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 9 DE MARÇ DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 9 de març de 2015 en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, es van reunir els senyors 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.

Participen en la present sessió Marta Fenollosa Ribera i Rosa Mª Fonts Ames, 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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GAS NATURAL CEGAS per a realització d'obertura de rasa per a canonada de distribució de gas
natural en carrer Bobalar, 22. L'empresa sol·licitant ha de complir el compromís presentat en este
ajuntament per a pavimentació de la mitat de l'amplària total del vial, en la part per la qual
discórrega la canalització. Abans de l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de quatre mil
dos-cents huitanta-nou euros amb seixanta cèntims (4.289,60 €) 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:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de cent vint-i-huit euros amb seixanta-nou cèntims (128,69 €) 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 cinquantanou cèntims (23,59 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-HUIT
CÈNTIMS (125,28 €). Quantitat que no deu de ser ingressada, en aplicació del que preveu la
clàusula tercera del Conveni Fiscal vigent.

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de subministrament de gas natural en
carrer Trencat, 6. 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.
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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.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
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*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de díhuit euros (18 €) 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 €).
*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.

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de subministrament de gas natural en
carrer Sant Joan, 30. 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.

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

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 €) 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 €).
*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.

GAS NATURAL CEGAS per a realització de connexió de subministrament de gas natural en
carrer Sant Antoni, 26. 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
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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 €) 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 €).
*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.

COCEDERO DE MARISCOS BONAMAR, SL per a realització d'obra consistent en construcció
d'entresolat en la nau sítia en carrer Alguixós, 38-40.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia del qual ascendix a TRESCENTS DÈNOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (319,95 €), quantitat que té el
caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment
realitzades (art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: CINQUANTA-HUIT EUROS
AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (58,66 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES-CENTS SETANTA-HUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN
CÈNTIMS (378,61 €).

Es dóna compte de la instància presentada per Josep Miquel Tormos Civera, en representació de
l'AGRUPACIÓ D'INTERÉS URBANÍSTIC DE LA POBLA DE FARNALS, en relació a la
constitució de servitud a favor d'IBERDROBLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SAU concedida per
acord de Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2014, dels terrenys de titularitat municipal
ubicats en la zona verda municipal XIX sítia en el polígon industrial tocant a terme municipal de la
Pobla de Farnals, sol·licitant modificació del paràgraf en el sentit de menció expressa del pla que
s'adjunta a l'expedient.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden acceptar la modificació proposada quedant-se
redactada la servitud de la manera següent:
PRIMER. L'ajuntament, com a propietari de la zona verda municipal XIX sítia en el polígon
industrial tocant a terme municipal de la Pobla de Farnals.
CONSTITUÏX SERVITUD VOLUNTÀRIA DE NATURALESA REAL, PERPÈTUA I
IRREVOCABLE, A FAVOR DE LA SOCIETAT IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA,
SA o empresa successora en el subministrament d'energia elèctrica per a la instal·lació de línia
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subterrània de mitjana tensió trifàsica a 20 Kv de 18,87 metres de longitud, tipus HEPRZ-1, a
connectar amb entroncament a realitzar amb LSMET existent, denominada L-3 “Puig” de ST
PUÇOL, procedent de cel·la de línia del CT-1San Francisco, en projecte, i LSMT trifàsica a 20 KV,
tipus HEPRZ-1, amb origen donen cel·la de línia del CT ID NÚM. 8 “Horteta” i fi de cel·la de línia
del nou CTD en projecte CT-1 “C/SAN Francisco”, en l'AU Sector SUP-1 del Terme municipal de
la Pobla de Farnals, en la part de línia que discorre pel terme municipal de Rafelbunyol.
La servitud s'ajustarà a les regles següents:
1. La servitud s'exercitarà per IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.A. com titular
dominant, per a la instal·lació de línia subterrània de mitjana tensió trifàsica a 20 Kv, tipus
HEPRZ-1, en la forma en què s'arreplega en el pla adjunt amb referència tríptic CT ID
NÚM. 8 H’ORTETA i comprendrà:
 L'establiment dels dispositius necessaris per al suport o fixació dels conductors
 Així com l'ocupació temporal dels terrenys o altres béns necessaris per a la
construcció de la instal·lació elèctrica, servicis auxiliars i de telecomunicacions,
havent de restituir els terrenys o béns al seu estat primitiu, en els termes expressats
en l'acord de concessió de llicència d'obres.
2. El contingut de la dita servitud de pas d'energia elèctrica a favor d'IBERDROLA
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.A., es regirà, en tots els seus aspectes (contingut, abast,
Causes d’extinció, modificació, manteniment, etc…) per les disposicions contingudes en la
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, així com els altres preceptes del Codi
Civil en els aspectes no previstos en la normativa citada.
3. La zona de servitud ha de tindre una amplària de 3 m. perquè puguen realitzar-se treballs de
manteniment, reposició o substitució de conductors, amb els mitjans mecànics necessaris.
Esta zona de servitud deu de ser directament accessible des de la via pública no podent
tancar-se ni tancar-se.
4. Esta servitud té caràcter real i permanent, extingint-se automàticament si cessara la
distribució d'energia elèctrica a entreveus de les instal·lacions establides en la mateixa
5. IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.A., o l'empresa que li succeïsca, no estarà
obligada de cap manera, per la sola constitució d'esta servitud al pagament de cànon, impost
o cap taxa, al tributar ja genèricament per la taxa per ocupació del domini públic.
SEGON. Notificar este acord als interessats.

Es dóna compte de la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del Carrer
Trencat núm. 30 i la comunitat de Propietaris de carrer Castelló, núm. 6 sol·licitant revisió de les
taxes i de l'impost de construccions relatiu a l'expte. d'obres núm. 64/2009 per a la realització
d'obres de reparació d'edifici, contemplant la reparació completa del mateix, així com la posterior
bonificació que s'aplique als impostos i taxes corresponents als dits expedients.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar als Servicis Tècnics d'Urbanisme a
realitzar una inspecció de l'edifici per a comprovar les obres realment executades i si és procedent
modificar els impostos i taxes corresponents. Revisada les liquidacions, si és procedent, es
procedirà a notificar les noves liquidacions als interessats.
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Es dóna compte de la instància presentada per ELISABET BELTRÁN WIERGO sol·licitant que es
revisen les deficiències de construcció del bar del parc “La Senyera”. Els membres de la Junta de
Govern acorden ordenar als servicis tècnics l'elaboració d'un informe al respecte.
Els servicis Tècnics informen que s'ha remés circular del Col·legi Territorial d'Arquitectes de
València en relació a la capacitació per a subscriure l'informe d'avaluació d'edificis (IEE) regulat
per la Llei 8/2013, de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbanes de data 23 de febrer de 2015
en el que es conclou que “d'acord amb la normativa en vigor, les ITE, IEE o figures anàlogues que
afecten edificis d'ús residencial, administratiu, sanitari, religiós, docent o cultural, només les poden
fer els arquitectes tècnics i els arquitectes”.
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.

Els Servicis Tècnics donen compte de l'informe elaborat per l'empresa Monrabal en relació a les
incidències en l'enllumenat públic, destacant que es detecta en una factura de llum del polígon un
consum elevat, podent estar connectat part d'enllumenat de la Pobla de Farnals. Els membres de la
Junta de Govern Local acorden ordenar als Servicis Tècnics que obtinguen major informació sobre
l'assumpte.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
Es dóna compte de la instància presentada per MARI ANGELES IBORRA PASCUAL, sol·licitant
accés a la seua vivenda, sítia en plaça Sant Josep, 10 amb cadira de rodes ja que a causa de l'estretor
de la vorera i l'aparcament en bateria, li impedix l'accés a la mateixa a l'anar amb la cadira. Vist
l'informe favorable de la policia local en què s'aconsella la reserva d'estacionament d'un metre i mig
aproximadament en el domicili assenyalat en tant es precise del mateix. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden accedir al que sol·licita indicant-los que han de comunicar a este Ajuntament
la no necessitat de la reserva d'aparcament quan es produïsca este fet.

Es dóna compte de la instància presentada per GABRIEL GARCÉS MARTIN sol·licitant el canvi
de titularitat de la reserva d'aparcament, placa núm. 977, sítia en carrer Castelló núm. 76 que figura
a nom de Mª Pilar Guillen Aldabas al seu propi, a l'haver adquirit la vivenda.
Comprovada la veracitat d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir al que sol·licita. Així mateix ordenen traslladar còpia d'este acord al Departament
que gestiona el padró municipal de reserves d'aparcament perquè modifique l'alteració de titularitat.

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Reclamacions sobre tributs municipals
Es dóna compte del recurs potestatiu de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local de data
23 de desembre de 2014 presentat per D. José Ignacio Peris Lis, en representació de LIS I PERIS,
SL pel que se li desestimava la sol·licitud de devolució de 10,57 € de l'impost de Béns immobles de
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traster siti en c/ Els Furs núm. 4 T'104, referència cadastral 9456722YJ2895N0017HI, en el que
reitera que no són propietaris del dit immoble des de 2011 i per tant no està obligat al pagament del
dit impost al no ser el subjecte passiu del mateix, sol·licitant la devolució de l'import de 10,57 més €
els interessos de demora corresponents.
Previ estudi de la seua sol·licitud i de les explicacions atorgades pel Servici d'Intervenció, els
membres de la Junta de Govern Local acorden estimar el recurs potestatiu i donar les ordes al
Departament d'Intervenció perquè procedisquen a la seua devolució.
Així mateix acorden ordenar al Servici de Recaptació que emeta nova liquidació a l'actual propietari
de l'immoble.

Es dóna compte de la instància presentada per D. José Ignacio Peris Lis, en representació de
LIS I PERIS, SL sol·licitant devolució de l'import abonat l'any 2012 de 17,92 € més els interessos
de demora corresponents en relació a l'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Els Furs, 4 T'104,
referència cadastral 9456722YJ2895N0017HI, per no ser de la seua propietat des de l'exercici 2011.
Comprovada la veracitat d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern Local
acorden estimar la sol·licitud i donar les ordes al Departament d'Intervenció perquè procedisquen a
la seua devolució.
Així mateix acorden ordenar al Servici de Recaptació que emeta nova liquidació a l'actual
propietari de l'immoble.

Es dóna compte de la instància presentada per D. José Ignacio Peris Lis, en representació de
LIS I PERIS, SL sol·licitant devolució de l'import abonat l'any 2013 de 17,92 € més els interessos
de demora corresponents en relació a l'IBI d'urbana de l'immoble siti en carrer Els Furs, 4 T'104,
referència cadastral 9456722YJ2895N0017HI, per no ser de la seua propietat des de l'exercici 2011.
Comprovada la veracitat d'allò que s'ha manifestat, els membres de la Junta de Govern Local
acorden estimar la sol·licitud i donar les ordes al Departament d'Intervenció perquè procedisquen a
la seua devolució.
Així mateix acorden ordenar al Servici de Recaptació que emeta nova liquidació a l'actual
propietari de l'immoble.

Ocupació de via pública
Es dóna compte de la instància presentada per ANTONIO BELTRÁN RUIZ sol·licitant per als
mesos d'abril, maig i juny l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per al local siti en carrer
Comunitat Valenciana 10 davall dreta. La terrassa se situa enfront de la façana del local pel carrer
Manuel Giménez Abad, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una
superfície de 8 metres de llarg per dos d'ample, la qual cosa fan un total de total de 16 m2. Els
membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, previ pagament de la taxa
corresponent.
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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 16 m2 en el domicili siti en carrer Manuel
Gimenez Abad, enfront de la façana del local siti en carrer Comunitat Valenciana n1 10
davall dreta amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del local de barrestaurant, no podent sobrepassar l'ample de 2 metres lineals.
 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: mesos d'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.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN RABADAN MATA, en representació
de CAFÉ AMBIENT RAFEL, SL sol·licitant per als mesos de gener a març de 2015, ambdós
inclosos, l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local siti en carrer Rei En
Jaume, 2. La terrassa se situa enfront de la façana del local no podent sobrepassar l'ample
d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 40 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 40 m2 en el domicili siti en carrer Rei En Jaume
núm. 2 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la cafeteria Ambient, 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: mesos de gener a març de 2015, ambdós inclosos. 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.
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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 Mª JOSÉ BAIXAULI MORTE sol·licitant
per als mesos d'abril, maig i juny de 2015, l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront
del Bar Sindicat siti en carrer Camí Fons, 2B. La terrassa se situa enfront de la façana del local no
podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 10 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:
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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 10 m2 en el domicili siti en carrer Camí Fons
núm. 2 B amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del Bar Sindicat, 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: mesos d'abril, maig i juny de 2015, ambdós inclosos. 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'altura 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.
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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 VICENTE PIQUER SANCHIS sol·licitant
instal·lar una terrassa coberta amb una instal·lació desmuntable de 1,70 X 5 metres, és a dir, 8,50
m2 per a cobrir l'ocupació de la via pública concedida amb taules i cadires en el carrer Ausiàs March
núm. 11 enfront del bar Pa i Glop. Vist que la ubicació de la terrassa coberta no obstaculitza el pas
de vehicles i que la vorera quedarà lliure per als vianants, els membres de la Junta de Govern Local
acorden accedir a la dita instal·lació, previ el pagament corresponent de les següents liquidacions,
d'acord amb el detall següent:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres:= 1.500 € x 3% = 45 €, quantitat que té
el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment
realitzades (art.103.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: 1.500 x 0,55%= 8,25 €
*LIQUIDACIÓ TOTAL: SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS (53,25 €).




Així mateix se li comunica que:
L'autorització atorgada podrà quedar suspesa temporalment en el supòsit d'execució d'obres
o celebració d'activitats festives, culturals o d'una altra índole, que siguen d'interés
preferent, quan les mateixes estiguen organitzades, promogudes o autoritzades per
l'Ajuntament, en el cas que les dites activitats coincidisquen amb l'emplaçament autoritzat,
devent-se de retirar la instal·lació durant el període que se li indique.
En article 92.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions
Públiques, establix que “Les autoritzacions podran ser revocades unilateralment per
l'Administració concedent 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 menyscaben l'ús general.” La concessió de
l'autorització comporta l'acceptació de la revocació unilateral en estos supòsits

16

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

Targeta d'estacionament per raons de minusvalidesa
Donat compte de l'informe emés pel Departament de Servicis Socials de l'Ajuntament informant
favorablement l'expedient d'expedició de la targeta d'estacionament de vehicles que transporten a
persones amb mobilitat reduïda instat per D. JESÚS PEÑALVER ANIORTE, els membres de la
Junta de Govern Local, acorden, per unanimitat l'expedició de la targeta d'estacionament de vehicles
que transporten a persones amb mobilitat reduïda a nom de JESÚS PEÑALVER ANIORTE

Diversos
Es dóna compte de l'informe emés per la Policia Local en compliment d'allò que s'ha ordenat per
l'Alcaldia sobre reclamació presentada per Beatriz Sanjosé de Reunió Industrial SL respecte a la
presència de gats en la zona, donant compte que es tracta de dos dones que procedixen a alimentar
als gastos què troben en la zona havent sigut informades de la normativa municipal i de les queixes
veïnals respecte d'això de la seua actuació.
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats i acorden ordenar la
Policia que continue la vigilància i que actuen d'acord amb la normativa municipal.

SEXT.- INFORME D'ACTIVITATS
Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de Joaquín Colinas García en
representació de LAVANDERIA INDUSTRIAL VALÈNCIA, SL sol·licitant llicència
municipal per a exercici de l'activitat de “LAVANDERIA INDUSTRIAL ” en el carrer del Mar, 14.
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances Municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de medi ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

Es dóna compte de l'expedient que es tramita a instància de Francisco Valero Oset en
representació de DIDÁCTICOS SAPIENS S.L. sol·licitant llicència municipal per a exercici de
l'activitat “d'IMPREMTA, SERVICIS D'ENQUADERNACIÓ I JOCS DIDÀCTICS” en carrer
Massamagrell núm. 30 A
CONSIDERANT que complits els tràmits previnguts i aportats els informes tècnics competents,
apareix acreditat que l'emplaçament de l'activitat i les circumstàncies de tot tipus que la
caracteritzen sí que estan d'acord amb les Ordenances Municipals.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: emetre el seu informe en el sentit que segons el
parer de la Junta de Govern Local procedix concedir la llicència que se sol·licita.
Igualment s'acorda remetre l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria de medi ambient per a l'emissió de l'informe preceptiu.

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. 077/2015 de 16 de febrer, adherint-se al Pla d'adquisició de mobiliari urbà
(PAMU) aprovat per la Junta de Govern de la Diputació Valenciana, vist que este
Ajuntament reunix els requisits necessaris.
Decret núm. 078/2015 de 16 de febrer, ordenant el pagament de les factures reconegudes
per import de 19.625,54 euros i reconeixent drets per import de 11.411,67 euros a favor
d'este Ajuntament, en concepte de taxa per utilització privativa, per part d'Iberdrola.
Decret núm. 079/2015 de 16 de febrer, admetent a tràmit la reclamació formulada per D.
Leandro Álvarez Perea relativa a indemnització de danys i perjuís produïts a causa d'una
caiguda en la vorera dels carrers Rei En Jaume cantó amb carrer Comunitat Valenciana.
Decret núm. 080/2015 de 17 de febrer, concedint la llicència d'obertura a Norma Agrícola
SL per al funcionament de l'activitat de GARAGE PRIVAT PER A OFICINES EN
PLANTA SOTERRANI, amb emplaçament en el carrer Major, 41
Decret 081/2015 de 17 de febrer, aprovant l'exempció de les liquidacions de plusvàlua per
reunir els requisits de l'article 105.1.c).
Decret núm. 082/2015 de 17 de febrer, reclamant a D. José Vicente Navarro Vinaixa el
pagament pendent de 2.707,50 euros en concepte “import collita de taronges” (fra. núm. 9
de 2011 d'este Ajuntament).
Decret núm. 083/2015 de 17 de febrer, admetent a tràmit la reclamació formulada per D.
Nermina Mujic, relativa a indemnització de danys i perjuís produïts a causa d'una caiguda
en el carrer Del Mar.
Decret núm. 084/2015 de 17 de febrer, desestimant l'al·legació formulada per la Sra. María
Barrachina Piquer, i recorrent para que aporte la Inspecció Tècnica de l'immoble siti en
c/Magdalena, 60.
Decret núm. 085/2015 de 17 de febrer, ordenant el pagament de la relació núm. 9, per
import de 9.614,25 euros.
Decret núm. 086/2015 de 17 de febrer, anul·lant l'exempció de l'impost Municipal de
Circulació de Vehicles a partir de l'exercici de 2015, per minusvalidesa.
Decret núm. 087/2015 de 17 de febrer, aprovació certificació núm. 1 de les obres
executades en el mes de desembre de 2014, corresponent a la rehabilitació del poliesportiu
municipal (condicionament camp de futbol) PPOS 2014-2015/646.
Decret núm. 088/2015 de 18 de febrer, delegar en la Regidor d'este Ajuntament, Laura
Carbonell Sánchez la facultat d'oficiar la cerimònia civil del matrimoni a contraure per
Fernando Castellar Bellido i Yolanda Ramos de la Osa.
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Decret núm. 089/2015 de 19 de febrer, incoant expedient d'extinció de la llicència núm.
034/2014 a nom de Badiu Florin Lucian, per no aportar la documentació requerida.
Decret núm. 090/2015 de 19 de febrer, requerir a Juan Gaspar Lucio perquè adapte les
ximeneres d'acord amb el que establix la norma UNE 123001:2009.
Decret núm. 091/2015 de 19 de febrer, reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de la
relació núm. 11/2015, per import brut de 1.621,56 euros.
Decret núm. 092/2015 de 19 de febrer, convocatòria de sessió extraordinària del Ple de
l'Ajuntament, que tindrà lloc el 23 de febrer.
Decret núm. 093/2015 de 20 de febrer, autoritzant la transmissió de la llicència de data 24
d'agost de 2012, de canvi de titularitat d'establiment de “Cafereria” sítia en el carrer
Magdalena, 20 a favor de Celler de Carla CB.
Decret núm. 094/2015 de 20 de febrer, adherint-se al Pla d'Inversions en Parcs i Jardins,
aprovat per la junta de Govern de la Diputació de València i formular sol·licitud de
subvenció.
Decret núm. 095/2015 de 20 de febrer, autoritzant la transmissió de la llicència de data 24
d'agost de 2012, de canvi de titularitat d'establiment de “Bar cafeteria” sítia en el carrer La
Pau, 28 a favor de Rosa Ana Rodrigo Rojas.
Decret núm. 096/2015 de 20 de febrer, ampliació del termini de presentació d'ofertes en set
dies naturals addicionals relatiu contractació de subministrament, per mitjà d'arrendament,
de 4 màquines fotocopiadores i un fax.
Decret núm. 097/2015 de 20 de febrer, iniciant l'expedient de baixa d'Ofici del Padró
d'Habitants.
Decret núm. 098/2015 de 23 de febrer, reconeixent l'obligació de pagament de la factura
proforma de Metromerca Import S.L.U per import de 370 euros i ordenant el seu pagament.
Decret núm. 099/2015 de 24 de febrer, ordenant el pagament de les obligacions
reconegudes per acord plenari de data 23 de febrer, i compensant les factures amb els
reintegraments pendents, per import de 330,46 euros, abonant-se únicament la diferència
total per import liquide de 68.034,11 euros.
Decret núm. 100/2015 de 25 de febrer, concedint la llicència de segregació de la parcel·la
sítia en el carrer Mestre Rodrigo, 1 i carrer Guàrdia Civil, 2 del Sector IV de Rafelbunyol
Decret núm. 101/2015 de 25 de febrer, adjudicar definitivament a l'empresa GEOCIVIL
S.A la urbanització, grades i vestidors, incloses en el pla d'Actuacions Programades de l'any
2014.
Decret núm. 102/2015 de 25 de febrer, reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de les
ajudes informades favorablement, l'import brut del qual ascendix a 7091,00 euros.
Decret núm. 103/2015 de 25 de febrer, aprovant les liquidacions formulades en concepte de
Liquidacions IBI Urbana, per un import global de 7.927,73 euros.
Decret núm. 104/2015 de 25 de febrer, aprovant les liquidacions formulades en concepte de
liquidacions RÚSTIQUES, per un import global de 107,16 euros.
Decret núm. 105/2015 de 25 de febrer, aprovant les liquidacions formulades en concepte de
liquidacions Fem per un import global de 283,50 euros.
Decret núm. 106/2015 de 25 de febrer, ordenant el pagament de 2.400 euros a favor de
l'AMPA CEIP Verge del Miracle, així com de 28.000 euros a l'Associació Musical La
Primitiva, no quedant d'esta manera pagaments pendents de subvencions de 2014.
Decret núm. 107/2015 de 25 de febrer, iniciant expedient de reintegrament de la subvenció
concedida a Coral Cantarella Jovenalla, havent quedat constat l'incompliment per part del
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beneficiari consistent a haver justificat ingressos superiors que gastos i sent la quantitat
total a reintegrar, 330 euros més els interessos de demora.
Decret núm. 108/2015 de 25 de febrer, reconeixent l'obligació (relació de comptabilitat
núm. 15) i ordenant el seu pagament de la nòmines, l'import del qual ascendix a 126. 548,16
euros.
Decret núm. 109/2015 de 25 de febrer, aprovar la Liquidació del Pressupost municipal
corresponent a l'exercici 2014.
Decret núm. 110/2015 de 26 de febrer, tenint constància de l'estat actual dels immobles
ubicats en els carrers diputació provincial, 41 i Filomena Bernet, 3 tenint en compte que
això pot constituir un risc per a la seguretat, emeten-se els informes tècnics i jurídics.
Decret núm. 111/2015 de 26 de febrer, aprovant la relació de beneficiaris d'este municipi
per a les ajudes corresponents al “Programa Provincial per l'Ocupació Hotelera i el Turisme
Social”.
Decret núm. 112/2015 de 26 de febrer, imposar a Raúl Carretero López una multa de 60
euros per haver comés infraccions a l'article 47/2002 de contaminació acústica.
Decret núm. 113/2015 de 26 de febrer, imposar a Vicente Piquer Pascual una multa de 60
d'euros per haver comés infraccions a l'article 47/2002 de contaminació acústica.
Decret núm. 114/2015 de 26 de febrer, imposar a Bar “El trenet” una multa de 60 euros per
haver comés infraccions a l'article 47/2002 de contaminació acústica.
Decret núm. 115/2015 de 26 de febrer, imposar a Manuela Lucia Carbonell Chulvi una
multa de 30,05 euros per haver comés infraccions de la tendència i protecció d'animals de
companyia.
Decret núm. 116/2015 de 26 de febrer, incoació corresponent a l'expedient sancionador
contra David Carlos Molino Vela, per presumptes infraccions de contaminació acústica.
Decret núm. 117/2015 de 26 de febrer, incoació corresponent a l'expedient sancionador
contra Bianca Ferre Juárez, per presumptes infraccions d'Arreplega de Residus Sòlids
Urbans i Neteja Diversa.
Decret núm. 118/2015 de 26 de febrer, incoació corresponent a l'expedient sancionador
contra Carmen Bernarda Lozano Quizhpe, per presumptes infraccions de contaminació
acústica.
Decret núm. 119/2015 de 27 de febrer, autoritzant la contractació, dins del Pla d'Ocupació,
de Vicente Muedra Albors, Pedro Amo Porcel com a peons de la construcció i Juan
Poyuelo Delgado com a oficial de primera de la construcció
Decret núm. 120/2015 de 2 de març, per a la disposició de la convocatòria de sessió
ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el dia 9 de març.

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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