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26 DE NOVEMBRE DE 2018

PRESIDENTA:
SRA. Mª D. Sánchez Parra
ASSISTENTS:
SRA. A. Mª Gómez-Pimpollo Orellana
SR. J.J. Manzaneque Gómez
SR. J.M. Bayarri Moreno
SRA. M.ª C. Cortell Albert

En la Casa Consistorial de Puçol, a vint-i-sis
de novembre de dos mil díhuit, sent les nou
hores trenta minuts, es reunix en sessió
ordinària, primera convocatòria, la Junta de
Govern Local sota la Presidència de la Sra.
Alcaldessa, Sra. M.ª Dolores Sánchez Parra,
assistint els Srs. Regidors que al marge es
relacionen, junt amb el Sr. Secretari, Sr.
Juan Carlos Martín-Sanz García.

SECRETARI:
SR. J.C. Martín-Sanz García

A continuació, i en virtut de les competències delegades per l'Alcaldia per
resolució núm. 2018/2017, de 12 de juny, es van adoptar els acords següents:
-1APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
NÚMS. 35, 36 I 37, DE DATES 5, 12 I 19 DE NOVEMBRE DE 2018,
RESPECTIVAMENT.
Donat compte dels esborranys de les Actes de la Junta de Govern Local núms.
35, 36 i 37, corresponents a les sessions celebrades els dies 5, 12 i 19 de novembre
de 2018, per unanimitat dels 5 membres presents que conformen la totalitat de la
mateixa, s'acorda la seua aprovació.
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BENESTAR SOCIAL:
-2CONCESSIÓ DE TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA, EXP. 2012/2018.
Vista la sol·licitud formulada per XXXXXX per a l'obtenció de la Targeta
d'Estacionament per a discapacitats físics.
Vista la documentació que consta en l'expedient i l'informe emés pel Centre de
Diagnòstic, Orientació i Tractament en data 08/11/2018 la valoració de la qual és
considerada de MOBILITAT REDUÏDA PROCEDIX AMB 7 PUNTS.
Consultat i sol·licitat el núm. de targeta al Registre Autonòmic de Targetes
d'Estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, d'acord amb l'ORDE 2/2017,
d'1 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la
qual es crea i regula este Registre, el número de targeta assignat per este ha sigut
CV/46205/6800.
Vista la Proposta formulada pel Regidor Delegat de Trànsit, de data 19 de
novembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres presents que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Concedir la Targeta d'Estacionament núm. CV/46205/0006800 per a
Discapacitats Físics a XXXXXX, ajustant-se al Decret 72/2016, de 10 de juny, del
Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten
persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s'establixen les
condicions per a la seua concessió.
El beneficiari haurà de tindre en compte el següent:
1r.- Ús i funcionament.
El permís especial d'estacionament per a discapacitats físics es concreta en
l'expedició d'una targeta que permet l'aparcament de vehicles en zones no
autoritzades, sempre que no supose un obstacle per a la normal deambulació de
vianants o circulació de vehicles, NO podent-se estacionar, en cap cas, en els llocs
següents:
.- Zones de vianants, passos de vianants.
.- Llocs i supòsits en què estiga prohibit parar.
.- Llocs que obstruïsquen guals o eixides d'emergència.
.- Zones fitades per raons de seguretat pública.
.- Espais que reduïsquen carrils de circulació.
La targeta d'aparcament s'expedix per un període de deu anys per als majors
de 18 anys i de cinc anys per als menors de 18 anys, transcorregut el qual haurà de
ser renovada.
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La targeta d'estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat només
pot utilitzar-se en format original, no tenint validesa qualsevol tipus de fotocòpia o
reproducció de la mateixa.
El titular de la targeta és la persona amb minusvalidesa.
Les targetes d'aparcament per a discapacitats físics tenen caràcter personal i
intransferible.
2n.- Notificar l'acord adoptat a l'interessat als efectes oportuns.
-3RENOVACIÓ DE TARGETES D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA:
3.1.- EXPEDIENT 2402/2016.
Vista la sol·licitud formulada per XXXXXX per a la Renovació de la Targeta
d'Estacionament per a discapacitats físics del seu fill, XXXXXX.
Vista la documentació que consta en l'expedient i l'informe emés pel Centre de
Diagnòstic, Orientació i Tractament en data 19/04/2018 la valoració de la qual és
considerada de MOBILITAT REDUÏDA PROCEDIX AMB 7 PUNTS.
Consultat i sol·licitat el núm. de targeta al Registre Autonòmic de Targetes
d'Estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, d'acord amb l'ORDE 2/2017,
d'1 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la
qual es crea i regula este Registre, el número de targeta assignat per este ha sigut
CV/46205/6771.
Vista la Proposta formulada pel Regidor Delegat de Trànsit, de data 19 de
novembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres presents que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Concedir la Targeta d'Estacionament núm. CV/46205/0006771 per a
Discapacitats Físics a XXXXXX, ajustant-se al Decret 72/2016, de 10 de juny, del
Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten
persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s'establixen les
condicions per a la seua concessió.
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El beneficiari haurà de tindre en compte el següent:
1r.- Ús i funcionament.
El permís especial d'estacionament per a discapacitats físics es concreta en
l'expedició d'una targeta que permet l'aparcament de vehicles en zones no
autoritzades, sempre que no supose un obstacle per a la normal deambulació de
vianants o circulació de vehicles, NO podent-se estacionar, en cap cas, en els llocs
següents:
.- Zones de vianants, passos de vianants.
.- Llocs i supòsits en què estiga prohibit parar.
.- Llocs que obstruïsquen guals o eixides d'emergència.
.- Zones fitades per raons de seguretat pública.
.- Espais que reduïsquen carrils de circulació.
La targeta d'aparcament s'expedix per un període de deu anys per als majors
de 18 anys i de cinc anys per als menors de 18 anys, transcorregut el qual haurà de
ser renovada.
La targeta d'estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat només
pot utilitzar-se en format original, no tenint validesa qualsevol tipus de fotocòpia o
reproducció de la mateixa.
El titular de la targeta és la persona amb minusvalidesa.
Les targetes d'aparcament per a discapacitats físics tenen caràcter personal i
intransferible.
2n.- Notificar l'acord adoptat a l'interessat als efectes oportuns.
3.2.- EXPEDIENT 3525/2008.
Vista la sol·licitud formulada per XXXXXX per a la Renovació de la Targeta
d'Estacionament per a discapacitats físics.
Vista la documentació que consta en l'expedient i l'informe emés pel Centre de
Diagnòstic, Orientació i Tractament en data 24/01/2007 la valoració de la qual és
considerada de MOBILITAT REDUÏDA PROCEDIX AMB 7 PUNTS.
Consultat i sol·licitat el núm. de targeta al Registre Autonòmic de Targetes
d'Estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, d'acord amb l'ORDE 2/2017,
d'1 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la
qual es crea i regula este Registre, el número de targeta assignat per este ha sigut
CV/46205/6772.
Vista la Proposta formulada pel Regidor Delegat de Trànsit, de data 19 de
novembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres presents que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
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1r.- Concedir la Targeta d'Estacionament núm. CV/46205/0006772 per a
Discapacitats Físics a XXXXXX, ajustant-se al Decret 72/2016, de 10 de juny, del
Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten
persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s'establixen les
condicions per a la seua concessió.
El beneficiari haurà de tindre en compte el següent:
1r.- Ús i funcionament.
El permís especial d'estacionament per a discapacitats físics es concreta en
l'expedició d'una targeta que permet l'aparcament de vehicles en zones no
autoritzades, sempre que no supose un obstacle per a la normal deambulació de
vianants o circulació de vehicles, NO podent-se estacionar, en cap cas, en els llocs
següents:
.- Zones de vianants, passos de vianants.
.- Llocs i supòsits en què estiga prohibit parar.
.- Llocs que obstruïsquen guals o eixides d'emergència.
.- Zones fitades per raons de seguretat pública.
.- Espais que reduïsquen carrils de circulació.
La targeta d'aparcament s'expedix per un període de deu anys per als majors
de 18 anys i de cinc anys per als menors de 18 anys, transcorregut el qual haurà de
ser renovada.
La targeta d'estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat només
pot utilitzar-se en format original, no tenint validesa qualsevol tipus de fotocòpia o
reproducció de la mateixa.
El titular de la targeta és la persona amb minusvalidesa.
Les targetes d'aparcament per a discapacitats físics tenen caràcter personal i
intransferible.
2n.- Notificar l'acord adoptat a l'interessat als efectes oportuns.
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-4JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES A DIVERSES
ASSOCIACIONS, EXERCICI 2018:
4.1.- A L'ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG, EXP. 512/2018.
A la vista de la justificació de la subvenció que presenta l'Associació de
Donants de Sang de Puçol segons la qual:
S'han presentat per a la justificació factures originals, corresponents a gastos
realitzats en 2018, per un import de 1.649,50 €.
Considerant que el pressupost de l'any 2018 contempla una subvenció per
import de 1.400,00 euros.
Vist l'informe del Centre Gestor de data 16 de novembre de 2018, així com
l'informe del Sr. Interventor de data 21 de novembre de 2018, que hi ha en l'expedient.
Vista la Proposta formulada per la Regidora Delegada de Servicis Socials, de
data 19 de novembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres presents que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Aprovar el compte justificatiu de la subvenció concedida a l'Associació de
Donants de Sang de Puçol per a l'any 2018.
2n.- Notificar este acord a l'associació subvencionada i al departament
d'Intervenció, als efectes oportuns.
4.2.- A CÀRITAS INTERPARROQUIAL, EXP. 554/2018.
A la vista de la justificació de la subvenció que presenta Càritas Interparroquial
de Puçol segons la qual:
S'han presentat per a la justificació factures originals, corresponents a gastos
realitzats en 2018, per un import de 3.954,97 euros.
Considerant que el pressupost de l'any 2018 contempla una subvenció per
import de 3.000,00 €.
Vist l'informe del Centre Gestor de data 16 de novembre de 2018, així com
l'informe del Sr. Interventor de data 21 de novembre de 2018, que hi ha en l'expedient.
Vista la Proposta formulada per la Regidora Delegada de Servicis Socials, de
data 19 de novembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres presents que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
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1r.- Aprovar el compte justificatiu de la subvenció concedida a Càritas
Interparroquial de Puçol per a l'any 2018.
2n.- Aprovar l'ordenació del pagament per import de SET-CENTS CINQUANTA
EUROS (750,00 €) que completa la subvenció prevista definitivament en la relació
nominativa de Subvencions del Pressupost 2018.
3r.- Notificar este acord a l'associació subvencionada i al departament
d'Intervenció, als efectes oportuns.
4.3.- A LA CONFRARIA MARE DE DÉU AL PEU DE LA CREU, EXP.
764/2018.
A la vista de la justificació de la subvenció que presenta La Confraria Mare de
Déu al Peu de la Creu de Puçol segons la qual:
S'han presentat per a la justificació factures originals, corresponents a gastos
realitzats en 2018, per un import de 1.486,75 €.
Considerant que el pressupost de l'any 2018 contempla una subvenció per
import de 1.456,00 €.
Vist l'informe del Centre Gestor de data 16 de novembre de 2018, així com
l'informe del Sr. Interventor de data 21 de novembre de 2018, que hi ha en l'expedient.
Vista la Proposta formulada per la Regidora Delegada de Servicis Socials, de
data 19 de novembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres presents que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Aprovar el compte justificatiu de la subvenció concedida a La Confraria
Mare de Déu al Peu de la Creu de Puçol per a l'any 2018.
2n.- Aprovar l'ordenació del pagament per import de TRES-CENTS SEIXANTAQUATRE EUROS (364,00 €) que completa la subvenció prevista definitivament en la
relació nominativa de Subvencions del Pressupost 2018.
3r.- Notificar este acord a l'associació subvencionada i al departament
d'Intervenció, als efectes oportuns.
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4.4.- AL COL·LECTIU DE DONES, EXP. 1139/2018.
A la vista de la justificació de la subvenció que presenta el Col·lectiu de Dones
de Puçol segons la qual:
S'han presentat per a la justificació factures originals, corresponents a gastos
realitzats en 2018, per un import de 783,26 €.
Considerant que el pressupost de l'any 2018 contempla una subvenció per
import de 680,00 euros.
Vist l'informe del Centre Gestor de data 16 de novembre de 2018, així com
l'informe del Sr. Interventor de data 21 de novembre de 2018, que hi ha en l'expedient.
Vista la Proposta formulada per la Regidora Delegada de Servicis Socials, de
data 19 de novembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres presents que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Aprovar el compte justificatiu de la subvenció concedida al Col·lectiu de
Dones de Puçol per a l'any 2018.
2n.- Aprovar l'ordenació del pagament per import de CENT SETANTA EUROS
(170,00 €) que completa la subvenció prevista definitivament en la relació nominativa
de Subvencions del Pressupost 2018.
3r.- Notificar este acord a l'associació subvencionada i al departament
d'Intervenció, als efectes oportuns.
SANITAT:
-5CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER
POTENCIALMENT PERILLÓS, EXP. 1901/2018.

A

LA

TINENÇA

D'ANIMAL

Vista la instància formulada per XXXXXX, mitjançant la qual sol·licita llicència
per a la tinença d'un gos de raça AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
ENCREUAMENT de nom XXXXXX ja que l'esmentada raça es troba inclosa en la
relació de les races de gossos potencialment perillosos que contempla el Reial Decret
287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
Vista la documentació presentada per l'interessat que hi ha en l'expedient.
Considerant el que disposa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, i el Reial Decret 287/2002,
de 22 de març.
Considerant el que disposa l'art. 53 de l'Ordenança Municipal reguladora de la
tinença d'animals, que disposa que:
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“La tinença de qualssevol animals classificats com potencialment perillosos a l'empar de
la llei 50/1999, de 23 de desembre, requerirà la prèvia obtenció de llicència
administrativa municipal, quan el sol·licitant tinga la seua residència en el municipi de
Puçol, o prèvia constància de l'Ajuntament on es realitze l'activitat de comerç o
ensinistrament, per al que es verificarà el compliment de, almenys, els requisits
següents:
a)- Ser major d'edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a
l'animal.
b)- No haver sigut condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o
contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda
armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de
tinença d'animals potencialment perillosos.
c)- Certificat d'aptitud psicològica.
d)- Acreditació d'haver formalitzat un assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers que puguen ser causats pels seus animals, per la quantia mínima que
reglamentàriament es determine”.

Considerant que la competència per a l'atorgament de llicència per a la tinença
d'animals potencialment perillosos correspon a la Junta de Govern en virtut de la
delegació realitzada mitjançant resolució de l'Alcaldia-Presidència núm. 2018/2017 de
data 12 de juny.
Vista la Proposta formulada pel Regidor Delegat de Sanitat, de data 14 de
novembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres presents que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Concedir a XXXXXX llicència per a la tinença d'un gos de raça AMERICAN
STAFFORDSHIRE TERRIER ENCREUAMENT de nom XXXXXX i, número
d'identificació de Xip: XXXXXX. La llicència es concedix per a un termini de CINC
ANYS a comptar de la notificació del present acord, havent de renovar amb anterioritat
a la finalització de vigència de la mateixa.
2n.- XXXXXX, queda obligat a comunicar al Departament de Sanitat d'este
Ajuntament qualsevol variació o modificació de les condicions necessàries per a
l'obtenció de la llicència, així com de qualsevol circumstància que afecte la vida de
l'animal.
En el cas que deixaren de reunir-se qualsevol dels requisits necessaris per a
l'obtenció de la llicència, esta s'entendrà revocada.
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Així mateix, XXXXXX queda obligat a la presentació d'un certificat de sanitat
animal expedit per l'autoritat competent, que acredite, amb periodicitat anual, la
situació sanitària de l'animal i la inexistència de malalties o trastorns que ho facen
especialment perillós.
3r.- Notificar l'acord adoptat a XXXXXX per al seu coneixement i efectes
oportuns, advertint-li que l'incompliment de les seues obligacions legals i
reglamentàries serà objecte de la corresponent sanció administrativa, aplicant-se el
que disposa el Capítol II de la Llei 50/1999, de 23 de desembre.
RÈGIM JURÍDIC:
-6IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS, EXP. 1301/2018.
Donat compte de l'expedient núm. 1301/2018 obert contra XXXXXX, per causar
molèsties als veïns per lladrucs de gossos en carrer XXXXXX, en virtut de la denúncia
formulada per la Policia Local i havent-li concedit termini d'audiència de quinze dies.
Vist que dins del termini d'audiència concedit l'interessat presenta escrit
d'al·legacions, en data 10/08/2018, en el que manifesta que “el demandant incita els gossos
amb els seus actes, la qual cosa implica el lladruc dels gossos, que ha posat una reixa fil d'aram
de rostes per a danyar els animals. Cap veí ha realitzat queixes sobre els lladrucs, lladren el
mateix que la resta de gossos XXXXXX, que els nostres gossos complixen totes les normes
requerides, que hem pres mesures per a evitar possibles mesures (collars d'estimulació elèctrica),
s'adjunta informe XXXXXX i firmes dels veïns recolzant la nostra reclamació”.

Vistes les al·legacions formulades i l'informe de la Policia Local de data
28/08/2018, en el que diu textualment “que s'ha intervingut en relació amb les actuacions
en 8 ocasions, durant l'any 2018, adjuntant còpia de les mateixes”.

Tenint en compte les declaracions efectuades per la Policia Local en les referides
actuacions, en les que es comprova que els gossos lladren sense parar durant la
presència dels agents.
Vist que per l'Instructor de l'expedient, en data 4/09/2018 es formula proposta de
resolució a les al·legacions presentades, desestimant les mateixes ja que no desvirtuen
els fets exposats, en la que se li concedixen 15 dies per a formular al·legacions i
presentar els documents i informes que estime pertinents, notificada el dia 19/10/2018, i
que per l'interessat no s'ha presentat cap al·legació fins a la data.
Considerant el que disposa l'article 89 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Considerant que d'acord amb el que disposa el Decret de l'Alcaldia núm.
2018/2017, de 12 de juny, la competència per a la imposició de la sanció que poguera
imposar-se correspon a la Junta de Govern Local.
Considerant el que disposen els articles 2.1 i 51.d)-a) de l'Ordenança reguladora
de la Tinença d'Animals.
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Vista la Proposta formulada per la Instructora del referit expedient, de data 19 de
novembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres presents que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per XXXXXX, ja que no desvirtuen
els fets exposats comprovats per la Policia Local.
2n.- Declarar comesa la infracció consistent en causar molèsties als veïns per
lladrucs de gossos, en carrer XXXXXX.
3r.- Imposar a XXXXXX, com a responsable, la sanció de DOS-CENTS
HUITANTA-CINC EUROS (285 €), per constituir infracció administrativa tipificada com
a falta lleu en els art. 2.1 i 51.d). a), de l'Ordenança Reguladora de la Tinença
d'Animals.
4t.- Comunicar este acord a l'interessat, als efectes procedents.
-7IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1998 DE TINENÇA
D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS, EXP. 1337/2018.
Donat compte de l'expedient núm. 1337/2018 iniciat contra XXXXXX, per la qual
es posen de manifest els fets següents: abandó de gos american staffordshire de la seua
titularitat en la via pública, en virtut de la denúncia formulada per la Policia Local, i haventli concedit termini d'audiència de quinze dies, transcorregut el qual no va presentar cap
al·legació.
Considerant el que disposa l'article 89 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Considerant que d'acord amb el que disposa la resolució de delegació
competències d'esta Alcaldia núm. 2018/2017, de 12 de juny, la competència per a la
imposició de la sanció correspon a la Junta de Govern Local.
Considerant el que disposa l'article 13.1.a) i l'art. 13.5 de la Llei 50/1999, de
Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
Vista la Proposta formulada per la Instructora del referit expedient, de data 19 de
novembre de 2018.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres presents que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Declarar comesa la infracció consistent en abandó de gos american
staffordshire de la seua titularitat en la via publica, amb la qualificació de falta molt greu a
la Llei 50/1999 de Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
2n.- Imposar a XXXXXX, com a responsable, la sanció de SIS MIL TRES-CENTS
EUROS (6.300 €), per infracció a la Llei 50/1999 de Tinença d'Animals Potencialment
Perillosos.
3r.- Comunicar este acord a l'interessat, als efectes procedents.
-8PRECS I PREGUNTES
No es van formular.
I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència es va alçar la sessió
sent les nou hores quaranta minuts que s'estén la present acta que com a Secretari
certifique.
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