARASA.
Decret núm. 216/2015 de 10 d'abril convocant la sessió ordinària de Junta de Govern que
tindrà lloc el dia 16 d'abril a les 12:00 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 Secretari certifique.
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