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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 30 D'OCTUBRE DEL 2013 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i quaranta minuts del dia 30
d'octubre del 2013, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors
Regidors MIGUEL SABORIT ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVIDAD, Mª
CARMEN PIQUER BERNET, FERNANDO BOHIGAS TOMAS, MILAGROS
CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI, LAURA
CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR
ENCARNACIÓN FURIÓ, INMACULADA BARRACHINA SANCHO, ENCRIC
CARBONELL I ROS y MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que componen
l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor alcalde JAIME GARCÍA GARCÍA,
assistits pel senyor secretari FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de
celebrar la present sessió extraordinària, en primera convocatòria, per a la que
prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.

Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència se va anar donant compte
dels assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

ÚNIC.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 3 DELS
ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT PÚBLICA LOCAL RESIDÈNCIA DE
MAJORS DE RAFELBUNYOL, SA (REMARASA) RELATIVES A
L'AMPLIACIÓ DE L'OBJECTE SOCIAL.
Per part del senyor president s'indica que s'ha parlat extensament del tema en
l'anterior Junta general extraordinària de la Societat Pública REMARASA, i que amb
este assumpte el que es tracta es tracta és d'ampliar l'objecte social que actualment té
REMARASA, sense entrar en decisions posteriors sobre la solució a donar a la gestió de
l'Escola Infantil.

Atorgada la paraula als portaveus dels grups Polítcios, el Sr. Carbonell, portaveu
del grup Bloc-Compromís, en primer lloc defén la Junta de Portaveus indicant que és un
òrgan definit en totes les legislacions. Indica que en la reunió a què no va assistir el
representant del grup del PSPV-PSOE, es va parlar d'ampliar l'objecte social de
l'empresa, no per a fer ús del mateix, sinó parar anar avançant-nos als esdeveniments, i
si es decidix finalment que l'Escola Infantil es gestione a través de REMARSA, que
existisca la possibilitat legal de fer-ho contemplant-ho en els Estatuts. Recorda que
també es va modificar l'objecte social d'ACMURSA ampliant a la gestió d'activitats
culturals, esportives, d'urbanisme i mai s'ha fet ús d'açò. Manifesta que en cap cas el seu
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grup hui ve a decidir qui i com ha de gestionar-se la guarderia, sinó que amb l'acord de
hui s'obri la posibilitat d'ampliar els estatuts per si, a la vista dels informes que han
d'arribar, es conclou que eixa és la millor opció, i així tindre el treball avançat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, no afexeig
res més al que manifesta tant en Comissió Informativa com en la Junta general de
Remaresa. Es tracta d'una possibilitat de gestió de la guarderia i estan d'acord en què
s'amplie l'objecte social.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, ratifica les paraules
manifestades en la Junta d'accionistes, d'oposar-se a la modificació dels Estatuts.
Respecte al funcionament de la junta de portaveus no és el que consideren oportú i per
això han manifestat la seua crítica. Respecte a la guarderia, consideren que la gestió
directa és inviable davant de l'avantprojecte de llei de règim local pel tema de les
competències i legalment tampoc es pot ampliar la plantilla de treballadors. Al final la
creació d'una SL o l'assumpció per part de REMARASA tampoc podrà fer-se efectiu i
haurà de realitzar-se una concessió administrativa. El seu Grup considera que primer
hauria d'haver-se fet Consell d'Administració des d'ACMURSA, titular de la guarderia, i
la realització d'informes que parlaren de la viabilitat real, per la qual cosa no ho van a
votar a favor.
El Sr. Saborit, president d'ACMURSA, indica que el consell d'administració no
pot decidir per si mateix, a l'estar en fase de Concurs de Creditors.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, explica que els números de
l'escola infantil diuen que és viable, pel que es va plantejar la possibilitat d'annexar-la a
REMARASA. En tot cas indica que en el supòsit que així es decidisca caldrà parar
atenció que la residència no contamine l'escoleta.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís pren la paraula per a
indicar que tot ve motivat per la comunicació de l'administrador concursal
d'ACMURSA al president de la societat que pot tancar l'escoleta. Davant d'esta situació
es van reunir tots els partits polítics per a buscar alternatives, pel que demanaria que
s'anaren concretant les coses. Sota el seu punt de vista, el que estan fent és obrir el
ventall de possibilitats per a la gestió.
Finalment sol·licita que no es passen dietes de les sessions celebrades en el dia
de hui.
Finalment sotmés l'assumpte a votació, per deu vots a favor dels regidors dels
grups del Partit Popular, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís i tres vots en
contra dels regidors del grup del PSPV-PSOE, el ple de l'Ajuntament acorda aprovar
inicialment la modificació de l'article 3 dels Estatuts de la Societat Pública de titularitat
íntegra de l'Ajuntament de Rafelbunyol, Residència de Majors Rafelbunyol S.A.
(REMARASA), relatiu a l'objecte social de la mateixa, per a procedir a la seua
ampliació, en els termes següents:
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“Constituirà l'objecte de la societat:
1. L'organització i gestió de l'explotació de les activitats i servicis de la Residència de
Tercera Edat i Centre de Dia “Mare de Déu del Miracle” de Rafelbunyol.

2. Promoure i impulsar programes i activitats educatives, socioculturals i de foment
d'autonomia i independència dels majors, desenrotllant programes de rehabilitació i
reinserció sociosanitàries.

C) La prestació de servicis de rehabilitació físics i termos-lúdics dirigits al públic
en general
D) La prestació de servicis d'educació infantil, dirigit a alumnes entre 0 i 3 anys
d'edat.

Si la Llei exigira per a l'exercici de les activitats incloses en l'objecte social,
algun títol professional, estes deuran realitzar-se per mitjà de persona que ostente la
titulació requerida.
La societat podrà realitzar les activitats integrants del seu objecte social,
totalment o parcialment de mode indirecte, per mitjà de la titularitat d'accions o
participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg. Així mateix, podrà constituir
als mateixos fins altres societats en què participen qualssevol altres entitats públiques o
provades i/o persones físiques o jurídiques.”
Igualment s'acorda sotmetre l'expedient a informació al públic pel termini de
trenta dies a l'efecte de presentació de reclamacions i suggeriments, en compliment del
que establix l'article 49 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local. En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren
reclamacions, l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzada la
sessió a les dènou hores, de tot això com a secretari done fe.
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