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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 19 DE MAIG DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores i qunice minuts del dia 19 de maig de
2015, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors MIGUEL
SABORIT ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVDAD, Mª CARMEN PIQUER BERNET,
FERNANDO BOHIGAS TOMÁS, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO
FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO
LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ, INMACULADA BARRACHINA
SANCHO, ENRIC CARBONELL I ROS i 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

ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

PRIMER.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ GRUPS POLÍTICS I ESTUDI
MODIFICACIÓ DE LA BASE 37 DE LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“PROPOSTA D'ALCALDIA
El Pressupost Municipal de l'exercici 2015 va entrar en vigor el passat 2 d'abril,
arreplegant la Base d'Execució nº37 les previsions següents:
“Per a l'exercici de les funcions de l'activitat com a Regidors en les tasques realitzades
pel Grup Municipal, i sense que en cap cas puguen destinar-se al pagament de remuneracions
de personal de qualsevol tipus al servici de la Corporació a l'adquisició de béns que puguen
constituir actius fixos de caràcter patrimonial, s'establix una consignació global de 9.380 €.
La dita quantia es distribuirà de la manera següent:
*Parte fixa correspondrà al 50 % de l'assignació total destinada a esta partida, i es repartirà
per igual entre tots Grups municipals, a raó de 1.172,50 € anuals. (4.690 €/4 Grups = 1.172,50
€)
*Parte variable, en funció al núm. de regidors, correspondrà al 50% restant de l'assignació
pressupostària d'esta partida, a raó de 360,76 € (4.690/13 = 360,76 €)
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La justificació de l'aplicació d'esta subvenció haurà de presentar-se per exercici anual,
pel portaveu de cada grup, al Registre d'Entrada de l'Ajuntament, abans que finalitze el primer
trimestre de l'any següent a què es referisca, amb el contingut següent:
1.-Resum de la seua comptabilitat específica
2.- Factures a nom del Grup que acrediten la destinació dels fons, entenent-se que no
constituïxen actius fixos de caràcter patrimonial béns que reunisquen alguna de les següents
característiques:
a) Ser béns fungibles.
b) Tindre una duració previsiblement inferior a l'exercici pressupostari.
c) No ser susceptibles d'inclusió en inventari.
d) Ser gastos que previsiblement siguen reiteratius
Els dubtes sobre l'aplicació de fons que se susciten pels Grups, seran plantejades per
estos al Ple, que serà competent per a decidir en cada cas.
L'examende les justificacions serà realitzat per la primera Comissió d'Hisenda que se celebre
després de la finalització del trimestre, que dictaminarà les mateixes amb caràcter previ a la
seua aprovació, si és el cas, pel Ple.
Serà aplicable en el no previst en esta base el contingut de l'article 73.3 de la Llei
7/1.985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seua redacció atorgada
per la Llei 57/2.003, de 16 de desembre, de mesures per a la Modernització del Govern Local.”
Entre el 30 de març i el 14 d'abril s'han registrat d'entrada en l'Ajuntament
justificacions de les quantitats percebudes pels quatre grups municipals existents.
L'informe desfavorable d'Intervenció, de data 16 d'abril, posa de manifest les
deficiències següents:
1. Cap dels grups presenten resum de la seua comptabilitat específica.
2. Alguns no estan constituïts com a Grup Municipal, amb el seu CIF corresponent i
compte bancari específic, o bé ho estan però presenten justificants no dirigits al grup
com a tal (sinó al partit o altres).
3. Diversos gastos es justifiquen per mitjà d'extractes bancaris, sense adjuntar-se la
corresponent factura. Això implica que moltes vegades no queda degudament acreditat
la destinació última dels fons (hi ha cobraments d'empreses de subministrament
d'energia elèctrica, aigua o assegurances, per exemple, el contingut específic de la qual
es desconeix, no quedant determinat a quin local corresponen estos subministraments o
l'objecte del corresponent segur).
4. Dos justificacions superen els ingressos per subvenció rebuts en 2014, no obstant això
hi ha dos en què es justifica una quantitat inferior a la subvencionada, sense que res
s'haja establit en les bases sobre el moment del reintegrament.
5. En relació a la factura de D José Vicente García Aparisi per assistència lletrada en un
procediment penal es destaca el següent:
1. l'article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, segons el qual “«Els membres de les Corporacions locals percebran
indemnitzacions pels gastos efectius ocasionats en l'exercici del seu càrrec, segons
les normes d'aplicació general en les Administracions Públiques i les que en
desplegament de les mateixes aprove el Ple corporatiu».
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2. que l'article 13.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals disposa que «Tots els membres de la Corporació, inclosos els
que exercisquen càrrecs en règim de dedicació exclusiva, tindran dret a rebre
indemnitzacions pels gastos ocasionats per l'exercici del càrrec, quan siguen
efectius, i amb la justificació prèvia documental, segons les normes d'aplicació
general en les Administracions Públiques i les que en este sentit aprova el Ple
corporatiu».
3. els requisits jurisprudencials perquè un ajuntament puga considerar els gastos d'un
procés penal d'un dels seus membres com indemnitzables, a títol d'ocasionats en
l'exercici del seu càrrec (en este sentit, destacar la Sentència de la Sala Tercera del
Tribunal Suprem de 4 de febrer de 2002). Tals requisits es resumixen en que la
inculpació penal tinga origen en el compliment de les funcions com a membre de la
Corporació o en el compliment o desenrotllament d'acords municipals; que la dita
actuació no supose abús, excés, desviació de poder o convergència amb interessos
particulars propis dels interessats o del grup polític a què pertanyen; i en que es
declare la inexistència de responsabilitat criminal.
4. Per això, en relació als procediments penals: Una postura prudent seria esperar a
la sentència que recaiga en el procediment, i, cas de resultar absolutòria, adoptar
acord d'assumpció dels gastos si concorren els altres requisits assenyalats; perquè,
en cas de resoldre's la realització del pagament amb caràcter previ al resultat del
procediment, i resultar este condemnatori, entén qui subscriu que el Grup haurà de
reintegrar l'import dels abonaments efectuats amb càrrec a la subvenció municipal.

No obstant això, ha de destacar-se que, davant de dubtes i dificultats suscitades per estes
justificacions es va celebrar reunió de portaveus, de la que es va concloure la necessitat de
donar una nova redacció a la BEP núm. 37 que concrete i millore el seu contingut actual, i en
la que es va posar de manifest que:
1. Es tracta de la primera vegada que se sotmeten estes subvencions a control, i a més,
esta ha sigut requerida una vegada finalitzat l'exercici que es justifica. És per això
normal que existisquen deficiències que ara no poden ser solucionades amb caràcter
retroactiu.
2. Tots els Grups han presentat justificació a la major brevetat, en compliment de la nova
redacció de la Base d'Execució Municipal, i en un exercici de transparència.
3. No s'han observat justificacions basades en remuneracions de personal al servici de la
Corporació ni en adquisició d'actius de caràcter patrimonial, tal com fins ara exigia la
Base corresponent.
A la vista d'allò que s'ha exposat, s'emet la PROPOSTA següent:
1. Que la Comissió Informativa dictamine les justificacions presentades, exigint, en cas
que no siga el dictamen favorable, el reintegrament de les quantitats procedents.
2. Que la Comissió informativa dictamine l'oportunitat de proposar una nova redacció de
la Base d'Execució núm. 37 del pressupost Municipal, o de deixar-ho pendent per al
pròxim mandat.
En relació a això, esta Alcaldia va formular consulta en data 17/04/2015 al Consultor
dels Ajuntaments en els termes següents:
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“Són admissibles com a justificació de les subvencions concedides als Grups Polítics
Municipals a través del Pressupost Municipal els següents gastos, si així s'establix en les Bases
d'Execució del Pressupost?: - Gastos del local en què el Grup desenrotlla reunions i activitats
(lloguer, llum, aigua o semblants…). - Gastos de campanya electoral com ara: emissió de
tríptics, publicitat o altres. Concretament es va a proposar la següent redacció de la base
corresponent: …“S'admeten factures a nom del grup de manteniment del local empleat pel
mateix: lloguers, aigua, llum o semblants. El reintegrament de fons sobrants només haurà
d'efectuar-se (si és el cas) a la finalització de cada mandat, a fi que els grups puguen reservar
fons per a gastos de la campanya electoral com a emissió de tríptics, publicitat o altres.” Els
dubtes es plantegen perquè l'Ajuntament, en compliment del que establix l'article 27 del ROF sí
que posa a disposició dels Grups Polítics Municipals d'un despatx en la seu de la Corporació.
Respecte de la possibilitat de reserva de fons per a gastos de campanya electoral, tenim dubtes
que puga ser contrari a la normativa en matèria de finançament electoral que determina la
LOREG (Capítol VII del Títol I)”.

Havent sigut esta la resposta rebuda en data 23/04/2015:
“Pel que fa a la primera de les qüestions plantejades, entenem que si l'Ajuntament, en virtut de
l'article 27 del ROF, ja ha posat a disposició dels grups un despatx o local, el gasto de lloguer
de local ja no pot ser sufragat ja que la dita posada a disposició és gratuïta. Quant als gastos
de subministraments (aigua, llum o semblants), el normal és que hagen sigut assumits
directament per l'Ajuntament pel que tampoc seran sufragables via assignació a grups llevat
que els mateixos es facen càrrec d'ells, i en este cas i prèvia aportació de la justificació relativa
al gasto realitzat entenem que podrien ser subvencionats.
Quant als gastos de campanya electoral, cal destacar que estos no són propis dels grups
polítics municipals sinó dels partits polítics. Per tant, en principi, no són sufragables. No
obstant això, l'article 2.1.e) de la Llei Orgànica 8/2007, de 5 de juliol, sobre finançament dels
partits polítics, establix com a recursos econòmics de dites partits les aportacions que puguen
rebre de, entre altres, els grups polítics municipals. Açò pot donar a entendre que els grups
podrien establir una partida per a subvencionar els gastos electorals dels seus partits polítics.
No obstant això, nosaltres considerem que les assignacions regulades en l'article 73.3 de la
LRBRL està pensada per a sufragar els gastos de funcionament ordinari dels grups municipals,
excepte els de personal i, entre els dits gastos ordinaris, no es troben els de naturalesa
electoral.”

Finalment afegir que en data 08/05/2015, Fco Domingo Fontelles i Laura Carbonell, han
presentat escrit com a regidors del PSPV-PSOE adjuntant certificat de saldo bancari en data 6
de maig de 2015 i extracte de moviments bancaris de 2014 i 2015. Escrit la còpia se adjunta del
qual a este expedient.
Rafelbunyol, 11 de maig de 2015. Fdo. L'Alcalde.”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda celebrada el dia 19 de maig de 2.015, en
el es va dictaminar favorablement al Ple de l'Ajuntament per deu vots ponderats a favor, dels
Regidors del grups Popular, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i tres vots
ponderats en contra, del representant del Grup del PSPV-PSOE, l'acceptar la justificació
realitzada de l'exercici de l'any 2.014, i regularitzar la situació d'acord amb els requeriments
legals a partir de l'any 2.015.
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Sol·licitada l'opinió dels representants dels grups Polítics, el Sr. Carbonell, en representanció del
grup Bloc-Compromís manifesta que ells han justificat el 2014 per la totalitat de la subvenció

El Sr. Encarnación, en representació del grup Independents de Rafelbunyol, indica que el seu
grup va justificar la subvenció seguint les instruccions que els van indicar. Quant al 2015 es
ratifiquen en l'acord de comissió.
El Sr. López, portaveu del grup del PSPV-PSOE, ratifica les paraules dels altres portaveus i es
manifesta a favor.

El Sr. Fontelles, regidor del grup del PSPV-PSOE, i representant del seu partit en Comissió
d'Hisenda explica que es va a ratificar en la seua postura expressada en la comissió i que votarà
en contra igual que la Sra. Carbonell Sánchez. Es tracta d'unes justificacions que no estan clares
i advocant a la transparència i a la jerarquia legislativa i que el desconeixement de la norma no
eximix del seu compliment, votaran en contra ja que no han de referendar una comptabilitat de
cada un dels partits en què hi ha un informe en què es manifesta que no estan del tot clares.
El Sr. Alcalde manifesta el vot a favor del grup popular.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta d'onze vots a favor, dels Regidors
dels Grups Popular, Independents de Rafelbunyol, Bloc Compromís, i del Regidor del grup del
PSPV-PSOE D. Francisco López López, i dos vots en contra, dels Regidors del grup del PSPVPSOE D. Francisco Fontelles Aparisi i SRA Laura Carbonell Sánchez, acorda:
Acceptar les justificacions presentades pels grups Polítics justificatives de les subvencions
rebudes de l'Ajuntament en l'exercici de 2.014, per les circumstàncies expressades en la
proposta de l'Alcaldia, i regularitzar la situació d'acord amb els requeriments legals a partir de
l'any 2.015.

SEGON.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6/2015 RELATIU A
SUPLEMENTS DE CRÈDIT A FINANÇAR AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
D. Jaime García García, com a Alcalde de l'Il·lm. Ajuntament de Rafelbunyol,
Formula la present proposta de modificació 6-15 en el Pressupost del present exercici per mitjà
de la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb baixa per anul·lació.

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA DENOMINACIÓ
231 463
Gastos Socials Mancomunitat
920 463
Gastos Generals Mancomunitat

IMPORT
4.374,96
3.529,76

Total suplements de crèdit :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7.904,72 €

5

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

FINANÇAMENT
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
PARTIDA DENOMINACIÓ
1621 463
Neteja viària, gossera i fems
330 463
Activitats Culturals Mancomunitat
493 463
Omic. Mancomunitat
TOTAL FINANÇAMENT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7.904,72 €

IMPORT
3.772,76
21,96
4.110,00

No obstant el Ple, com a òrgan competent acordarà el que estime procedent.
Rafelbunyol, 7 d'abril de 2015. Fdo. L'Alcalde.”

Vist el Dictamen de la Comissió d'hisenda de data 19 de maig de 2.015 en el que l'assumpte va
ser dictaminat favorablement per unanimitat.
Sol·licitada l'opinió dels portaveus dels Grups Polítics, el Sr. Carbonell indica que es tracta de
regularitzar els gastos de les partides de la Mancomunitat de l'Horta Nord, una vegada aprovat
el Pressupost de la mateixa, manifestant la seua conformitat.
La resta de portaveus manifesta igualment la seua conformitat,
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 06/2015 en el
Pressupost del present exercici per mitjà de baixes per anul·lació amb el següent detall,
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA DENOMINACIÓ
231 463
Gastos Socials Mancomunitat
920 463
Gastos Generals Mancomunitat

IMPORT
4.374,96
3.529,76

Total suplements de crèdit :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7.904,72 €
FINANÇAMENT
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
PARTIDA DENOMINACIÓ
1621 463
Neteja viària, gossera i fems
330 463
Activitats Culturals Mancomunitat
493 463
Omic. Mancomunitat
TOTAL FINANÇAMENT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7.904,72 €

IMPORT
3.772,76
21,96
4.110,00

SEGON: Així mateix i als efectes del que disposa l'article 177 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’ aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, en relació amb l'article 169 del mateix Text refós, i l'article 38.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenrotlla el Capítol 1 del Títol VI del text abans
citat, en relació amb l'article 20.1 del mateix, s'acorda sotmetre a informació pública la present
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modificació pel termini de quinze dies, fent-se constar que en el supòsit de no presentació
d'al·legació durant el dit termini, el present acord s'entendrà adoptat amb caràcter definitiu.

TERCER.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/20125 RELATIU A
SUPLEMENTS DE CRÈDIT A FINANÇAR AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“D. Jaime García García, com a Alcalde de l'Il·lm. Ajuntament de Rafelbunyol,
Formula la present proposta de modificació 7-15 en el Pressupost del present exercici per mitjà
de la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb baixa per anul·lació.

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA DENOMINACIÓ
340 62240 Camp de futbol

IMPORT
10.000

Total suplements de crèdit :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10.000 €
FINANÇAMENT
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
PARTIDA DENOMINACIÓ
171 210
Conserv i reparac parcs i jardins
1532 21000 Conserv i reparac inversions vies públiques
TOTAL FINANÇAMENT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10.000 €

IMPORT
5.000
5.000

Este crèdit té la finalitat d'alçar l'inconvenient respecte de les factures sense crèdit que
han sigut rebudes amb caràcter previ a l'entrada en vigor de la present modificació i la
tramitació de la qual s'haja suspesa, i aquelles que es reben amb posterioritat; tal com justifica
el Regidor d'àrea.
No obstant el Ple, com a òrgan competent acordarà el que estime procedent.
Rafelbunyol, 7 d'abril de 2015. Fdo. L'Alcalde.”

Vist el Dictamen de la Comissió d'hisenda de data 19 de maig de 2.015 en el que l'assumpte va
ser dictaminat favorablement per unanimitat.
Sol·licitada l'opinió dels portaveus dels Grups Polítics, els mateixos manifesten la seua
conformitat.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 07/2015 en el
Pressupost del present exercici per mitjà de baixes per anul·lació amb el següent detall,
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA DENOMINACIÓ
340 62240 Camp de futbol

IMPORT
10.000
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Total suplements de crèdit :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10.000 €
FINANÇAMENT
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
PARTIDA DENOMINACIÓ
171 210
Conserv i reparac parcs i jardins
1532 21000 Conserv i reparac inversions vies públiques
TOTAL FINANÇAMENT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10.000 €

IMPORT
5.000
5.000

SEGON: Així mateix i als efectes del que disposa l'article 177 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’ aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, en relació amb l'article 169 del mateix Text refós, i l'article 38.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenrotlla el Capítol 1 del Títol VI del text abans
citat, en relació amb l'article 20.1 del mateix, s'acorda sotmetre a informació pública la present
modificació pel termini de quinze dies, fent-se constar que en el supòsit de no presentació
d'al·legació durant el dit termini, el present acord s'entendrà adoptat amb caràcter definitiu.

QUART.- PROPOSTA D'ANUL·LACIÓ D'UN DRET RECONEGUT EN 2010.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Per part de la Intervenció Municipal, s'ha advertit de l'existència d'un dret reconegut
d'exercicis tancats per import de 22.540,15 euros, assentament núm. 2010/1237, que ha de ser
anul·lat per tractar-se d'una subvenció que figura pendent de cobrament quan en realitat va ser
minorada en l'esmentat import.
Per a la referida rectificació dels saldos inicials, han d'anul·lar-se drets d'exercicis anteriors
que tenen el seu reflex en comptes generals. En conseqüència, l'expedient ha de ser sotmés a
Comissió d'Hisenda i acord de Ple, requerint majoria simple.
A la vista d'allò que s'ha exposat, i fent ús de les competències que se m'atribuïxen per l'article
21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, PROPOSE:
PRIMER: Anul·lar el dret reconegut pendent per import de 22.540,15 euros,
assentament núm. 2010/1237.
SEGON: Traslladar el present acord a la Intervenció als efectes oportuns.
Rafelbunyol, 15 d'abril de 2015.
L'Alcalde,
D Jaime García García”.
Vist el Dictamen de la Comissió d'hisenda de data 19 de maig de 2.015 en el que l'assumpte va
ser dictaminat favorablement per unanimitat.
Sol·licitada l'opinió dels portaveus dels Grups Polítics, els mateixos manifesten la seua
conformitat.
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En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Anul·lar el dret reconegut pendent per import de 22.540,15 euros,
assentament núm. 2010/1237.
SEGON: Traslladar el present acord a la Intervenció als efectes oportuns.

QUINT.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE SALDOS INICIALS DELS COMPTES
DE L'IVA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
Per part de la Intervenció Municipal, per mitjà d'informe de data 22 d'abril, s'ha posat de
manifest que durant l'exercici 2015 s'han produït les actuacions següents:
 Anul·lació de factures d'Innova l'IVA deduïble del qual va ser declarat suportat en
exercicis anteriors (import: 4.175,86)
 Cobrament en espècie de quotes d'urbanització, l'IVA deduïble del qual va ser declarat
com repercutit en exercicis anteriors (import 88.961,03).
Assenyala així mateix que procedix, en conseqüència, realitzar una regularització de tals
comptes, per mitjà de les següents rectificacions de saldos inicials:
Compte PGCP
4720
4770

Saldo inicial
-4.175,86
88.961,03

La referida rectificació dels saldos inicials, implica rectificació de drets i obligacions tal com
van ser arreplegats en exercicis anteriors i que han tingut el seu reflex en els comptes generals.
En conseqüència, l'expedient ha de ser sotmés a Comissió d'Hisenda i acord de Ple, requerint
majoria simple.
A la vista d'allò que s'ha exposat, i fent ús de les competències que se m'atribuïxen per l'article
21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, PROPOSE:
PRIMER: Aprovar les rectificacions de saldos inciales assenyalades.
SEGON: Traslladar el present acord a la Intervenció als efectes oportuns.
Rafelbunyol, 22 d'abril de 2015. Fdo. L'Alcalde, D. Jaime García García”.
Vist el Dictamen de la Comissió d'hisenda de data 19 de maig de 2.015 en el que l'assumpte va
ser dictaminat favorablement per unanimitat.
Sol·licitada l'opinió dels portaveus dels Grups Polítics, els mateixos manifesten la seua
conformitat.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Aprovar les rectificacions de saldos inicials següents:
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Compte PGCP
4720
4770

Saldo inicial
-4.175,86
88.961,03

SEGON: Traslladar el present acord a la Intervenció als efectes oportuns.

SEXT.- EXPEDIENT NÚM.4/2015 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Vista la providència d'Alcaldia sobre la procedència d'efectuar el reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 04/2015, per import brut total de 330 euros, de data 22 d'abril de
2015,
Vist l'informe d'Intervenció de la mateixa data,
Per les atribucions que són conferides a l'Alcaldia per l'article 21.1.f de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local, s'eleva al Ple, previ dictamen de la
Comissió Informativa d'Hisenda, la PROPOSTA següent:
Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2015, per import brut
de 330 euros, en concepte de servicis de ball de saló de desembre de 2014.
Rafelbunyol, 22 d'abril de 2015.Fdo. L'Alcalde, D Jaime García García”.
Vist el Dictamen de la Comissió d'hisenda de data 19 de maig de 2.015 en el que l'assumpte va
ser dictaminat favorablement per unanimitat.
Sol·licitada l'opinió dels portaveus dels Grups Polítics, els mateixos manifesten la seua
conformitat.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l'expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2015, per import brut de 330 euros, en concepte de
servicis de ball de saló de desembre de 2014.

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

SÈPTIM.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
PROVINCIAL DE BOMBERS DE VALÈNCIA.
Es dóna compte de l'expedient tramitat amb vista a procedir a la ratificació de la Modificació
dels Estatuts del Consorci Provincial de Bombers de València.
Considerant el que disposa la Disposició transitòria sexta, llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local en què s'assenyala que els
consorcis que ja estigueren creats en el moment la seua entrada en vigor hauran d'adaptar els
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seus estatuts a l'en ella previst en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'esta llei, fet que
va tindre lloc el 28 de desembre de 2013.
Considerant que la dita adaptació ha de comprendre a més les exigències establides en
la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
en la que s'assenyala que els òrgans de les entitats locals disposaran d'un termini màxim de dos
anys per a adaptar-se a les obligacions contingudes en la dita llei.
Atés que la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, regula diversos aspectes dels consorcis, referents al dret de
separació, dissolució, liquidació i dret supletori, establint el seu article 15 que els consorcis que
ja estigueren creats en el moment la seua entrada en vigor hauran d'adaptar els seus estatuts a
l'en ella previst en el termini de sis mesos des de la seua entrada en vigor, que va tindre lloc el
passat 18 de setembre.
Resultant que l'assemblea general del consorci, en sessió de 21 de novembre de 2014,
va aprovar inicialment la modificació dels estatuts del consorci per al servici de prevenció
extinció d'incendis i de salvament de la província de València
Resultant que la dita aprovació va ser sotmesa a informació pública per mitjà d'anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 295 de 12 de desembre de 2014, pel
termini d'un mes als efectes de reclamacions i suggeriments davant de l'assemblea general del
consorci.
Resultant que per l'advocacia general de la Generalitat, la Conselleria d'educació,
cultura i esport, la direcció general de desenrotllament autonòmic i per la Conselleria de
Presidència i agricultura, pesca, alimentació i aigua de la Generalitat, es van presentar
al·legacions i suggeriments al text modificat d'estatuts.
Vist l'acord de 25 de febrer de 2015, de l'Assemblea General del Consorci per al Servici
de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València pel qual es
resolen les al·legacions i suggeriment presentades per la Generalitat i s'aprova provisionalment
la modificació d'Estatuts Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i de
Salvament de la Província de València
Vist l'informe favorable del secretari general de la Corporació, de data 11 de maig de
2.015 relatiu a la modificació dels Estatuts del Consorci, i que hi ha en l'expedient
Considerant el que disposen els articles 47.2, apartat g), i 87 de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim local, Art 110 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de
18 d'abril.per el que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, i els articles 88 i següents i 108 a 110 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana altres preceptes concordants.
Vist el dictamen favorable de la Comissió de Règim Interior de data 19 de maig de 2.015
Sol·licitada l'opinió dels portaveus dels Grups Polítics, els mateixos manifesten la seua
conformitat amb l'adopció de l'assumpte en els termes en què apareix rendit.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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PRIMER: Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, aprovada provisionalment per
acord de l'Assemblea General de 25 de febrer de 2015.
SEGON: Comunicar el present acord al Consorci per al Servici de Prevenció Extinció
d'Incendis i de Salvament de la Província de València als efectes oportuns

OCTAU.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA
MANCOMUNITAT DE l'HORTA NORD.
Donat compte de l'expedient relatiu a la Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de
l'Horta Nord que té per objecte la modificació estatutària té per objecte l'adaptació dels mateixos
a la Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana, i a la Llei 27/2013, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
Vist l'acord d'1 d'Abril de 2.015, de la de la Comissió Gestora de la Mancomunitat pel
qual es va aprovar la modificació dels Estatuts, esmenant-se les observacions realitzades en
l'informe De la Direcció General d’ Administració Local, de data 19 de juny al projecte aprovat
en data 16 de maig de 2.014.
Considerant que d'acord amb el que establix l'article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les bases del Règim Local, es requerix el vot favorable de la majoria absoluta del
número legal de membres de la Corporació per a l'adopció de l'acord de creació, modificació o
dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com l'adhesió a les
mateixa i l'aprovació i modificació dels seus estatuts.
Vist l'informe de la Secretaria de l'Ajuntament en què s'indica: “Examinada l'adaptació
dels Estatuts de la Mancomunitat de l'Horta Nord que es troba en l'expedient, i sobre la base
d'allò que s'ha exposat, es considera que la mencionada adaptació és conforme en quant que
s'ajusta a la legalitat, ben entés, que d'acord amb l'article 47 2 g) de la Llei 7/1985, Reguladora
de les bases del Règim Local, la modificació dels estatuts de les entitats associatives de què
forme part la Corporació, requerix que s'adopte amb el vot favorable de la majoria absoluta
dels membres de la Corporació.
En el mateix sentit s'expressa l'article 93 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, “l'aprovació definitiva del projecte d'Estatuts requerix acord favorable,
adoptat per majoria absoluta del número legal de membres del Ple de cada un dels Municipis
promotors de la mancomunitat.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió de Règim Interior de data 19 de maig de 2.015
Sol·licitada l'opinió dels portaveus dels Grups Polítics, els mateixos manifesten la seua
conformitat amb l'adopció de l'assumpte en els termes en què apareix rendit.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- L'aprovació del projecte d'Estatuts de la Mancomunitat´L'Horta Nord, adaptats a la
Llei/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana, i a la Llei 27/2013, de racionalització i
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sostenibilitat de l'Administració Local, d'acord amb la redacció dels mateixos que consta en
l'expedient.
SEGON.- Remetre a la Mancomunitat´L'Horta Nord certificat d'este acord, per a la seua
elevació a l'òrgan de la Generalitat competent en matèria d'administració local, per a la seua
publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

DACIÓ DE COMPTES
1. Informe sobre l'execució pressupostària del 1r trimestre de 2.015
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció del 1r trimestre de 2015, elaborat en
compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de la Llei 2/2012
LOEPSF, la conclusió del qual és la següent:
Complix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
El Ple de l'ajuntament queda assabentat

2. Informe sobre el seguiment del Pla d'Ajust corresponent al 1r ttre. de 2.015
Es dóna compte de l'informe de la Intervenció de seguiment del Pla d'Ajust del 1r
trimestre de 2015.
Es fa un seguiment de les mesures d'ingressos, gastos, deute comercial, endeutament i
magnituds pressupostàries i financeres.
El Ple de l'ajuntament queda assabentat
3. Informe sobre morositat del 1r ttre. de 2.015
Es dóna compte de l'informe corresponent al 1r trimestre de 2015 sobre morositat, en
compliment dels terminis de la Llei 15/2010, detall de pagaments realitzats i pendent de
pagament de l'entitat local, posant en relleu que presenta un període mitjà de pagament de 33
dies i període mitjà de pagament excedit de 22,64
El Ple de l'ajuntament queda assabentat
4. Informe sobre el període mitjà de pagament del 1r ttre. de 2.015
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció amb motiu del càlcul del període mitjà de
pagament del 1r trimestre de 2015, que oferix el resultat següent:
Ajuntament:
Ràtio Operacions Pagades: 3,10
Ràtio Operacions Pendents: -7,36
PMP: 1,05
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Societat “Activitats Municipals Rafelbunyol” en concurs de creditors, en fase de liquidació.
Sense activitat.

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