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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 12 D'ABRIL DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les 9,15 hores del dia 12 d'abril 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.
Assistix així mateix Sra Marta Fenollosa Ribera i Sra Rosa Mª Fuentes Dueñas, membres dels
servicis tècnics de l'Ajuntament.
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 l'Acta de
les Sessions Anteriors de data 8, 15 i 22 de març de 2016
Els membres de la Junta acorden prestar-li la seua aprovació, ordenant la seua immediata
transcripció al Llibre d'Actes.

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 núm. 218/2016 de 22 de març
 Vicente Ramirez Ros per a la legalització de les obres consistents en la col·locació d'una
pila en el soterrani de la vivenda sítia en la c/ Diputació Provincial, 1


Carmen López Gaspar per a la realització d'obres consistents en el canvi de portes de
fusta, col·locació de paviment, entaulellat de cuina i eliminació de la ximenera en la
vivenda sítia en la C/ Sant Francesc, 66.
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Vicente Saborit Rossell per a la legalització d'obres consistents en l'habilitació de cambra
en la vivenda sítia en la c/ Vicent Soriano, 83 B.

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 adoptar l'acord següent:

“Donat compte de l'expedient relatiu a la llicència ambiental i d'obres, per a l'activitat de Clínica
Dental en la C/ Major 9 sota, referència cadastral 9057606YJ2895N0001GK, instada per LIDIA
FERRANDIS SANJUAN, en representació de FERRANDIS Y ROMERO, CB per a realització
de reforma de local en carrer Major, 9 sota per a la instal·lació de l'activitat de clínica dental.
Vist que per part dels servicis tècnics s'ha emés un informe, en el que es desprén que les obres a
realitzar posseïxen la conformitat tècnica, a falta de l'autorització de la corresponent llicència
ambiental.
Vist que la junta de govern local de data 28 de juliol, que arran de les valoracions jurídiques
realitzades per l'assessor jurídic de la corporació, es va adoptar l'acord d'obligar al titular de la
llicència a adoptar compromisos formals per al possible inici de les obres, consistents en:
 “Haurà d'exigir al sol·licitant de la llicència una compareixença davant del Secretari de
l'Ajuntament, perquè presente una renúncia expressa a reclamar qualsevol indemnització
per al cas que no obtinga la llicència ambiental. Cabria la possibilitat de substituir la
compareixença davant del Secretari de l'Ajuntament per l'elevació a públic de la renúncia
a percebre qualsevol indemnització.
 A més, deuria l'Administració municipal sol·licitar l'aportació d'un aval o garantia anàloga
que responga de l'execució de les obres per al cas de no obtindre's la llicència ambiental.
Quant a l'import de la garantia que s'hauria de sol·licitar al peticionari de la llicència, el
mateix hauria de ser calculat pels tècnics municipals, que hauran de determinar l'import a
què ascendiria el derrocament.”
Vist que per part dels servicis tècnics, s'ha estimat una quantia de la fiança obligatòria anteriorment
mencionada en el cas de no dur-se a terme la implantació de l'activitat sol·licitada per l'import de
1.179,36 €
Els membres de la Junta de Govern Local acorden comunicar al sol·licitant que per a procedir a
l'autorització de l'inici de les obres es fa precís l'aportació de la documentació següent:
 Compareixença davant del Secretari de l'Ajuntament, perquè presente una renúncia
expressa a reclamar qualsevol indemnització per al cas que no obtinga la llicència
ambiental. Hi ha la possibilitat de substituir la compareixença davant del Secretari de
l'Ajuntament per l'elevació a públic de la renúncia a percebre qualsevol indemnització.
 Aportació d'un aval o garantia anàloga que responga de l'execució de les obres de
derrocament per al cas de no obtindre's la llicència ambiental, que d'acord amb els l'import
calculat pels servicis tècnics ascendix a la quantia de 1.179,36 €
Aportada la mencionada documentació, es faculta a l'alcaldia per a dictar una resolució autoritzant
l'inici de les obres.
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TERCER.- INFORMES EN MATÈRIA DE SERVICIS I OBRES
Per part dels servicis tècnics s'informa de l'expedient de llicència de segona ocupació incoat
per Luis Borrás Carpena per a la vivenda sítia en call Magdalena, 26, indicant que personats en la
vivenda en qüestió, “…s'observa que s'han executat obres per a les quals no s'han obtingut la
preceptiva autorització i consistents en l'habilitació de la planta baixa”.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden ordenar al departament d'urbanisme que incoe el
corresponent expedient per a la restauració de la legalitat vigent.

Es dóna compte de la instància presentada per FRANCISCO JAVIER GISBERT
MIRALLES, en represetantación de GESTASER, OBRAS Y SERVICIOS SL, sol·licitant la
devolució de la garantia definitiva de l'obres “PPOS 2014-015 núm. 646 de Rehabilitació del
poliesportiu municipal (condicionament camp de futbol).
Vist l'informe favorable de data 29 de març emés per l'arquitecte director de les dites obres,
els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò sol·licitat ordenant que es dóne
trasllat de l'acord al Departament d'Intervenció municipal perquè procedisquen al compliment del
mateix.

La Sra. Fuentes, dóna compte de l'escrit presentat per l'ajuntament de la Pobla de Farnals de data 8
de març de 2016, registre d'entrada de data de dia 10 de març núm. 1218, pel qual ens comuniquen
que “s'han realitzat les actuacions oportunes tendents a modificació del canvi de comercialitzadora
i de titularitat del comptador siti en Av. Roll Major (PG. HORTET 2-BIS 1) la referència de
contracte de subministre del qual és 461142132.”
També comuniquen que amb “relació al comptador siti en Av. Roll Major (PG. HORTET 2-BIS 1)
la referència de contracte de subministre del qual és 461142703, el qual és objecte del conveni
firmat entre els ajuntaments de La Pobla de Farnals i l'Ajuntament de Rafelbunyol de data 6 d'agost
de 2003 per al subministrament elèctric, manteniment i gestió de les instal·lacions de bombament
d'aigües pluvials, il·luminació i conservació del pas inferior executat per a la supressió del pas a
nivell PF-3 en el PK 0+868 de la línia de Rafelbunyol-Valencia FGV, i que a hores d'ara és
d'aplicació, “farà efectiu a l'Ajuntament de Rafelbunyol el cinquanta per cent de l'import que resulte
de la facturació realitzada per l'empresa subministradora d'energia elèctrica, amb la periodicitat
que resulte de la dita facturació, segons el mesurament que es desprenga de l'aparell degudament
homologat instal·lat a este efecte”.
Els membres de la Junta, es donen per assabentats.

La sra. Fuentes dóna compte igualment de l'escrit remés pel col·legi oficial d'Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de València de data 15 de febrer de 2016 en el que
indiquen que la Sentència de 25 de novembre de 2015 dictada pel Tribunal Suprem desestima un
nou recurs interposat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Madrid sobre la tècnic
competent per a projectar o dirigir les obres de la construcció objecte d'inspecció, manifestant que
es consolida la línia mantinguda per anteriors sentències en assumptes anàlegs sobre inspecció
3

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

tècnica d'edificis declarant la competència exclusiva d'arquitectes i arquitecnicos per a realització
d'informes sobre inspecció tècnica d'edificis (ITE) i de concessió de cèdula de 2a ocupació.
Els membres de la Junta, es donen per assabentats.

A continuació la Sra. Fenollosa dóna compte de l'informe realitzat el 23 de març de 2016
sobre les dotacions d'aigua en espais públics com a conseqüència de l'escrit remés pel Centre de
Salut Pública de València en el que sol·liciten un llistat de les fonts no connectades a la xarxa
d'abastiment i que són de considerable afluència pels usuaris. En el dit informe indica que el
municipi compta amb 13 fonts d'aigua potable distribuïdes en les zones verdes, parcs i passejos del
nucli urbà a més d'un punt d'aigua potable en la zona de recreació sítia junt amb la planta d'osmosi
inversa.
Els membres de la Junta, es donen per assabentats.

QUART.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
Es dóna compte de la instància presentada per AMPARO CASTELLAR IBORRA
sol·licitant reserva d'aparcament per a minusvàlids en carrer Sant Antoni, 19. Vist l'informe
favorable de la Policia Local en el sentit que no s'observa cap plaça d'estacionament en el dit carrer,
estant la més pròxima en El Carrer València i carrer Major. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat, si bé comuniquen a la sol·licitant que la reserva no
és d'ús exclusiu de la mateixa, sinó que podran fer ús de la dita plaça totes aquelles persones que
siguen titulars de la targeta d'utilització de les places d'aparcament reservades per a aquells vehicles
que transporten persones amb mobilitat reduïda amb dificultats de desplaçament autònom, d'acord
amb el reglament regulador de l'expedició de les dites targetes.

Es dóna compte de la instància presentada per PEDRO JIMÉNEZ CARRASCO
sol·licitant renovació de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires front al local de la seua
propietat, Bar Miami siti en carrer Calvari núm. 10. La terrassa se situa davant de la façana del local
no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 12 m2,
segons informe tècnic. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha
sol·licitat, previ pagament de la taxa corresponent.






Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en l'ocupació
de la via pública en una superfície total de 12 m2 en el domicili siti en carrer Carrer
Calvari, 10 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Miami, no
podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa per
ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements
anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
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Temps concedit: segon trimestre de 2016. 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 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.
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

o
o

Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per VICENTE PIQUER SANCHIS sol·licitant
renovació de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires front al local de la seua propietat, Bar
Pa i Glop siti en carrer Ausiàs March núm. 11. La terrassa se situa front a la façana del local no
podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 10 m2
durant el segon i tercer trimestre de 2016. 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 10 m2 en el domicili siti en carrer Carrer Ausiàs
March, 11 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Pa i Glop, 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: segon i tercer trimestre de 2016. 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 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.
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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.

Respecte d'això es comprova, excepte error, que no va sol·licitar l'ocupació de la via
pública de l'últim trimestre de 2015 i el primer de 2016, tenint l'ocupació de la via pública coberta.
En conseqüència els membres de la Junta de Govern Local acorden liquidar els dos trimestres
basant-se en la llicència atorgada per la Junta de Govern Local per al cobriment de terrassa en
sessió celebrada el dia 9 de març de 2015, d'acord amb el detall següent:
8,50 m2 x 15,33 €/m2 = 130,30 € trimestre.
130,30 € trimestre x 2 trimestres = 260,60 €.
La llicència queda igualment condicionada al pagament de les liquidacions practicades, de
tal manera que l'impagament de les mateixes habilitarà a l'Ajuntament a l'extinció de la present
autorització.

Es dóna compte de les següents instàncies d'ocupació de via pública:
 Eva Mª Gómez Padilla, sol·licitant 22 m2 per al local de cafeteria Cerveseria sítia carrer
Rei En Jaume núm. 58 durant els mesos d'abril, maig i juny de 2016.
 I. G. David Fernández Izquierdo sol·licitant 6 m2 per al local Bar Passatge siti en carrer
Major front al passatge durant el segon trimestre de 2016
 Carmen Romero Barca en representació de Café Ambient, SL sol·licitant 56 m2 per al local
Cafeteria Ambient sítia en carrer Rei En Jaume, I núm. 2 davall durant els mesos d'abril,
maig i juny de 2016.
7

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



Orosia Mª Torralba Cortés sol·licitant renovar la terrassa del bar siti en carrer València, 4
sota per al segon i tercer trimestre de 2016.

Comprovats les dades existents en el departament d'Intervenció municipal a 31 de març de 2016
consta pendent d'abonar taxes corresponents a l'ocupació de via pública. Els membres de la Junta de
Govern Local acorden requerir als interessats que hauran d'aportar justificant dels dits pagaments
per a l'obtenció de la renovació de la llicència d'ocupació.

Respecte a les llicència d'ocupació anual de la via pública amb taules i cadires sol·licitat per
MARIANA ZAMBRANA HERRERA per al local Arnadí Launge siti en carrer Camí Fondo 9, els
membres de la Junta de govern Local acorden requerir informe de la Policia Local respecte a la
possible afecció de visibilitat/seguretat de l'encreuament pròxim a la mateixa.

Es dóna compte de l'informe realitzat pel departament d'altes i baixes de tributs municipals
de data 2 de març de 2016 en relació a l'escrit remés pel departament d'intervenció en relació amb
l'impagament de dos rebuts de guals a nom d'ENRIQUE JOSE BUENO ADELANTADO, en el
carrer Pobla de Farnals Núm 13 i de la COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER
SANGUNTO NÚM. 52-54-56.
Segons es desprén del dit informe i respecte als dos afectats “s'ha pogut comprovar segons
reportatge fotogràfic emés per l'Aparelladora que la placa NO figura penjada i el rastell està
pintat”.
Els membres de la junta de Govern Local acorden anul·lar els rebuts objectes de l'informe i
traslladar del present acord al departament d'Intervenció.
Així mateix acorden comunicar als afectats este fet i que es mantindran en el padró de
reserva d'aparcament, havent de manifestar la seua renúncia a estar inclosos en el dit padró en el cas
que així ho consideren.

QUINT.- CANVI NOM DD l'EDIFICI ON S'UBICAVA L'ANTERIOR GUARDERIA “EL
TRENET”
Per part de la Sra. Piquer, regidor de cultura, se n’adona de la necessitat de posar un nom a
l'edifici siti en carrer Trenet, 2 on s'ubicava l'antiga guarderia i que actualment alberga el Programa
de Qualificació Bàsica de ceràmica, proposant-se el nom de TALLERAM. Explica que
morfològicament en valencià hi ha dos maneres de generalitzar els noms col·lectius: amb les
terminacions en “am” i “atge”. S'ha considerat que és més fàcil la terminació en “am” que en
“atge”.
La raó del nou nom és degut a la fet que dita local està destinat a la realització de tallers de
formació.

8

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

D'acord amb les explicacions atorgades la Junta de Govern Local acorden denominar el local siti en
el C/ Trenet núm. 2 com TALLERAM

SEXT.- FIRMA D'ACORD AMB CEDRO PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A
L'AUTORITZACIÓ DE REPRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE FOTOCÒPIES PER A
L'ESCOLA PERMANENT D'ADULTS
Per part de la Sra. Piquer, Regidor de Cultura, s'indica que el CENTRO ESPAÑOL DE
DERECHOS REPROGRÁFICOS (CEDRO), és una entitat autoritzada pel Ministeri d'Educació,
Cultura i Esport de per a actuar en la gestió de Drets de Propietat Intel·lectual.
Amb l'acord es pretén complir amb la legalitat quant a l'abonament de les tarifes exigibles en ocasió
de la reproducció i distribució de fotocòpies en l'Escola Permanent d'Adults, que per al cas dels
centres d'ensenyança secundària, batxillerat i cicles formatius, ascendix a 2,88 €/alumne/any
acadèmic.
A la vista de la dita informació la Junta de Govern autoritza al Sr. Alcalde a la firma de l'acord amb
CEDRO per a la concessió de llicència per a l'autorització de reproducció i distribució de fotocòpies
per a l'Escola Permanent d'Adults

SÈPTIM.- 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.191/2016 d'11 de març reconeixent obligació de pagament de la relació O/2016/11
per import de 236,08 €.
Decret núm.192/2016 d'11 de març, incoant expedient sancionador per infracció de l'art. 7 del
reglament de servici d'arreplegada de residus sòlids urbans i neteja viària.
Decret núm.193/2016 d'11 de març autoritzant espectacle en la via pública en ocasió de les
falles en la C/Mardisparars núm.54 els dies 12 i 19 de març
Decret núm.194/2016 d'11 de març ordenant el pagament de la relació O/2016/10 per import de
58.632,93 €.
Decret núm.195/2016 de 14 de març aprovant els plans pressupostaris a mitjà termini del
període 2017-2019
Decret núm.196, 197, 198 i 199 de 14 de març, concedint fraccionaments de deutes tributaris.
Decret núm.200/2016 de 14 de març autoritzant, disposant i reconeixent les obligacions de la
relació de comptabilitat O/2016/12 per import de 84.979,46 €.
Decret núm.201 de 14 de març iniciant expedient de restauració de legalitat urbanística relativa
a obres de reforma en posterior dels edificis sitis en la C/Diputació Provincial 3 al 17.
Decret núm.202 de 14 de març acordant compensacions de deutes amb diversos proveïdors de
l'Ajuntament ordenant el pagament de les obligacions reconegudes de la relació O/2016/12 una
vegada realitzades les compensacions anteriors.
Decret núm. 203 de 14 de març estimant al·legacions presentades en relació amb imposició de
sancions de trànsit
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Decret núm. 204/2016 de 15 de març donat per finalitzat l'expedient de restauració de legalitat
urbanística d'un immoble siti en el carrer La Sequiola 2-9.
Decret núm.205 i 206 /2016 de 15 de març autoritzant ocupació de via pública per a disparar de
focs artificials a realitzar el dia 19 de març a les 14 i 23,30 hores.
Decret núm.207/2016 de 15 de març acordant la personació en el recurs contenciós
administratiu núm. 22/2016 que se seguix en el Jutjat del Contenciós Administratiu núm.6 de
València per desestimació de recurs de reposició per liquidació d'Impost sobre increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana, expte. 426/2015.
Decret núm.208/2016 de 16 de març avalant la pòlissa de crèdit sol·licitada per Remarasa per
un import de 170.000 €
Decret núm. 209/2016 de 16 de març concedint termini d'al·legacions de deu dies en relació
amb les obres realitzades en excés respecte de la llicència concedida per Decret 79/2016 en la
C/Diputació Provincial 17.
Decret núm.210/2016 de 16 de març autoritzant, disposant i reconeixent les obligacions de la
relació de comptabilitat O/2016/13 per import de 173.205,91 € relatives a inversions realitzades
en el marc de la subvenció d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació Provincial
de València
Decret núm.211/2016 de 17 de març nomenant tresorera accidental per a eixe mateix dia a
Milagro Gil Carbonell per absència del titular.
Decret núm.212/2016 de 17 de març ordenant el pagament de la relació O/2016/13
Decret núm.213/2016 de 17 de març, convocant sessió extraordinària de la Junta de Govern
Local per al dia 22 de març de 2.016
Decret núm.214/2016 de 22 de març iniciant el procediment de revocació de l'acte resolutori de
la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2015 pel qual es va aprovar la Liquidació definitiva
de l'ICIO expte. 64/2009 (obres realitzades en edifici siti en C/Trencat 30 i Castelló 1)
Decret núm.215/2016 de 22 de març iniciant procediment tendent atorgar el nomenament de fill
predilecte a D. José Mª Lluch Vicente, nomenant instructor i secretari del procediment.
Decret núm.216/2016 de 22 de març imposant sanció per infracció de l'art. 7.2 b del Reglament
de servici d'arreplegada de residus sòlids urbans i neteja viària.
Decret núm.217/2016 de 22 de març, concedint targeta d'estacionament a favor de minusvàlid.
Decret núm.218/2016 de 22 de març prenent en consideració diverses declaracions responsables
d'obres.
Decret núm.219/2016 de 23 de març decretant la substitució de l'Alcaldia per absència del
mateix en la localitat durant els dies 14 i 28 de març a favor del 2n Tte. D'Alcalde D. Víctor
Encarnación Furió i entre els dies 29 de març al 3 d'abril a favor de SRA Alicia Piquer Sancho.
Decret núm.220/2016 de 23 de març, nomenant Interventora accidental de l'Ajuntament des del
dia 18 de març de 2.016 fins al dia 18 d'abril de 2.016 a favor de SRA Milagro Gil Carbonell
per cessament de la Interventora titular
Decret núm. 221/2016 de 30 de març, ordenant el pagament de les quotes de la seguretat social
corresponent al mes de febrer de 2.016
Decret núm.222/2016 de 31 de març, reconeixent l'obligació de la relació O2016/14 per un
import de 149.789,86 € corresponents a les nòmines del mes de març.
Decret núm.223/2016 de 31 de març, acordant compensació de deutes de treballadors amb
càrrec a la nòmina del mes de març
Decret núm.224/2016 de 31 de març autoritzant l'ocupació de la via pública en ocasió de
disparar focs artificials en la C/Major el dia 2 d'abril
Decret núm.225/2016 de 31 de març autoritzant l'ocupació de la via pública en ocasió de
disparar focs artificials en la C/Major el dia 10 d'abril
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Decret núm.226/2016 de 31 de març autoritzant l'inici d'una activitat de comerç al detall de
fruites i verdures en C/Roll del Colomer 11.
Decret núm.227/2016 de 31 de març autoritzant l'ocupació de la via pública en ocasió de
disparar focs artificials en la C/Magdalena i Vicente Soriano el dia 10 d'abril
Decret núm.228/2016 de 31 de març convocant sessió ordinària del ple de l'Ajuntament el dia 5
d'abril a les 18,30 hores.
Decret núm. 229/2016 d'1 d'abril ordenant el pagament d'ajudes d'emergència social per import
total de 8.953,50 € aprovades per Junta de Govern Local de data 2 de març de 2016.
Decret núm. 230/2016 d'1 d'abril contractant José María Cerdán Ruiz com a conserge del
Col·legi Públic Mare de Déu del Miracle per a cobrir el període de vacacions de la conserge.
Decret núm. 231/2016 d'1 d'abril contractant Cristina Horta López, per a suplir la baixa
d'incapacitat temporal d'un monitor esportiu de la zona esportiva Paco Camarasa.
Decret núm. 232/2016 de 5 d'abril aprovant el plec de condicions de la contractació de
l'explotació del bar de la Casa de la Cultura.
Decret núm. 233 de 5 d'abril elevant a definitiu el Reglament d'ús i funcionament de la
Bibilioteca Pública Municipal de Rafelbunyol i ordenar la seua publicació en el BOP.
Decret núm. 234 de 5 d'abril elevant a definitiu l'Ordenança reguladora de la celebració de
cerimònies de caràcter civil i ordenar la seua publicació en el BOP.
Decret núm. 235 de 5 d'abril autoritzant l'aprofitament especial de 80 m2 del parc Ausias March
els dia 9, 23 i 30 d'abril i aprovar la liquidació tributària corresponent.
Decret núm. 236 de 5 d'abril requerint al propietari de l'immoble siti en carrer Sant Francesc 46
que aporte el certificat d'ITE del dit immoble.
Decret núm . 237/2016 de 6 d'abril desestimant l'al·legacions presentades a l'expedient de
restauració de legalitat urbanística de l'immoble siti en carrer Diputació Provincial núms. 3 al 17
i requerir la legalització de les obres efectuades.
Decret núm. 238/2016 de 6 d'abril contractant Marta Ribes Bargues com a monitora de natació
per a cobrir la baixa d'incapacitat temporal d'un treballador de la piscina coberta.
Decret núm. 239/2016 de 6 d'abril autoritzant i reconeixent l'obligació de pagament de la relació
O/2016/16 per import brut de 19.500 €.
Decret núm. 240 de7 d'abril anul·lant la compensació realitzada per import de 128,07 € en virtut
de decret 223/2016 i en conseqüència ordenar el pagament corresponent a la resta de nòmina de
mes de març.
Decret núm. 241/2016 de 7 d'abril autoritzant reserva d'aparcament en carrer Major núm. 35
Decret núm. 242/2016 de 7 d'abril autoritzant el canvi de reserva d'aparcament del carrer Doctor
Miguel Romeu núm. 1 baix esquerra a carrer Doctor Miguel Romeu núm. 1 davall dreta.
Decret núm. 243/2016 de 7 d'abril autoritzant i reconeixent les obligacions de la relació
O/2016/18 per import brut de 25.756,36 euros.
Decret núm. 244/2016 de 7 d'abril anul·lant liquidacions tibutaries d'IBI d'urbana a nom de
l'anterior titular i aprovar liquidacions a nom de l'actual titular tributari des de 2012 de
l'immoble de referència encadastres 8753408YJ2885S0009DU.
Decret núm. 245/2016 de 7 d'abril convocant Junta de Govern Local per al dia 12 d'abril de
2016 a les 09:15.

´
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SÈPTIM.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Piquer, regidor de Cultura, informa que ha tingut una reunió amb la Direcció General de
Cultura per l'estat actual del jaciment arqueològic del Germanells a fi d'arreglar-ho i protegir-ho,
sent el compromís adquirit per eixa Direcció la visita d'un inspector al jaciment per a la seua
avaluació.

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