AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1 – CP 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – CIF: P-4620900-C
Pàgina Web: www.rafelbunyol.es
Adreça electrònica: rafelbunyol@gva.es

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRER DE 2018 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les 15,30 hores del dia 26 de febrer de 2018 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els/les senyors/as Alicia Piquer Sancho, Santiago Bellver
Furió, Mireia Gimeno Ros, i Fernando Ciges Ibáñez Sota La Presidència del Sr. Alcalde, D.
Francisco Alberto López López, i amb assistència de D. Francisco Javier Pelluz Requeno,
Secretari de la Corporació, a fi de celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per
a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del dia.

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 ACTES ANTERIORS
Es lligen les actes elaborades corresponents a les sessions celebrades els dies 31 de gener
de 2.018 i 15 de febrer de 2.018.
.
S'acorda aprovar les dites actes, ordenant-se la seua immediata transcripció al llibre d'actes
electròniques, fent-se constar que el Sr. Bellver Furió no és procedent a l'aprovació de l'acta del
dia 15 de febrer de 2.018 per absència en la dita sessió.

SEGON.- LLICÈNCIES D'OBRES
S’informa de les següents resolucions de l'Alcaldia concedint llicències d'obres o prenent
en consideració declaracions responsables d'obres:


Decret núm. 111/2018 de 15 de febrer concedint les següents llicències d'obres:

XXXXX per a la realització de rasa per a connexió de gas natural en la c/ Carretera de
Barcelona, 8.
S’informa de la instància subscrita per José Tarí Dávila sol·licitant l'anul·lació de la
declaració responsable d'obres corresponent a l'expedient 5/2018, relativa a unes obres de
reforma de garatge en la C/Alqueria de Terroja 24, presentant una nova declaració responsable
d'obres. Vist l'informe elaborat pels servicis tècnics , es pren en compte l'anul·lació de la
declaració responsable d'obres núm.5/2018.
Respecte a la nova declaració responsable d'obres sol·licitada, la mateixa haurà de seguir
el tràmit ordinari, ordenant-se als servicis tècnics municipals la comprovació de les obres que
efectivament es van a realitzar.
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TERCER.- INFORMES EN MATÈRIA DE SERVICIS I OBRES
No es van produir

QUART.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
S’informa de la instància subscrita per XXXX, sol·licitant baixa en el padró
d'arreplegada de fem corresponent a l'immoble siti en carrer San Juan 58, que figura a nom del
seu germà XXXX, per no disposar tampoc dels servicis bàsics de subministrament elèctric i aigua
potable.
Acreditats estos extrems, els membres de la Junta de Govern Local acorden accedir a allò
que s'ha sol·licitat, traslladant als servicis de recaptació als efectes de què procedisquen a la
tramitació de la baixa en el padró.

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 de l'Alcaldia núm. 104/2018 de 14 de febrer prenent en consideració una
declaració responsable d'ambiental relativa a una activitat d'arts gràfiques a desenrotllar
en la C/Fernando Múgica 69.
Decret de l'Alcaldia núm. 105/2018 de 14 de febrer imposant sancions per infracció a
l'article 64 de l'Ordenança Municipal reguladora de la tinença i protecció d'animals de
companyia.
Decret de l'Alcaldia núm. 106/2018 de 14 de febrer incoant expedient sancionador per
presumptes infracció de l'art.47 de la llei 7/2002 de Contaminació Acústica.
Decret de l'Alcaldia núm. 107/2018 de 14 de febrer autoritzant, disposant i reconeixent
l'obligació de la relació de comptabilitat O/2018/19 per un import de 110 €, així com
l'ordenació i realització del pagament.
Decret de l'Alcaldia núm. 108/2018 de 14 de febrer acordant la personació en el recurs
contenciós administratiu núm.293/2017 que se segueix en el jutjat del Contenciós
Administratiu núm. 9 sobre sol·licitud de responsabilitat patrimonial a l'administració.
Decret de l'Alcaldia núm. 109/2018 de 15 de febrer autoritzant, disposant i reconeixent
l'obligació de la relació de comptabilitat O/2018/20 per un import de 139.145,52 €.
Decret de l'Alcaldia núm. 110/2018 de 15 de febrer aprovant compensacions d'ofici d'un
deute contret per un proveïdor a l'Ajuntament inclosa en la relació de comptabilitat
O/2018/20, amb càrrec a tributs pendents d'abonament per part del dit proveïdor,
ordenant-se el pagament de la relació de comptabilitat per la diferència resultant de
realitzar la dita compensació.
Decret de l'Alcaldia núm. 111/2018 de 15 de febrer concedint una llicència d'obres
d'obertura de rasa per a connexió de gas natural en Ctra. de Barcelona 8.
Decret de l'Alcaldia núm. 112/2018 de 16 de febrer aprovant liquidacions de l'impost
sobre l'Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana exptes. 1 a 84 de l'any
2.018, per un import total de 57.163,19 €.
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Decret de l'Alcaldia núm. 113/2018 de 16 de febrer prenent en consideració una
declaració responsable d'ambiental relativa a una activitat de taller de formació de
tancaments metàl·lics a desenrotllar en la C/Senda dels Deu 2.
Decret de l'Alcaldia núm. 114/2018 de 19 de febrer ordenant el pagament de la devolució
d'una fiança aprovada per Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2.017
Decret de l'Alcaldia núm. 115/2018 de 19 de febrer denegant sol·licitud de fraccionament
de deute plantejada per un contribuent, per incompliment d'una anterior fraccionament
concedit.
Decret de l'Alcaldia núm. 116/2018 de 19 de febrer ordenant el pagament de la devolució
d'una fiança aprovada per Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2.017
Decret de l'Alcaldia núm. 117/2018 de 19 de febrer desestimant al·legacions sa sancions
de trànsit imposades.
Decret de l'Alcaldia núm. 118/2018 de 19 de febrer delegant en la primer tinent d'alcalde
la facultat d'oficiar la cerimònia civil d'un matrimoni.
Decret de l'Alcaldia núm. 119/2018 de 19 de febrer delegant en la primer tinent d'alcalde
competències de l'Alcaldia entre els dies 20 a 22 de febrer per absència del Sr. Alcalde de
la localitat.
Decret de l'Alcaldia núm. 120/2018 de 19 de febrer concedint bestretes de nòmines del
personal.
Decret de l'Alcaldia núm. 121/2018 de 20 de febrer reconeixent el dret a la devolució
d'ingressos a diversos contribuents.
Decret de l'Alcaldia núm. 122/2018 de 20 de febrer autoritzant, disposant i reconeixent
l'obligació de la relació de comptabilitat O/2018/22 per un import de 6.828,88 €.
Decret de l'Alcaldia núm. 123/2018 de 20 de febrer ordenant el pagament de la relació de
comptabilitat O/2018/22 per un import de 6.828,88 €.
Decret de l'Alcaldia núm. 124/2018 de 20 de febrer incoant un expedient sancionador per
presumpta infracció de l'ordenança de la instal·lació i funcionament de terraces per a
establiment d'hostaleria.
Decret de l'Alcaldia núm. 125/2018 de 21 de febrer acordant el reintegrament d'una
factura emesa per Iberdrola per un import de 1.976,61 e, a l'haver sigut substituïda per
una altra de 1.978,19 €, reconeixent l'obligació, així com l'ordenació i realització del
pagament d'esta última.
Decret de l'Alcaldia núm. 126/2018 de 22 de febrer ordenant el pagament de la devolució
d'una fiança aprovada per Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2.017
Decret de l'Alcaldia núm. 127/2018 de 23 de febrer convocant sessió ordinària de la
Junta de Govern Local per al dia 26 de febrer de 2.018.

SEXT.- INFORMES DE L'ALCALDIA
No es van produir.

Amb caràcter previ al passe al torn de precs i preguntes, la Sra. Piquer Sancho sol·licita la
introducció pel procediment d'urgència d'un assumpte no inclòs en l'orde del dia. Explica que es
tracta de la retolació de la plaça que recau a la posterior de l'Església, que no té nom, proposant
que la mateixa passe a denominar-se Plaça de Sor Isabel de Villena; la raó d'esta urgència deriva
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que es vol procedir a realitzar un acte institucional coincident amb el dia 8 de març, dia de la
dóna.
Aprovada la urgència per unanimitat, passa a discutir-se el següent assumpte

SÈPTIM.- RETOLACIÓ DE LA PLAÇA SITUADA A ESQUENA DE LA PARRÒQUIA
SAN ANTONIO ABAD AMB EL NOM DE SOR ISABEL DE VILLENA
La Sra. Piquer Sancho indica que la proposta de retolació de la Plaça posterior a l'Església
com la Plaça de Sor Isabel de Villena, respon a la iniciativa d'anar feminitzant els noms dels
carrers, i rescatar de l'oblit a dones amb mèrits més que reconeguts.
En este cas es tracta de la primera dona que escriurà en valencià i l'única representant del
segle d'or d'escriptors de la Corona d'Aragó.
La intenció, com ha quedat manifestat en la justificació de la urgència, és la de realitzar la
inauguració de la rotulació el dia 7 de març a la vesprada.
Explica al seu torn que esta proposta ha sigut traslladada a totes les regidores de
l'Ajuntament per correu electrònic de data 20 de febrer.
Sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat s'acorda retolar la plaça situada a esquena de
la Parròquia San Antonio Abad amb el nom de SOR ISABEL DE VILLENA.

OCTAU.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Secretari aprofita este apartat per a informar els membres de la Junta de Govern Local
del procés de licitació dels servicis de neteja del Col·legi Públic, posant en relleu les dificultats
de la redacció del Plec de Condicions degut a la incertesa quant a l'obertura del nou Col·legi, atés
que això afectaria l'objecte del contracte.
Indica que d'una banda, si es contempla només el Col·legi actual, que és el que es té certesa
que estarà obert per al pròxim curs, les seues circumstàncies poden variar en quant s'òbriga el
nou, atés que s'eliminaran les actuals instal·lacions eventuals, i el nombre de xiquets descendirà
de manera considerable, per la qual cosa igualment les necessitats de neteja disminuiran. Això
obligaria a fer un Plec de duració breu, i tornar a fer un nou Plec per a quan el nou Col·legi
s'òbriga. És inviable que amb el Plec que es redacte després es faça modificacions d'estendre-ho
al Col·legi nou, perquè es variarien de manera molt substancial les condicions econòmiques del
contracte, i això obligaria a fer una nova licitació.
Per contra, si s'arreplega ja el Col·legi nou, entén que pot ser una temeritat, perquè es
desconeix l'estimació econòmica que suposaria, i d'altra banda, a l'estar en construcció, és
dificultós facilitar a les empreses la informació suficient per a avaluar com fer l'oferta.
A la vista d'això considera que hauria de valorar-se l'organització del servici de manera
directa per personal dependent de l'Ajuntament, si bé en eixe cas també es deuria de valorar les
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repercussions que poguera haver-hi quant a la possible obligació de subrogació de personal de
l'actual empresa de neteja.
Donades els dubtes plantejats es considera convenient dirigir-se a la Conselleria per a
tindre informació sobre la data d'obertura del col·legi nou. Igualment es considera convenient
requerir a l'actual empresa prestadora dels servicis que facilite les dades del personal contractat, i
que s'intente esbrinar si hi ha l'obligació per part de l'Ajuntament de subrogació de personal;
finalment demanar les dades de la intervenció municipal sobre el cost total del servici de neteja
en l'exercici passat.

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