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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 11 DE FEBRER DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 11 de febrer de 2016 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. Francisco Javier Pelluz Requeno, Secretari de
l'Ajuntament, a fi de celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per a la que
prèviament havia sigut distribuït l'Orde del dia.
Està igualment present D. Santiago Bellver Furió, regidor d'Obres Públiques i Servicis Municipals.
Assistixen al seu torn SRA Rosa Mª Fuentes Dueñas i SRA Marta Fenollosa Ribera, membres dels
servicis Tècnics Municipals; D. Alfredo Pacheco Torralba, Inspector Cap del Cos de la Policia
Local, i SRA Amparo Albiach, Treballadora Social.

Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts en
l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor Secretari, d'Orde de la Presidència, de l'Esborrany de les Actes
de les Sessions Anteriors de data 14 i 28 de gener de 2.016, les que trobades totalment conformes
pels senyors assistents són aprovades per unanimitat, ordenant la seua immediata transcripció en el
Llibre d'Actes corresponent.

SEGON.- LLICÈNCIA D'OBRES
Es dóna compte en primer lloc de les resolucions en què es pren en consideració
declaracions responsables d'obres i llicències d'obres menors:
Decret de l'Alcaldia núm.079/2016
-José Juan Méndez Verdú per a la realització d'obres consistents en la reforma del bany de la
vivenda sítia en la c/ Diputació Provincial, 17.
-José Pérez Pérez per a la realització d'obres consistents en el tanca exterior de la reculada de la nau
sítia en la c/ Germanells, 9.
-Virtudes Furió Castellar per a la realització d'obres consistents en el cobriment amb estructura
d'alumini de la terrassa de la vivenda sítia en la c/ Sant Pere, 67.
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Decret de l'Alcaldia núm. 081/2016
-Yolanda Moreno Crescencio, per a la realització d'obres consistents en una adequació de local per
a clínica dental sítia en El Carrer Cami Fondo, 1 baix.

Decret de l'Alcaldia núm. 090/2016
-Rotolia Plàstica SL, per a la realització d'obres consistents en una adequació de local per a
fabricació de plàstics per mitjà de rotomoldeo sítia en El Carrer Alguixos, 26.

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:
DOLORES VAZQUEZ CHULVI , per a la realització d'obres de substitució de coberta i
modificació de fatxada en l'immoble de la seua propietat sítia en El Carrer Sant Vicent núm.7, Rfª
cadastral 9057114YJ2895N0001JK.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendeix a la
quantitat de TRES-CENTS UN EURO AMB SIS CÈNTIMS D'EUROS (301,06 €) quantitat que té
el caràcter de LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment
realitzades (art.104.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: CINQUANTA-CINC EUROS
AMB DÈNOU CÈNTIMS (55,19 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS D'EURO (356,25 €).

Es dóna compte de la sol·licitud formulada per JORDI GARCIA GARCERA, en la que
exposa que està realitzant una reforma per a l'obertura d'una activitat en el local situat en el carrer
Eixarch núm. 19, i que per això precisa instal·lar un cartell lluminós que recauria sobre el cartell
identificatiu del nom del carrer, per la qual cosa sol·licita que s'autoritze el desplaçament del
mateix.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar al sol·licitant que el trasllat del cartell
deu de ser a costa seu, atés que obeïx a un interés particular, i en conseqüència li correspon a ell
proposar la ubicació alternativa del cartell que retola el carrer, perquè, a la vista de la dita
proposada, decidir sobre la seua autorització

Es dóna compte per part dels membres dels servicis tècnics de l'estat de deteriorament les
voreres com a conseqüència de l'entrada de vehicles a les naus industrials, plantejant-se un debat
sobre l'oportunitat de sol·licitar la tributació per la taxa d'entrada de vehicles a través de les voreres
en l'àmbit del polígon industrial. El Sr. Secretari indica que el padró de reserva d'aparcament es
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conforma a causa de les sol·licituds instades pels particulars, i que en el supòsit d'incloure d'ofici
més immobles es deuria de realitzar una inspecció i conseqüència d'això justificar la seua imposició
a estos locals. S'acorda estudiar amb més deteniment esta circumstància, considerant-se que potser
allò que s'ha apropiat seria la imposició d'esta taxa en el polígon en el moment en què es realitzara
alguna intervenció amb vista a millorar amb caràcter integral les voreres; igualment s'acord
comprovar com s'està solucionant este problema en altres municipis.

La Sra. Fenollosa informa de la publicació de l'orde d'ajudes per a la realització d'actuacions
sostenibles, indicant que entre els requisits està l'existència d'un pla de mobilitat urbana del qual es
manca; no obstant indica que es podria tindre accés a les ajudes destinades a l'adquisició de vehicles
elèctrics, si bé el finançament estaria sobre el 50%. El Sr. Pacheco, Inspector Cap del Cos de la
Policia Local, indica que no interessen estes ajudes, atés que seria preferible que el combustible fora
gas liquat, i que si suposa un cost econòmic a l'Ajuntament , hi ha altres prioritats que atendre. El
Sr. Ciges afig que hi ha ajudes europees més avantatjoses.

La Sra. Fuentes informa que ja s'ha rebut la viabilitat tècnica de la parcel·la del nou CEIP

Igualment informa que s'ha adjudicat el nou acord marc per a les entitats adherides a la
Central de Compres de la Diputació Provincial de València a fi de la contractació derivada del
subministrament d'energia elèctrica. El Sr. Secretari afig que posats en contactes amb la Central de
Compres li han informat de que s'ha procedit a l'adjudicació de l'acord marc però que no s'han
formalitzat el mateix, i que quan ho facen informaran els Ajuntaments perquè adopten els acords
d'adhesió al mateix.

Igualment la Sra. Fuentes informa que s'està verificant periòdicament si per part de
l'Ajuntament de La Pobla de Farnals s'ha procedit a donar d'alta el subministrament elèctric de
l'enllumenat públic d'eixe terme municipal i que estava enganxat a un quadre de l'enllumenat públic
de Rafelbunyol. Fins al moment no s'ha procedit a realitzar esta modificació.
A la vista d'esta informació el Sr. Alcalde indica que se'n va a procedir a realitzar una
reunió amb representants polítics i tècnics d'ambdós ajuntaments per a poder donar solució a este
problema, i revisar també el conveni de manteniment del túnel que unix per davall de la via de FGV
els dos termes municipals.

El Sr. Alcalde aprofita per a informar que recentment va acudir, acompanyat per la tècnic
municipal a una reunió convocada en la Conselleria de vivenda, obres públiques i vertebració del
territori, en el que se'ls va informar de la intenció de la Conselleria de traure el Pla d'Acció de
l’Horta que en el seu moment va ser paralitzat.

El Sr. Secretari informa de la interlocutòria dictat pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 9
de València en relació amb el procediment ordinari núm.459/2015 instant per Juan Antonio López
Fernández, sobre demolició d’edificacions i cessament d'activitats no legalitzades, pel qual s'acorda
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desestimar les mesures cautelars sol·licitades per la part actora de suspensió de l'execució de l'acte
objecte d'impugnació. Els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.

TERCER.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
Es dóna compte de la sol·licitud formulada per MERCAT RAFEL S.L. sol·licitant
l'anul·lació del gual existent en la C/Dels Màrtirs 54-56, i la seua substitució per un espai de reserva
d'aparcament per càrrega i descàrrega de 12 metres lineals.
Vistos els informes emesos per part de la Policia Local i dels servicis tècnics, s'acorda
concedir la reserva d'aparcament de càrrega i descàrrega per un total de 8,20 ml, sent l'horari de la
dita reserva de 8 a 20 hores en dies laborables.

QUART.- CONVOCATÒRIA DE LA CONSELLERIA DE VIVENDA, OBRES
PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIÓ PER A EVITAR LA POBRESA ENERGÈTICA EN LLARS EN RISC
D'EXCLUSIÓ SOCIAL I LA PERDUDA DE VIVENDA PER NO PODER ATENDRE AL
PAGAMENT DEL LLOGUER.
Per part de la Sra. Albiach, Treballador Social present en la Junta de Govern, s'informa del
contingut de l'orde 3/2015 de 23 de desembre de la Conselleria de vivenda, obres públiques i
vertebració del territori per a la concessió de subvenció per a evitar la pobresa energètica en llars en
risc d'exclusió social i la perduda de vivenda per no poder atendre al pagament del lloguer.
S'informa que el límit de l'ajuda és de 300 € a l'any en relació amb quatre possibles factures de
subministraments, i que es planteja el dilema si este tipus d'ajudes són compatibles amb les ajudes
socials que s'acorden pel propi Municipi. En principi les ajudes socials són més restrictives que
estes, atés que en la present convocatòria només es contempla com a factor d'exclusió social el
criteri econòmic. Respecte a les ajudes en matèria de lloguer es referixen als cas de persones que
han sigut deshauciades i que estiguen en situació de lloguer social.
La Sra. Gimeno, Regidora de Benestar Social, considera que la concessió d'este tipus d'ajudes
podria suposar que part de la consignació que per ajudes socials es donen per a atendre a estes
necessitats, podrien ser utilitzades per a atendre altres casuístiques que es pogueren donar.
Prèvia valoració per part dels membres de la Junta de Govern Local, els mateixos, per unanimitat,
acorden:
PRIMER.- Sol·licitar la subvenció per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la perduda de vivenda per no poder atendre al pagament del lloguer, a l'empar del
que establix l'orde 3/2015 de 23 de desembre de la Conselleria de vivenda, obres públiques i
vertebració del territori.
SEGON.- Sol·licitar l'adhesió, que es publicarà en la Web de la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració Territorial, als acords de col·laboració amb les empreses subministradores
d'energia, de data 1 de desembre de 2.015, per a la protecció dels seus clients, amb residència
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habitual a la Comunitat Valenciana, que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, subscrits
entre la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori i cada una de les
empreses més avall nomenades. En concret, sol·licita l'adhesió a l'acord amb les empreses següents:
-Endesa
-Gas natural Fenosa
-Iberdrola
Manifestant la voluntat de l'Ajuntament de Rafelbunyol d'adherir-se expressament a totes i cada una
de les clàusules de l'acord mencionat i assumir les obligacions que es deriven.
TERCER.- Facultar expressament al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Rafelbunyol,
Francisco Alberto López López, per a formular la sol·licitud d'ajudes econòmiques, i la sol·licitud
d'adhesió als acords mencionats.
QUART.- Donar compte del present acord al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió ordinària que
celebre, per a la seua ratificació si és procedent.

QUINT.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Des de la celebració de l'última Junta de Govern Local, s'han dictat les següents resolucions
de l'Alcaldia:














Decret núm.59/2016 de 27 de gener reconeixent l'obligació relativa a les nòmines del mes de
gener
Decret núm.60/2016 de 27 de gener sobre concessió de fraccionaments de deutes tributaris.
Decret núm.61/2016 de 27 de gener ordenant el pagament de les quotes socials del mes de
desembre de 2015 a la Tresoreria General de Seguretat Social.
Decret núm.62/2016 de 28 de gener autoritzant l'ocupació de via pública per a tir de focs
artificials el dia 29 de gener a partir de les 18,30 hs. en C/Vicent Soriano i Major.
Decret núm.63/2016 de 29 de gener sobre compensació de deutes de personal de l'Ajuntament
amb imports a pagar corresponents a la nòmina del mes de gener.
Decret núm.64/2016 de 29 de gener convocant sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament per al
dia 2 de febrer de 2.016.
Decret núm. 65/2016 de 29 de gener d'inici de reclamació d'expedient patrimonial per caiguda
en carrer Reial Sèquia de Moncada.
Decret núm. 66/2016 de 29 de gener ordenant el pagament de 2000 € de la subvenció inclosa en
la relació P/2016/8 a l'Associació Sant Antoni
Decret núm. 67/2016 de 29 de gener de 2016 aprovant diverses compensacions d'ofici i ordenar
el pagament de les obligacions reconegudes incloses en la relació 132/2015
Decret núm. 68/2015 de 29 de gener reconeixent l'exempció de l'impost Municipal de
Circulació de Vehicles a partir de l'any 2016 del vehicle matrícula 1803BCX
Decret núm. 69/2016 de 29 de gener procedint a l'arxiu de l'expedient de responsabilitat
patrimonial per no haver aportat l'interessat la documentació requerida,
Decret núm. 70/2016 d'1 de febrer autoritzant i reconeixent les obligacions de la relació de
comptabilitat O/2016/4 relativa a la nòmina del mes de gener.
Decret núm. 71/2016 d'1 de febrer ordenant el pagament de les nòmines incloses en la relació
P/2016/11 per import brut de 2.942,32 €
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Decret núm. 72/2016 d'1 de febrer autoritzant reserva d'aparcament de caràcter comercial en el
carrer Constitució núm. 2.
Decret núm. 73/2016 d'1 de febrer autoritzant reserva d'aparcament de caràcter particular en el
carrer Diputació Provincial núm. 17
Decret núm. 74/2016 d'1 de febrer autoritzant reserva d'aparcament de caràcter particular en el
carrer Vallant núm. 35.
Decret núm. 75/2016 d'1 de febrer prenent coneixement de la declaració responsable de la
primera ocupació de la vivenda sítia en carrer La Font 2A
Decret núm. 76/2016 de 2 de febrer estimant el recurs de data 9-12-2015 núm. RE 7822 i
reconèixer el dret a la devolució de l’ingrés indegut per import de 38,17 €.
Decret núm. 77/2016 de 2 de febrer reconeixent i ordenant el pagament de la part no justificada
de la subvenció corresponent al programa d'assistència nutricional per a menors 2015.
Decret núm. 78/2016 de 2 de febrer autoritzant el canvi de titularitat de la reserva d'aparcament
siti en carrer Reial Sèquia de Moncada núm. 10.
Decret núm. 79/2016 de 2 de febrer sobre concessió de llicències d'obres menors.
Decret núm. 80/2016 de 2 de febrer sobre concessió de llicències d'obres
Decret núm. 81/2016 de 3 de febrer sobre concessió de llicències d'obres
Decret núm. 82/2016 de 3 de febrer sobre delegació de la facultar d'oficiar la cerimònia civil de
matrimoni el dia 13 de febrer en la regidora Alicia Piquer Sancho.
Decret núm. 83/2016 de 3 de febrer declarant la caducitat de les inscripcions en el padró
d'habitants d'estrangers no comunitaris
Decret núm. 84/2016 de 4 de febrer desestimant la reclamació plantejada relativa a la liquidació
de la taxa de fem 2015 de l'immoble siti en carrer Trencat 25 B
Decret núm. 85/2016 de 4 de febrer estimant la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
corresponent a l'IMCV del 2015 del turisme 0638DJC per causar baixa definitiva el 2 de
setembre de 2015
Decret núm. 86 de 4 de febrer febrer estimant la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
corresponent a l'IMCV del 2015 turismes 6908FTM i B7086OF per causar baixa definitiva el 3
d'agost el 31 de juliol de 2015 respectivament.
Decret núm. 87/2016 de 4 de febrer estimant la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
corresponent a l'IMCV del 2015 del turisme 9498CMT per causar baixa definitiva el 31 d'agost
de 2015
Decret núm. 88/2016 de 4 de febrer estimant la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
corresponent a l'IMCV del 2015 del turisme V8365FFor causar baixa definitiva el 2 de
setembre de 2015
Decret núm. 89 de 4 de febrer contractant a Alba Grau Herrero per a suplir la baixa d'una
monitora de natació de la piscina coberta.
Decret núm. 90/2016 de 5 de febrer concedint llicència d'obres
Decret núm. 91/2016 de 5 de febrer reconeixent i ordenant la devolució d'ingressos indeguts
conseqüència d'haver-hi realitzat per error compensació de tributs ja satisfets.
Decret núm. 92/2016 de 5 de febrer incoant expedient de baixa d'ofici per inscripció indeguda
en el padró d'habitants
Decret núm. 93/2016 de 5 de febrer d'inici de reclamació d'expedient patrimonial per danys
ocasionats en el vehicle propietat de la reclamant.
Decret núm. 94/2016 de 8 de febrer elevant a definitiu l'acord d'aprovació inicial del Reglament
de donació de documents a la biblioteca Pública Municipal de Rafelbunyol per no presentar-se
reclamacions durant el període d'exposició al públic.
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Decret núm. 95/2016 de 8 de febrer elevant a definitiu l'acord d'aprovació inicial del Reglament
de d'ús i utilització dels diferents espais socioculturals per no presentar-se reclamacions durant
el període d'exposició al públic.
Decret núm. 96 de 8 de febrer denegant el registre contable de la factura núm. 160004 de data
19/01/2016 per treballs realitzats en el restaurant La Pèrgola de Rafelbunyol i ordenar la seua
devolució.
Decret núm. 97 de 8 de febrer convocant sessió de Junta de Govern Local per al dia 11 de febrer
de 2016 a les 12 hores.

QUINT.- PRECS I PREGUNTES
S'aprofita la presència de la Sra. Albiach per a donar compte del programa de mediació que es
pretén dur a terme pel Col·legi Oficial d'Advocats de la Comunitat Valenciana en l'àmbit del Partit
Judicial de Massamagrell, i que pot tenir els seus efectes tant en l'àmbit de les realcions familiars,
en la convivència ciutadana, en l'àmbit civil i mercantil, i també en l'àmbit penal.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la sessió a les onze
trenta hores, de tot això com a Secretari certifique.
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