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Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
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Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les nou hores i quinze minuts del dia 17 de setembre de 2015 en el
Saló de Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Alicia Piquer Sancho, Víctor
Encarnación Furió, Mireia Gimeno Ros i Fernando Ciges Ibáñez sota La Presidència del senyor
alcalde Francisco Alberto López López i amb assistència de D. 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.
Està igualment present D. Santiago Bellver Furió, regidor d'Obres Públiques i Servicis Municipals
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 ACTA ANTERIOR
Va quedar pendent d'aprovació l'acta de la sessió anterior per estar pendent de redacció.

SEGON.- 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:

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de subministrament de gas natural en
carrer Lepant 13. 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.
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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.
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.
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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).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: quatre euros (4,00 €).
*LIQUIDACIÓ TOTAL: VINT-I-DOS EUROS (22 €). Quantitat que no deu de ser
ingressada, en aplicació del que preveu la clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

Es dóna compte del pressupost presentat per Aigües de València S.A. per a la realització de
la instal·lació de reixeta sobre sobreeixidor siti en El Carrer Roll del Colomer cantó C/Germanells,
que apuja a 2.078,94 €. Les obres serien imputades dins de la partida existent en la tarifa d'inversió
de clavegueram i s'inclourien com a Actius Concessionals del Municipi.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden prestar la seua conformitat al pressupost
presentat.

La Sra. Fuentes informa igualment que s'estan realitzant gestions per la legalització de les
instal·lacions de telefonia per cable, atés que s'han comprovat l'existència d'estesos executats sense
la presentació del corresponent projecte.
Igualment es dóna compte de la necessitat de procedir a la solució de les inundacions que es
produïxen en el polígon Industrial junt amb el límit amb el Municipi de la Pobla de Farnals,
valorant-se l'oportunitat d'entrar en contacte amb responsables municipals dels possibles Municipis
afectats per a poder donar solució a l'abocament d'aigües pluvials.

TERCER.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
No es van presentar.

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

SEXT.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Des de la celebració de l'última Junta de Govern Local, s'han dictat les següents resolucions
de l'Alcaldia:
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Decret núm. 665/2015 de 7 de setembre, sobre reconeixement de pagament de factures
detallades en relació de comptabilitat NÚM. 87.
Decret núm. 666/2015 de 7 de setembre, sobre autorització focs artificials amb motiu de
l'arreplega de la processó de les festeres de la puríssima a nom de Carmen Ferrer Benito.
Decret núm. 667/2015 de 7 de setembre, sobre contractació de personal per a proveir una
plaça de professor de Ciències Bàsiques i professor d'anglés durant el curs escolar
2015/2016.
Decret núm. 668/2015 de 9 de setembre, sobre autorització del camp de futbol 7 del
complex esportiu “Paco Camarasa” els dimecres de 20:00 a 21:00.
Decret núm. 669/2015 de 9 de setembre, sobre autorització focs artificials amb motiu de les
bodes de plata a nom de Consuelo Aragó Castellar.
Decret núm. 670/2015 de 10 de setembre, concedint per a este mes les bestretes de la
nomines, que seran descomptats de la pròxima nòmina.
Decret núm. 671/2015 d'11 de setembre, sobre imposició de multes coercitives relatives a
l'orde d'execució de l'immoble siti en el carrer Sant Francesc, 35.
Decret núm. 672/2015 d'11 de setembre, delegació de vots de la FVMP davant de la
celebració de la XI Ple general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a
celebrar-se els dies 18 i 19 de setembre.
Decret núm. 673/2015 d'11 de setembre, aprovació de les línies fonamentals dels
pressupostos per a l'exercici 2016.
Decret núm. 674/2015 d'11 de setembre, aprovació canvi de nom de la llicència d'obertura a
nom d'Antonio Beltrán Ruiz per a l'activitat de restaurant i servici de menjars per a portar.
Decret núm. 675/2015 de 14 de setembre, aprovació bases reguladores per a la concessió de
beques en règim de concurrència competitiva, per a l'assistència a l'escola infantil “El Parc”
de Rafelbunyol durant el curs 2015-2016.
Decret núm. 676/2015 de 14 de setembre, en el que es declara nul·la la compensació d'ofici
realitzada a Juan Carlos Bondia Puig segons Decret 610/2015 per import de 168,24 euros i
reconéixer d'ofici la procedència de la devolució de l'esmentat import així com ordenar al
seu pagament per mitjà de transferència al compte de l'interessat.
Decret núm. 677/2015 de 14 de setembre, desestimació recurs de reposició presentat per
part de Juan Antonio López Fernández contra el decret de l'alcaldia 271/2015, de data 27
d'abril de 2015.
Decret núm. 678/2015 de 14 de setembre, en el que es procedix a rectificar l'error material
en les bases redactades per a la concessió de llicència per a la utilització privativa del camp
de tarongers propietat de l'ajuntament de Rafelbunyol.
Decret núm. 679/2015 de 14 de setembre, inici activitat d'Antonia Ruiz Lora en l'aula de
discapacitats.

SÈPTIM.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Es dóna compte de l'anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de Valencian sobre aprovació de les bases de la convocatòria
d'ajudes econòmiques amb destinació a la realització d'inversions financerament sostenibles 2015
IFS, corresponent-li a l'Ajuntament de Rafelbunyol la quantia global de 316.676,88 €.
Les esmentades bases especifiquen que estes inversions seran financerament sostenibles si
reunixen els requisits següents:
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Que la inversió es realitzen tot cas per entitats locals que es troben al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social



Que tinguen reflex pressupostari en els següents grups de programes arreplegats en
l'annex I de l'orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura
dels pressupostos de les entitats locals.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

161.- Sanejament, abastiment i distribució d'aigües.
162.- Arreplegada, eliminació i tractament de residus.
165.- Enllumenat Públic.
172.- Protecció i millora del medi ambient.
421.- Millora de les infraestructures agropecuàries i dels sistemes productius.
422.- Indústria.
425.- Energia.
431.- Comerç.
432.- Ordenació i promoció turística.
441.- Promoció, mantejament i desenrotllament de transport.
442.- Infraestructures del transport.
452.- Recursos hidràulics.
463.- Investigació científica, tècnica i aplicada.
491.- Societat de la informació.
492.- Gestió del coneixement.
133.- Ordenació del trànist i de l'estacionament.
155.- Vies públiques.
171.- Parcs i jardins.
336.- Protecció del patrimoni històric artístic.
453.- Carreteres.
454.- Camins veïnals.
933.- Gestió del patrimoni: aplicades a la rehabilitació i reparació
d'infraestructures i immobles propietat de l'entitat local afectes el servici públic.



Que la inversió permeta durant la seua execució, manteniment i liquidació complir als
objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic de la corporació local.



Queden excloses les inversions que tinguen una vida útil inferior a 5 anys, així com les
que es referisquen a l'adquisició de mobiliari, efectes i vehicles, llevat que es destinen a
la prestació del servici públic transport.

El Sr. Secretari posa en relleu que l'Ajuntament no complix els requisits establits en la D.A. 6a de la
LOEPSF, l'Ajuntament pel que per a demanar les ajudes que contempla esta convocatòria s'haurà de
modificar el Pla Econòmic Financer (PEF) vigent acreditant que haurà de contindre:
1. INVERSIONS SENSE GASTOS DE MANTENIMENT. Acreditació, recolzada en
criteris tècnics, si és el cas, de que les inversions financerament sostenibles acollides a la
convocatòria de concessió d'ajudes econòmiques per a la realització d'Inversions Financerament
Sostenibles de la Diputació de València, NO COMPORTEN GASTOS DE MANTENIMENT,
sense perjuí dels possibles gastos de conservació i reparació al llarg de la vida útil de l'immoble.
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2.ESTABILIDAD PRESSUPOSTÀRIA. Que la inversió permetrà durant la seua execució,
manteniment i liquidació, complir als objectius d'estabilitat pressupostari i deute públic per part
d'este Ajuntament.
Tots estos extrems deuran reflectir-se en les Memòries Tècniques que es redacten.
Es planteja un debat sobre l'oportunitat de les inversions a sol·licitar amb càrrec a esta línia
d'ajudes, i després de debat amb els membres de servicis tècnics s'acorda que es realitzen memòries
relatives a les inversions següents:
Grup de programa (annex I de
l'Orde EHA/3565/2008, de 3 de
desembre)
Reparacions d'Enllumenat Públic
165
Reparacions en Auditori
933
Rehabilitació Casa del Jove
933
Rehabilitació Escola Taller
933
Condicionament
Poliesportiu
Municipal:
933
Vestidors/Grades camp de futbol, frontons i pista
poliesportiva
Descripció de la inversió

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, de tot això com a Secretari certifique.
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