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 14 DE GENER DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les nou hores i trenta minuts del dia 14 de gener 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 SRA. Amparo Vta. Bellver Morte,
que actua en substitució del 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.
Està igualment present D. Santiago Bellver Furió, regidor d'Obres Públiques i Servicis
Municipals.
Assistixen al seu torn SRA Rosa Mª Fuentes Dueñas i Marta Fenollosa Ribera, membres dels
servicis Tècnics Municipals.

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 12 de novembre, 2, 9, 15 i 28 de desembre de 2.015, ,
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
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:
CLAUDIA SAEZ MORENO per a instal·lació de xarxa subterrània de Baixa Tensió 400/230
V per electrificació de dos vivendes unifamiliars síties en Camí de la Rambleta núm. 4.
Que haurà de dipositar una fiança de vint-i-quatre mil cents trenta-tres euros amb huitanta
cèntims (24.133,80 €) per a respondre de la correcta execució de les obres.
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Que prèviament a l'execució de la rasa es realitzarà un tast per a ubicar correctament les
conduccions ja existents en este camí i confirmar la millor ubicació de la nova instal·lació.
Que una vegada decidida la seua ubicació es conformaria l'amplària d'asfaltat que caldrà
realitzar per part del sol·licitant en la totalitat de la longitud de la rasa.
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.
Estos assajos es realitzaran tant en les rases que discorren per la via pública com en les que
discorren per les voreres.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la realització
d'estos assajos.
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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
paralitzarà 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 set-cents vint-i-quatre euros amb un cèntim (724,01 €) 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: cent trenta-dos euros amb
setanta-quatre cèntims (132,74 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: HUIT-CENTS
SETANTA-CINC CÈNTIMS D'EURO (856,75 €).

CINQUANTA-SIS

EUROS

AMB

INMACULADA INIESTA TORRES, en representació de QUATTRE INTERNET, SL
per a canalització subterrània per a estés de fibra òptica en el tram comprés entre C/ Alguixós, i
Av. Carretera de Barcelona núm. 11 a núm. 10.
Que haurà de dipositar una fiança de vint-i-cinc mil huit-cents euros (25.800 €) per a
respondre de la correcta execució de les obres.
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
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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.
Estos assajos es realitzaran tant en les rases que discorren per la via pública com en les que
discorren per les voreres.
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
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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
paralitzarà 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 set-cents setanta-quatre euros (774 €) 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: cent quaranta-un euros amb
noranta cèntims (141,90 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS D'EURO (915,90 €).
Continua informant la Sra. Fuentes que QUATTRE INTERNET han estat parlant amb
ella per al desplegament de la fibra òptica aèria. Després d'un breu debat els membres de la
Junta de Govern Local decidixen que no hi ha inconvenient a concedir el permís quan es
presente amb la condició que en els encreuaments de carrers deu de ser subterrània i col·locar
un tub de reserva per a posteriors utilitzacions, amb un informe previ per part dels servicis
jurídics de l'ajuntament.
Continuant amb el tema de la fibra òptica la Sra. Fuentes informa que se li va
comunicar a TELEFÓNICA D'ESPANYA perquè demanara llicència d'obres per a la
instal·lació de fibra òptica en els encreuaments de carrer ja que estan utilitzant la conducció
subterrània existent i a falta d'això, si no hi ha, realitzen el cablejat áeri per façana i per via
pública. Els membres de la Junta de Govern Local li indiquen que concerte una cita amb ells la
setmana que ve preferiblement a la vesprada. Si deu de ser pel matí a partir de les 13 h.
La Sra. Fuentes informa que per part dels Clavaris de Sant Antoni 2016 s'ha presentat
projecte firmat per enginyer tècnic per a la col·locació de tancament metàl·lic per a actes
pirotècnics amb motiu de la festivitat del Sant en el carrer Magdalena. Una vegada instal·lat
hauran d'aportar el certificat d'instal·lació firmat pel tècnic competent. Si tot és correcte, es
concedix el permís per resolució de l'alcaldia.
La Sra. Fuentes informa que per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
s'ha remés escrit en relació a la construcció del nou Centre Escolar aportar compromís de
l'ajuntament, preferentment per acord del ple municipal, on s'arrepleguen els següents punts:
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1. Compromís de retirada de les 4 torres metàl·liques que es troben en l'interior de la
parcel·la, d'antic enllumenat, abans del començament de les obres.
2. Compromís de terminació de la urbanització del vial que dóna al Sud-est i a carrer
Ausias March, on falta per acabar almenys el paviment, abans de la recepció de les
obres.
3. Compromís de supressió i desviació de la xarxa elèctrica soterrada que discorre per
l'interior de la parcel·la, abans del començament de les obres.
4. Compromís de supressió de qualsevol altra servitud oculta que poguera aparéixer en la
parcel·la, abans del començament de les obres.
Els membres de la Junta es donen per assabentats.

Al seu torn la Sra. Fenollosa informa que AIGÜES DE VALÈNCIA ha presentat
pressupost per a la realització d'un embornal en el carrer Calvari, a l'altura de la piscina d'estiu
per import de 9.000 €. En un principi l'execució només era per a una part del carrer, però
finalment s'ha aconseguit que pel mateix preu es realitze l'embornal de part a part del carrer.
Després d'un debat, els membres de la Junta de Govern Local acorden deixar l'assumpte
sobre la mesa. Sol·liciten a la tècnic que calcule el cost de l'execució de l'obra per a veure si pot
assumir-se per part de l'Ajuntament i pot realitzar-ho la brigada d'obres.

TERCER.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
És dóna compte de la sol·licitud formulada per MARIBEL EDO GARCIA indicant que
havent sol·licitat la baixa temporal del pagament del fem el 12 de novembre de 2014 i no
havent obtingut resposta, presenta el requisit que se li va demanar de factura de baixa de llum
de l'immoble siti en carrer Mare de Déu del Pilar 41 baix.
Vist l'iforme de tresoreria de data 13 de gener de 2016 en el que s'indica:
“Vist el recurs de reposició presentat en data 23-11-2015 amb RE nº 7006 per Maria Isabel
Edo Garcia NIF 73499023Q domicili als efectes de notificacions en C/ Bobalar 16 de
Rafelbunyol contra acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 24-11-2014 pel qual es
desestimava la devolució d'ingressos tributaris per taxa fems 2014 C/ Verjurat del Pilar 41.
ANTECEDENTS DE FET
Considerant que la notificació a la interessada de l'esmentat acord va ser practicada en data
05-02-2015.
Considerant que el termini per a la interposició del recurs de reposició és d'un mes a partir del
dia següent al del rebut de la notificació.
FONAMENTS JURÍDICS
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Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú ( LRJAPPAC). Arts 116 i 117
Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària.
Ordenança reguladora taxa arreplegada residus Ajuntament Rafelbunyol.
Per això, de conformitat amb el que establix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el que subscriu eleva la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Desestimar el recurs de reposició plantejat per la interessada tenint en compte que ha sigut
presentat fora del termini legalment establit en la cambronera 117 de la LRJAPPAC”
Els membres de la Junta de govern Local, acorden basant-se en el dit informe
desestimar la sol·licitud presentada.

Es dóna compte de la instància presentada per JOAQUIN VIDAL GARCÍA, en representació
de
la COMUNITAT DE PROPIETARIS SANTS DE LA PEDRA NÚM. 32 sol·licitant ampliació
del termini d'un mes amb la finalitat de sol·licitar pressupostos per a complir a l'orde
d'execució, expte. 14/2015, dictada per resolució de l'Alcaldia.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat per a
complir al que sol·licita.

Ocupació de la via pública
Es dóna compte de la instància presentada per ASUNCIÓN MARTÍ FERRER sol·licitant per a
l'any 2016 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua
propietat, Taverna l’Embolic, siti en carrer Mare de Déu del Miracle, 9. La terrassa se situa
enfront de la fatxada del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles,
ocupant una superfície total de 6 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 6 m2 en el domicili siti en carrer
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Mare de Déu del Miracle, 9. amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de
la Taverna l’Embolic, 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: any 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 l'alçaria mínima serà de 60 centímetres des del sòl
de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
o En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
o Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
o Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-ho en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
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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 MIGUEL RABADÀ MATA, en
representació de CAFÉ AMBIENT RAFEL SL sol·licitant per al primer trimestre de l'any
2.016 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per al local Cafeteria Ambient siti en
carrer Rei En Jaume núm.2. La terrassa se situa enfront de la fatxada del local no podent
sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 56 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 56 m2 en el domicili siti en carrer
Rei En Jaume, 2, enfront de la façana del local amb la finalitat d'instal·lar taules i
cadires per al servici del local de bar-cafeteria, no podent sobrepassar l'ample de
corresponent a l'estacionament de vehicles.
 Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
 Garantia a prestar: No és procedent.
 Temps concedit: primer 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 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:
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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.

Respecte d'això es comprova, excepte error, que l'any passat només es va sol·licitar
permís paa l'ocupació de la via pública de 40 m2 per al primer trimestre de 2015, tenint
l'ocupació de la via pública durant tot l'any. En conseqüència els membres de la Junta de
Govern Local acorden liquidar els tres trimestres restants basant-se en la llicència atorgada per
la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 de març de 2015, d'acord amb el detall
següent:
40 m2 x 15,33 €/m2 = 613,20 € trimestre.
613,20 € trimestre x 3 trimestres = 1.839,60
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La llicència queda igualment condicionada al pagament de les liquidacions, de tal
manera que l'impagament de les mateixes habilitarà a l'Ajuntament a l'extinció de la present
autorització.

Es dóna compte de la instància presentada per EVA Mª GÓMEZ PADILLA sol·licitant
per al primer trimestre de l'any 2.016 l'ocupació de la via pública amb taules i cadires per al
local Cafeteria-Cerveseria Sud, siti en carrer Rei En Jaume núm.56 La terrassa se situa enfront
de la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una
superfície total de 22 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 22 m2 en el domicili siti en carrer
Rei En Jaume, 58, enfront de la fatxada del local amb la finalitat d'instal·lar taules i
cadires per al servici del local de Cafeteria-Cerveseria, no podent sobrepassar l'ample
de corresponent a l'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: primer 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 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'alçària 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.
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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.

Respecte d'això es comprova que està pendent d'ingrés l'abonament de la taxa
corresponent al quart trimestre de 2.015, si bé, a causa de la recent notificació de la liquidació,
es troba inclús en període voluntari de pagament. En conseqüència la present llicència queda
igualment condicionada al pagament de les liquidacions anteriors pel mateix concepte, de tal
manera que l'impagament de les mateixes habilitarà a l'Ajuntament a l'extinció de la present
autorització.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ ANTONIO FRANCIA MARTÍ
sol·licitant per al primer trimestre de l'any 2.016 l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires per al local siti en carrer Calvari núm.64. La terrassa se situa enfront de la fatxada del
local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de
14,85 m2, segons mesurament realitzada pels servicis tècnics . 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 14,85 m2 en el domicili siti en
carrer Calvari 64, enfront de la façana del local amb la finalitat d'instal·lar taules i
cadires per al servici del local de bar-cafeteria, no podent sobrepassar l'ample de
corresponent a l'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: primer 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 l'açaria 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.

QUART.- CONCESSIÓ D'AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL
Per part de la senyora Mireia Gimeno, regidor delegada de Servicis socials se n’adona dels
informes favorables emesos pel departament de Servicis Socials Municipals per a la concessió
d'ajudes, una vegada arreplegada i estudiada la documentació pertinent i a l'empara de les
instruccions relatives al procediment i tramitació de les Ajudes d'Emergència Social per a
Corporacions Locals que siguen beneficiàries de de subvencions destinades a Programes
d'Emergència Social, de conformitat al que establix la Llei 11/2015 de 29 de desembre, de
Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici i la quantia total del qual per al mes de gener de
2016 ascendix a un import de 4.638 euros per a 35 ajudes, segons es relacionen en l'annex I
d'este acord.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden per unanimitat aprovar les ajudes socials
relacionades en l'annex I basant-se en els informes presentats i traslladar el present acord a la
Intervenció i tresoreria municipal als efectes oportuns.

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 928/2015 de 21 de desembre ordenand pagament al Jutjat de Primera Instància
núm.1 de les retencions practicades a un treballador en cump0limiento del requeriment
realitzat.
Decret 929/2015 de 21 de desembre concedint targetes d'estacionament per a
minusvàlids.
Decret 930/2015 de 21 de desembre dictant orde d'execució de manteniment de les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic de l'immoble siti en la
C/Magdalena núm.59
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Decret 931/2015 de 22 de desembre anul·lant un ADIC per error aritmètic
Decret 932/2015 de 22 de desembre prenent en consideració declaració responsable
d'execució d'obres i aprovant liquidació de tributs.
Decret 933/2015 de 22 de desembre concedit llicència de parcel·lació urbanística de la
parcel·la A.26 sítia en C/Miguel Hernández cantó C/Federico García Lorca
Decret núm.934/2015 de 23 de desembre autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació
relatiu a l'adquisició d'equipament esportiu per un import total de 15.405,41 €.
Decret núm. 935/2015 de 23 de desembre de 2.015 desestimant recurs de reposició
interposat contra liquidació de l'impost sobre increment de valor dels Terrenys de
Naturalesa urbana núm. 426/2015.
Decret núm.936/2015 de 23 de desembre aprovant la contractació de monitors de temps
lliure per a l'Escola de Nadal.
Decret núm. 937/2015 de 28 de desembre ordenant el pagament de les factures
reconegudes relatives a l'adquisició d'equipament esportiu.
Decret núm.938/2015 de 28 de desembre reconeixent obligacions relatives a les
subvencions dels grups municipals del 4t trimestre de 2.015, i requerint el
reintegrament o justificació dels fons assignats en 2.014 no justificats.
Decret núm. 939/2015 de 28 de desembre rectificant errors materials en liquidació
tributària de la taxa d'arreplega de fems.
Decret núm. 940/2015 de 28 de desembre estimant al·legacions a sancions de trànsit.
Decret núm.941/2015 de 28 de desembre desestimant al·legacions a la liquidació de
l'impost sobre Vehicles de Tracció mecànica, i estimant les relatives a la liquidació de
la taxa d'aparcament de 2.015, plantejada per un veí.
Decret núm.942 de 28 de desembre reconeixent obligació i ordenant el pagament de les
quotes de les assegurances socials corresponents al mes de novembre.
Decret núm.943 de 28 de desembre aprovant el compte justificatiu presentada per
tresoreria relatius a una bestreta de caixa fixa de 300 €.
Decret núm. 944/2015 de 28 de desembre acordant la delegació de competències de
l'Alcaldia a favor d'Alicia Piquer sancho per absència de la localitat del Sr. Alcalde,
entre els dies 29 de desembre de 2015 i 2 de gener de 2.016.
Decret núm.945/2015 aprovant relació d'obligacions per servicis de la Mancomunitat de
l'Horta Nord per un import de 30.077,93 €
Decret múm.946/2015 aprovant la devolució d'excés sobre un ingrés per un import de
10 € pel concepte de matrícula al curs d'accés a cicles de grau superior
Decret núm.947/2015 de 29 de desembre reconeixent l'obligació relativa a un gasto
pendent de 45 €.
Decret núm. 948/2015 de 29 de desembre desestimant sol·licitud de devolució
d'ingressos indeguts relativa a liquidacions d'IBI urbana exercicis 2014 i 2015
Decret núm.949/2015 de 29 de desembre autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació
de pagament de diverses subvencions a associacions locals, i requerint el compliment
de requisits a diverses d'elles.
Decret núm.950/2015 de 29 de desembre contractant un alumne treballador del taller
d'Ocupació, per presentació de baixa voluntària d'un altre alumne.
Decret núm. 951/2015 de 30 de desembre autoritzant el gasto i reconeixent l'obligació
de pagament de les dietes dels membres del Tribunal que van participar en el procés de
selecció d'un administratiu per promoció interna.
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Decret núm. 952/2015 de 30 de desembre de 2015 ordenant el pagament dels servicis
prestats per la Mancomunitat de l'Horta Nord per un import de 30.077,93 €.
Decret núm.953/2015 de 30 de desembre de 2015, reconeixent l'obligació de pagament
de 42.000 € a favor de la Societat Musical la Primitiva, requerint a la mateixa esmena
de deficiències quant a la falta de declaració de la subvenció a l'Escola de Música a la
Generalitat Valenciana.
Decret núm.954/2015 de 30 de desembre de 2015 contractant a 9 peons de servici
diversos dins del Pla d'Ocupació Conjunt.
Decret núm.955/2015 de 30 de desembre, reconeixent exempcions de l'impost sobre
circulació de vehicles que figuren a nom de minusvàlids, així com el canvi de
reconeixement de l'exempció en dos supòsits.
Decret núm.956/2015 de 30 de desembre reconeixent bonificació del 100% de l'impost
sobre circulació de vehicles, relatiu a vehicles matriculats de caràcter històric.
Decret núm. 957/2015 de 30 de desembre reconeixent bonificació del 100% de l'impost
sobre circulació de vehicles, relatiu a remolcs agrícoles.
Decret núm.958/2015 de 30 de desembre d'abstenció d'Alicia Piquer Sancho, primer
tinent d'Alcalde en exercici de funcions delegades de l'Alcaldia, de resoldre l'expedient
de concessió de subvenció al Club de Futbol motivat pel grau de parentiu amb el
president del mateix.
Decret núm.959/2015 de 30 de desembre, dictat pel segon tinent d'Alcalde per
abstenció del primer tinent d'Alcalde, autoritzant i reconeixent l'obligació de pagament
de 7000 € en concepte de subvenció al club de futbol, requerint a la presentació de
documentació en esmena de les deficiències observades per la Intervenció Municipal.
Decret núm.960/2015 de 30 de desembre, acordant la pròrroga del pressupost de 2015.
Decret núm.961/2015 de 30 de desembre, aprovant modificació de crèdits núm.26/2015
mijançant transferència entre partides.
Decret núm. 962/2015 de 30 de desembre autoritzant i reconeixent l'obligació per
l'import de 14.603,92 en concepte de dietes per assistència a sessions del quart trimestre
de 2.015 dels regidors de l'Ajuntament, i el pagament d'una factura de Correus per un
import de 533,46 €
Decret núm. 963/2015 de 31 de desembre autoritzant el gasto i ordenant el pagament per un
import de 1547,10 € relatius a nòmines del mes de desembre relatives a altes/baixes de
l'últim dia del mes.
Decret núm.964/2015 de 31 de desembre aprovant la modificació de crèdits núm.27/2015
per mitjà de transferències
Decret núm.965/2015 de 31 de desembre autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació de
la relació de comptabilitat núm.132 per import de 89.427,22 €.
Decret núm.966/2015 de 31 de desembre autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació
relatiu al pagament al personal de l'Ajuntament de 48 dies de la paga extra del mes de
desembre de 2.012 que no va ser percebuda.
Decret núm. 967/2015 de 31 de desembre autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació
relatiu a la relació de comptabilitat núm.133 relatius a l'equipament adquirit dins del Pla
d'eficiència energètica en equips de calefacció.
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Decret núm. 1/2016 de 7 de gener sobre presa en consideració de declaracions responsables
d'obra i liquidació de tributs derivades de les mateixes
Decret núm.2/2016 de 7 de gener contractant un monitor de natació per existència de baixes
de monitors de natació.
Decret núm.3/2016 de 8 de gener concedint fraccionaments de deute tributari relativa a la
liquidació de l'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
referències 527/2015 i 529/2015
Decret núm.4/2016 de 8 de gener dictant orde d'execució de neteja de solars
Decret núm.5/2016 d'11 de gener incoant expedient de restauració de legalitat urbanística
relativa a l'immoble siti en C/Sequiola 2-9
Decret núm.6/2016 d'11 de gener incoant expedient de restauració de legalitat urbanística
relativa a l'immoble siti en C/Trencat 26-8
Decret núm.7/2016 de 12 de gener ordenant el pagament d'obligacions reconegudes en la
relació núm.125 per import de 45 €.
Decret núm.8/2016 de 12 de gener ordenant el pagament d'obligacions reconegudes en la
relació núm.124 per import de 119,34 €.
Decret núm.9/2016 de 12 de gener personant-se en el recurs contenciós administratiu núm.
459/2015 interposat per Juan Antonio López Fernández amb Decret 677/2015 pel qual
s'ordena la demolició de certes edificacions realitzades il·legalment i cessament definitiu
d'activitats no legalitzades en el local siti en C/Francisco Tomás y Valiente núm.3
Decret núm.10/2016 de 12 de gener convocant Junta de Govern Local per al dia 14 de gener
de 2.016.

SEXT.- PRECS I PREGUNTES
No es van produir.

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