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 23 DE FEBRER DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les onze hores i trenta minuts del dia 23 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. 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 l'Acta de la
Sessions Anteriors de data 11 de febrer de 2.016, quedant pendent la seua aprovació degut a errors
materials de transcripció.

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.108/2016
 Alfonso Ros Castellar per a la realització d'obres consistents en la construcció d'una paret
divisòria en la nau situada en la c/ Massamagrell, 7.
 Francisca Pedro Oron per a la realització d'obres consistents en el canvi de banyera per plat
de dutxa en el bany de la vivenda sítia en l'Av. Sant Pere, 4-13.
 Pau Barrera Ferrer en representació de Luis Ramon Maroño Montero per a la realització
d'obres consistents en la demolició de barandats existents i rebaix de solera en la vivenda
sítia en la partida Forriols, 11 A.
 Cajamar Caixa Rural, Societat Cooperativa de Crèdit per a la realització d'obres consistents
en el canvi de caixer automàtic del local siti en la c/ Calvari, 3.
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Decret de l'Alcaldia núm. 122/2016
Jose Luis Gálvez Jiménez per a la realització d'obres consistents en la rehabilitació de la façana que
dóna al c/ Jose Mª Llopis, de la vivenda sítia en la c/ Magdalena, 51

TERCER.- INFORMES EN MATÈRIA DE SERVICIS I OBRES
Es dóna compte de l'escrit d'Aigües de València sobre la renovació del parc de comptadors i
implantació de xarxa fixa de telelectura en el nostre municipi tant en el polígon industrial com en el
nucli urbà amb l'objectiu d'aconseguir un ús més eficient de l'aigua, millorar la gestió de
l'abastiment i aconseguir nivells d'estalvi que siguen avaluables, per a la qual cosa és necessari la
substitució dels comptadors existents de tipus B, per comptadors de tipus metrològica C amb mòdul
de radiofreqüència i implantació de la xarxa fixa de relectura, segons les memòries que adjunten.
Amb la deliberació prèvia de l'assumpte, els membres de la Junta de Govern Local acorden
estudiar en profunditat el tema per a saber com es realitzaria, quin cost tindria i com s'assumiria el
mateix.

S'informa de la notícia de la fundació per a l'eficiència energètica en relació als megawats
contractats en excés sobre la capacitat instal·lada del propi sistema el que porta a què els usuaris
paguen per la potència de llum que no usen. Els membres de la Junta de Govern Local acorden
sol·licitar informació respecte d'això a Monrabal, l'empresa de manteniment elèctric de
l'Ajuntament.

QUART.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
Es dóna compte de la sol·licitud formulada per FRANCISCO CASADO VIVES sol·licitant
poder muntar una fira infantil “DIVERTILANDIA” en un terreny d’aproximadament 500 m2
Vist que no aporta major informació que la instància, els membres de la Junta de Govern
Local acorden comunicar que deurà de realitzar sol·licitud d'acord amb els articles 95 i 98 del
Decret 143/2015 d'11 de setembre, del Consell, pel que aprova el Reglament de desplegament de la
llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments públics. Així mateix haurà d'indicar les dates previstes d'instal·lació.

Es dóna compte de l'escrit presentat per Aigües de València sol·licitant permís per a pintar
trama de groc per a prohibir l'estacionament en les arquetes que es troben en la calçada en zona
d'estacionament del carrer Germanells cantó amb carrer Quadrat i Germanells cantó amb Roll del
Colomer, ja que habitualment no es pot accedir al trobar-se vehicles estacionats sobre elles.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò que s'ha sol·licitat.
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Es dóna compte de la instància presentada per Mª Carmen Bellver Mateo sol·licitant
terrassa de 12 m2 anuals per a la cafeteria Dolç i Salat així com cobriment de la mateixa. Revisats
els antecedents existents en este Ajuntament es comprova que estan pendents d'abonar l'ocupació de
la via publica corresponent als anys 2010, 2012, 2013,2014 i 2015, excepte error.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden denegar el que sol·licita si prèviament no
abona el deute existent. En cas de no fer-ho es continuarà amb el procediment corresponent per a
procedir al cobrament del dit deute.
Una vegada procedit a l'abonament del deute existent deurà de reiterar la seua sol·licitud,
advertint-li, quant al tancament de la terrassa, que deurà de presentar memòria tècnica d'acord amb
allò que s'ha acordat en la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2015.

QUINT.- CONCESSIÓ D'AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL .
Per part de la Sra. Albiach, Treballadora Social present en la Junta de Govern, s'indica que
el departament de Servicis Socials ha elaborat un informe de data 22 de febrer en relació a les
ajudes d'emergència per a cobrir les necessitats bàsiques i l'ús de vivenda sol·licitades per veïns del
municipi.
Que una vegada examinada i valorada la documentació presentada pels sol·licitants, s'ha
realitzat informe/proposta a aquelles unitats de convivència que sol·liciten ajuda per a cobrir les
seues necessitats bàsiques.
Que aquelles unitats de convivència, que sol·liciten ajuda per a l'ús de vivenda (llum, aigua
i gas) han quedat a l'espera que l'Ajuntament s'adherisca a les ajudes de la Conselleria de Vivenda,
Obres Públiques i Vertebració del Territori per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i perduda de la vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer, indicant un
total de 27 sol·licituds per un import global (llum i aigua) que ascendix a 4.239,54 €. I que fins que
no es puguen introduir les dades en el Programa PIDAE, no sabrem l'import que corresponga
abonar a l'Ajuntament.
Que fins que ens estiga admesa per part de la Conselleria de Vivenda, l'adhesió de
l'Ajuntament al programa no es pot procedir a tramitar amb les empreses subministradores, la
paralització dels talls en el subministrament de llum.
Que per a poder realitzar els talls d'aigua, l'Ajuntament deurà conveniar amb l'empresa
subministradora en el municipi, de manera particular, amb prestesa ja que la Conselleria només hi
ha conveniat amb les empreses elèctriques i de subministrament de gas.
Per part de la senyora Mireia Gimeno, regidora delegada de Servicis socials es dóna compte 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'empar de les
instruccions relatives al procediment i tramitació de les Ajudes d'Emergència Social per a
Corporacions Locals que siguen beneficiàries 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 febrer de 2016 ascendix a un
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import en metàl·lic de 620 euros i en vals canviables en CONSUM per import de 2.250 € per a 21
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.

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



















Decret núm.98/2016 de 8 de febrer ordenant el pagament de la part corresponent a paga extra de
desembre de 2012 que per error no s'havia efectuat.
Decret núm. 99/2016 de 9 de febrer prenent en consideració la declaració responsable d'inici
d'activitat d'oficina de gestió administrativa en carrer Sant Joan núm. 9 sota.
Decret núm. 100/016 de 9 de febrer aprovant el projecte tècnic relatiu a l'adequació de
poliesportiu redactat per l'arquitecte Víctor García Martínez.
Decret núm.101/2016 de 9 de febrer aprovant la modificació de crèdits 1/2016 per import de
70.000 €.
Decret núm. 102/2016 de 9de febrer adjudicant la prestació de servicis professionals
d'organització de rutes de senderisme durant l'any 2016 a D. Salvador Pedro Fornas.
Decret núm. 103/2016 de 9 de febrer contractant a Alba Grau Herrero com a monitora de
natació per a impartir cursos de natació en la piscina coberta.
Decret núm. 104/2016 de 10 de febrer aprovant la incorporació al pressupost de 2016 de
romanents de crèdits que es correspon amb la modificació de crèdits 2/2016.
Decret núm. 105/2016 de 10 de febrer aprovant la modificació de crèdits 3/2016 per import total
de 21.730,42 €.
Decret núm. 106/2016 de 10 de febrer autoritzant el canvi de titularitat de l'activitat de bar sense
música ambiental siti en carrer Sant Joan núm. 37.
Decret núm. 107/2016 d'11 de febrer aprovant la rectificació del fraccionament per al pagament
en terminis mensuals dels tributs aprovats per decret núm. 60/2016.
Decret núm. 108/2016 d'11 de febrer acceptant declaracions responsables per a la realització
d'obres.
Decret núm. 109/2016 de 15 de febrer procedint a la rectificació d'ofici i anul·lant la liquidació
practicada per taxa de fem 2014 per duplicitat de la mateixa en referència a l'immoble siti en
carrer Vicente Soriano 39, referències 1294 i 1295.
Decret núm. 110/016 de 15 de febrer procedint a la rectificació dels errors advertits i anul·lar les
liquidacions d'IBI d'urbana 2015 de l'immoble siti en Carrer Els Furs núm. 6 pta. 5 per estar
abonades ja.
Decret núm. 111/2016 de 15 de febrer concedint bestretes de nòmines a determinat personal
d'este Ajuntament.
Decret núm. 112/2016 de 15 de febrer anul·lant part de la compensació realitzada en virtut de
Decret 925/015 i ordenant el seu pagament per import de 288,30 euros.
Decret núm. 113/2016 de 15 de febrer reconeixent d'ofici el dret a la devolució d'ingressos
indeguts per import de 58,38 euros.
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Decret núm. 114/2016 de 15 de febrer aprovant la liquidació del pressupost municipal
corresponent a l'exercici 2015.
Decret núm. 115/2016 de 15 de febrer aplicant el model de contractació de indefinits a temps
parcial per a la realització de treballs fixos i periòdics de diversos treballadors de la piscina
coberta municipal.
Decret núm. 116/2016 de 16 de febrer autoritzant, disposant i reconeixent les obligacions de la
relació de comptabilitat O/2016/5 per import brut de 125.385,03 euros.
Decret núm. 117/2016 de 16 de febrer desestimant la sol·licitud d'un agent de policia local de
reconeixement de quatre mesos com a servicis prestats a l'Estat als efectes de triennis en
l'administració.
Decret núm. 118/2016 de 16 de febrer autoritzant, disposant i reconeixent les obligacions de la
relació O/2016/6 per import brut de 39.386,33 euros.
Decret núm. 119/2016 de 17 de febrer autoritzant, disposant i reconeixent les obligacions de la
relació O/2016/7 per import brut de 7.349,95 €.
Decret núm. 120/2016 de 18 de febrer ordenant el pagament de les obligacions reconegudes
incloses en la relació O/2016/6 per import brut de 39.386,33 euros.
Decret núm. 121/2016 de 18 de febrer ordenant el pagament de les obligacions reconegudes
incloses en la relació O/2016/7 per import brut de 7.349,95 euros.
Decret núm. 122/2016 de 18 de febrer aprovant llicències d'obra menor.
Decret núm. 123/2016 de 19 de febrer reconeixent la procedència de la devolució d'ingressos a
diversos contribuents per import total de 875,64 euros.
Decret núm. 124/2016 de 19 de febrer ordenant el pagament de la subvenció inclosa en la
relació P/2016/25 per import de 600,00 euros.
Decret núm. 125/2016 de 19 de febrer autoritzant disparar focs artificials en la via pública el 15
de maig de 2016 en carrer Eixarch núm. 8.
Decret núm. 126 de 19 de febrer convocant sessió e Junta de Govern Local per al dia 23 de
febrer de 2016 a les 11:30 hores.

SÈPTIM.- 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
catorze hores, de tot això com a Secretari certifique.
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