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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 30 DE MARÇ DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 30 de març de 2015,
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 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 Sr. Alcalde D. Jaime García García, assistits pel senyor secretari
FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió ordinària, 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

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor President es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a l'esborrany
de les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 26 de gener i 23 de febrer de 2015.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites actes, ordenant
la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SEGON.- EXPEDIENT NÚM. 3/2015 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS
Per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“Vista la providència d'Alcaldia sobre la procedència d'efectuar el reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 03/2015, per import brut total de 7.564,81 euros, de data 20 de març
de 2015,
Vist l'informe d'Intervenció de la mateixa data,
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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 3/2015, per import brut total
de 7.564,81 euros (que conté factures per quantia de 1.966,21 euros i 5.598,60 en concepte de
treballs realitzats per a la piscina municipal, a favor de Remarasa; tot això relatiu a 2014).
Les factures queden detallades a continuació.
En relació a les qüestions assenyalades per la Intervenció, es proposa alçar els
inconvenients ja que les licitacions s'estan tramitant per orde d'importància i la qüestió del
personal de REMARASA ja està resolta.”
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes de data
24 de març de 2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal del Bloc-Compromís explica que per un
costat es tracta de factures de 2014 per valor de 1966,21€ que s'han facturat en 2015 i que cal
reconéixer. En referència a la factura de REMARASA és conseqüència del treballador que hi ha a
mitges, i que es devien uns mesos, per la qual cosa es mostren a favor.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol, reitera
l'explicació donada pel Sr. Carbonell. Afig que hi ha un informe d'intervenció que justifica este
reconeixement extrajudicial, per la qual cosa es mostren a favor.
Davant de la incertesa de qui ha d'actuar com a portaveu del grup del PSPV-PSOE, aclarix
el Sr. Secretari que a última hora del matí s'ha presentat renúncia formal en l'Ajuntament per part
del portaveu i del seu substitut del grup municipal del PSPV-PSOE.
El Sr. López, regidor del grup municipal del PSPV-PSOE, indica que en eixe cas assumirà
ell el càrrec de portaveu.
El Sr. López, en representació del grup municipal del PSPV-PSOE, ratifica les paraules de
la Comissió Informativa

Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar l'expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2015, per l'import brut total de 7.564,81 euros relatiu a les
factures que es troben en l’expedient
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TERCER.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/015 DE SUPLEMENT DE
CREDET AMB CÀRREC AL ROMANENT.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Vist l'expedient relatiu a la liquidació de l'exercici pressupostari 2014.
Havent informat la Intervenció que “L'Ajuntament complix el principi d'estabilitat
pressupostària i regla de gasto, presentant un volum d'endeutament de 105,41%.
No obstant això, de les dades consolidats de l'Ajuntament i Acmursa a la Liquidació Del
Pressupost General de l'exercici 2014 es dedueix que es complix l'objectiu d'estabilitat
pressupostària entés com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de
finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC i la regla de gasto, però se supera el
límit d'endeutament, ascendint a nivell consolidat al 125,51%.
En conseqüència, en virtut de l'article 32 “Destinació del superàvit pressupostari” de la
LOEPYSF, al situar-se la liquidació pressupostària en superàvit i superar-se el volum
d'endeutament, el superàvit es destinarà “a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit
del volum d'endeutament si este fóra inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de
deute”.”
En compliment de tot això, es formula la present proposta de modificació de crèdits
04/2015 en el Pressupost del present exercici per mitjà de suplement de crèdit, finançat amb càrrec
al Romanent de Tresoreria per a Gastos Generals,
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
partida
denominació
011 913
Amortització ptmo pla d'ajust 2012

import
278.375,08

TOTAL AUGMENT PRESSUPOST DE GASTOS :::::::::::::::::::: 278.375,08€
FINANÇAMENT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A GASTOS GENERALS
87001
Aplicació per a finançament de
278.375,08
suplements de crèdit
TOTAL FINANÇAMENT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 278.375,08 €
No obstant el Ple, com a òrgan competent acordarà el que estime procedent.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes de
data 24 de març de 2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per onze vots ponderats a favor, dels Regidors dels grups Popular, del PSPV-PSOE i
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d'Independents de Rafelbunyol, i dos abstencions ponderades del representant del grup BlocCompromís.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal del Bloc-Compromís explica que el
tema dels pressupostos està anant millor, de fet ja està la liquidació del pressupost de 2014
aprovada. El Sr. Montoro va aprovar una sèrie de lleis que limita molt l'actuació dels Ajuntaments,
com és el cas de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, en la que es venia a dir que no podia gastar-se
més diners de què s'ingressava; després també cal complir amb la Regla de Gasto i amb el sostre
d'endeutament, en la que s'indicava que no es podia fer inversió si el deute era superior al 110%,
com és el cas d'este Ajuntament. En estos moments ja es complix amb el principi d'estabilitat
pressupostària, també es complix amb la regla de gasto, però encara estan per damunt del 110%
quant a nivell d'endeutament, per la qual cosa el superàvit que tenen no poden destinar-ho a inversió
al no complir amb els tres principis, i ha d'estar destinat a pagar deute. Es va a invertir a amortitzar
part del crèdit que es va demanar per a pagar a proveïdors. Finalitza indicant que són conscients que
es fa perquè la llei així ho expressa, però la manera de materialitzar la protesta del seu grup és amb
l'abstenció.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol, manifesta
tenen un superàvit de prop de 270.000 € de la liquidació de 2014 i que com ja s'ha dit que
l'endeutament de 2014 era superior al 110%, concretament el 125,51%, estos diners només poden
dedicar-se a amortitzar deute. Hi ha un informe de la interventora que avala esta amortització pel
que votaran a favor.
El Sr. López, portaveu del grup del PSPV-PSOE, ratifica la postura del seu grup
manifestada en la Comissió Informativa.
Explica el Sr. Alcalde que el principi d'estabilitat pressupostària era necessari per a parar els
gastos dels ajuntaments. El defecte d'este principi és que hi ha hagut autonomies que no ho han
complit, però als ajuntaments ens han obligat fèrriament a complir-ho. És cert que esta quantitat
podria haver-se destinat a inversió, per exemple acabar el camp de futbol, però no hi ha més remei
que complir amb este principi.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament, per onze vots a favor, dels Regidors dels
grups Popular, del PSPV-PSOE i d'Independents de Rafelbunyol, i dos abstencions dels regidors del
grup Bloc-Compromís, acorda:
Primer: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 04/2015 en el Pressupost
del present exercici per mitjà de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al Romanent de Tresoreria
amb el següent detall,
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida
011 913

denominació
Amortització ptmo pla d'ajust 2012

import
278.375,08
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TOTAL AUGMENT PRESSUPOST DE GASTOS :::::::::::::::::::: 278.375,08€
FINANÇAMENT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A GASTOS GENERALS
87001

Aplicació per a finançament de
suplements de crèdit

278.375,08

TOTAL FINANÇAMENT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 278.375,08 €

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.- EXPEDIENT INSTRUÏT AMB OCACIÓN DE L'APROVACIÓ DELS PREUS
PÚBLICS PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE
LA SALUT.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes de
data 24 de març de 2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es tracta d'un procés de
regularització dels preus públics que té este ajuntament, per la qual cosa es manifesten a favor.
Preguntats la resta de portaveus, tots estan es mostren a favor.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda l'establiment del
preu públic per a la celebració de la setmana de l'activitat física i de la salut, amb el detall següent:
Inscripció en la setmana completa: 5 €.
Inscripció per dia: 2 €
Igualment, i en compliment del que preveu l'article 59.6 de la Llei 30/92 de 26 de novembre
de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment administratiu comú, es va acordar
procedir a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.
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QUINT.- EXPEDIENT INSTRUÏT AMB OCACIÓN DE L'APROVACIÓ DEL PREU
PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ D'IMPRESSIONS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes de
data 24 de març de 2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus, tots estan es mostren a favor.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda l'establiment del
preu públic per a la realització d'impressions en la Biblioteca Municipal, amb el detall següent:
Impressions blanc i negre: 0,10 €
Escaneig: 0,10 €
Plastificar: 0,50 €
Impressions color: 0,20 €
Igualment, i en compliment del que preveu l'article 59.6 de la Llei 30/92 de 26 de novembre
de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment administratiu comú, es va acordar
procedir a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.

SEXT.- EXPEDIENT INSTRUÏT AMB OCACIÓN DE L'APROVACIÓ DEL PREU
PÚBLIC PER L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DE TEATRE, CONTACONTES I
ALTRES.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes de
data 24 de març de 2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus, tots estan es mostren a favor.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda l'establiment del
preu públic per l'organització d'activitats de teatre, contacontes i altres amb el detall següent:
Bebeteca: 1 €
Conta contes: 2 €
Taller de manualitats: 2 €.
Teatre Infantil: 2 €
Teatre d'adults: 3 €
Igualment, i en compliment del que preveu l'article 59.6 de la Llei 30/92 de 26 de novembre
de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment administratiu comú, es va acordar
procedir a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.
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ÀREA DE BENESTAR COMUNITARI

SÈPTIM.- MOCIÓ INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA
Explica el Sr. Alcalde que els grups polítics municipals han consensuat a presentar la moció de la
FVMP com a moció institucional per a commemorar el dia de la Dona, indicant a la Sra. Piquer
Bernet, regidor del Partit Popular, que llija la moció.
Pren la paraula la Sr. Piquer Bernet que dóna lectura a la Moció següent:
“La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos
textos internacionals sobre drets humans, entre els que destaca la Convenció sobre l'eliminació de
totes les formes de discriminació contra la dona, aprovada per Assemblea General de Nacions
Unides al desembre del 1979 i ratificada per Espanya en 1983.
La nostra Constitució proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe,
especificant-se l'obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat siga
real i efectiva.
Les lleis sobre igualtat efectiva entre dones i hòmens, tant estatal com autonòmica, afigen avanços
normatius, que doten de consideració transversal a la igualtat i intenten pal·liar tant
manifestacions de violència de gènere, discriminació salarial, major desocupació femenina,
escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural i econòmica, o
problemes de conciliació entre la vida personal, laboral i familiar.
Les Administracions Locals, coneixen més de prop els problemes que afronta la dona i per això
elaboren polítiques d'igualtat, comptant per a això amb els Plans d'Igualtat Municipals que
contribuïxen per mitjà del diagnòstic de problemes i aplicació de solucions concretes, a pal·liar les
desigualtats específiques del seu àmbit territorial.
Encara que els avanços en matèria d'igualtat han sigut importants, existix encara molt per
aconseguir. La societat en general i els poders públics en particular, tenen l'obligació de procurar
tots els mitjans dirigits a la consecució d'estos objectius per a aconseguir una societat més
democràtica, més justa i més solidària.
El pròxim 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona i volem aprofitar este dia, una
vegada més, per a reflexionar sobre els avanços aconseguits, exigir canvis i celebrar els actes de
valor de dones comunes que tots els dies lluiten per aconseguir una igualtat efectiva a través de
l'accés universal a l'educació, la cultura, el treball o la política.
No podem oblidar en cap moment, que es continua vulnerant el dret fonamental a la vida, a través
de la violència de gènere, sent prioritari tots els dies de l'any, lluitar contra este alifac.
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Per tot allò que s'ha exposat es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
PRIMER. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure
esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre dones i hòmens.
SEGON. Buscar la implicació, per mitjà del compromís, de la societat civil i les administracions
públiques perquè es reconeguen els drets de la dona i aconseguir que la igualtat efectiva siga una
realitat en tots els aspectes de la convivència.
TERCER. Impulsar campanyes de sensibilització que des dels centres educatius i/o associacions es
dirigisquen a xiquets i adolescents per a aconseguir una educació en el respecte i la igualtat.
QUART. Elaborar i instaurar, plans d'igualtat municipals, que servisquen de columna vertebral
per a la detecció i esmena de les possibles desigualtats per mitjà de polítiques d'acció positiva.
CINQUÉ. Nosaltres com a administració més pròxima a les persones hem de posar tot l'esforç a
implantar la igualtat de forma quotidiana en totes les actuacions que duguem a terme en el nostre
municipi, inspirant d'esta manera a la societat civil per a aconseguir una consciència d'igualtat
dins de tots els àmbits tant privats com públics.”.
Preguntats els portaveus dels grups polítics es mostren a favor de la moció, per la qual cosa
sotmesa a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE EL
PROGRAMA CLARA
Per part de la Sra. Barrachina, regidor del grup municipal Independents de Rafelbunyol, es
llig la moció següent:
“El Programa Clara és un programa de Formació dirigit a promoure la inserció laboral de
les dones. Es du a terme des de la Mancomunitat l'Horta Nord, en col·laboració amb l'Institut de la
Dona i el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat. Tot això cofinançat pels Fons Socials
Europeus.
Este Programa Clara s'ha posat en marxa Al Setembre de 2014 i finalitzarà en el mes de
Setembre de 2015 i bàsicament, té per objectiu incrementar l'ocupabilitat i la participació social de
les dones en situació o risc d'exclusió social, buscant amb això aconseguir una més autonomia i
millora de les seues expectatives i qualitat de vida.
Este programa està dirigit principalment a dones amb dificultats per a la seua inserció
laboral i es desenrotlla a través d'un itinerari, amb una metodologia d'intervenció específica, que té
en compte el punt de partida i sobre tots les necessitats reals de les dones participants.
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Les directrius que regixen este programa estan basades en el Foment de l'autoestima,
facilitar la informació i assessorament, proporcionar informació ocupacional, assessorament de les
iniciatives empresarials i finalment fomentar la creació i consolidació de xarxes amb altres
associacions de dones i entitats.
Des d'Independents de Rafelbunyol, la posada en marxa d'este Programa amb participació
de dones també de Rafelbunyol, per la seua innovació i finalitat, ho considerem com una iniciàtica
que des de totes les administracions caldria fomentar i ajudar per a la seua consolidació i
desenrotllament futur.
És per tot això que proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents:
PROPOSTES D'ACORD:
1. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol manifesta el seu màxim suport i felicitació a les
dones que formen este programa pioner a Espanya, oferint-los a través dels Servicis
Socials de Rafelbunyol la màxima col·laboració i ajuda per a la seua inserció en el món
laboral.
2. El Ple de l'Ajuntament felicita a la Mancomunitat l’Horta Nord, per la posada en marxa
d'esta iniciativa, oferint-los tota la col·laboració i ajuda que des de l'Ajuntament es puga
realitzar.
3. El Ple de l'Ajuntament aprova publicar a través del seu Web, informar amb detall de tots
els detalls que s'arreplega en este Programa, així com de les diferents tasques i resultats
que es van realitzant.
4. El ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol aprova posar-se en contacte amb l'Associació
d'Empresaris de Rafelbunyol per a informals de la realització d'este Programa i dones que
en ell estan participant.
5. Remetre còpia d'esta moció, i els acords aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol
referent a les sol·licituds que s'arrepleguen, a la Mancomunitat l’Horta Nord, Servicis
Socials de Rafelbunyol, monitors que realitzen el programa, i les dones que participen.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari en sessió celebrada el dia 24 de març de 2015 en que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per onze vots ponderats a favor dels representants dels grups
del Partit Popular, PSPV-SPOE i Independents de Rafelbunyol i dos abstencions ponderades dels
representants del grup del Bloc-Compromís.

Explica la Sra. Barrachina que en comissió es va crear una polèmica que no han acabat
d'entendre. En un mes en què tots han defés les polítiques d'igualtat, pensen que es podia motivar a
estar dones i felicitar-los, a fi d'animar-les que continuen formant-se. Tenen molt clar que es
gestiona a través de Servicis Socials i que està publicat en la web, però pensaven que no costava res
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donar-li més publicitat perquè potser hi ha dones que necessiten un altre tipus de publicitat. Això de
dir-ho a l'Associació d'Empresaris, és una manera de fer patent nostre compromís i suport.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, aclarix que este programa va
començar al setembre i està publicitat en les webs de tots els municipis que formen part de la
Mancomunitat i en la pròpia web de la mateixa. També es va publicitar en els Centres de Salut,
Instituts, Ajuntaments, Periòdic de l’Horta Nord, indicant que no entenen una moció per a felicitar.
Explica que este programa ve de la Comunitat Europea i que té un fons de 30.000 €. Hi ha dos
participants de Rafelbunyol. Indica que en la nostra web hi ha un enllaç que enllaça amb tots els
programes que es realitzen des de la Mancomunitat. No tenen cap problema a felicitar les dones i
quant a felicitar a la Mancomunitat, creu que allò que més apropiat seria felicitar les treballadores
socials que han posat en marxa el programa. Manifesta que la votaran a favor, però reitera que el
procediment de presentar la felicitació com una moció no ho entenen.

El Sr. López, portaveu del grup del PSPV-PSOE, ratifica les paraules manifestades en
comissió pel seu representant.
El Sr. Alcalde, en representació del grup Popular també ratifica la postura manifestada en
comissió.
La Sra. Barrachina reitera que deuria haver-se donat major publicitat en altres mitjans que
no fóren les web, insistint que no hi ha més pretensió que la de felicitar per la posada en
funcionament del programa.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ SOBRE
EL “CONTRACTE-PROGRAMA”
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol,
manifesta que retiren la Moció.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE SITUACIÓ
DEL PROJECTE DEL NOU CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I DE PRIMÀRIA.Per part de la Sra. Barrachina, regidor del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol es
llig la moció següent:
10
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“L'any 2009 es va projectar la realització d'un nou Centre d'Educació Infantil i Primària
amb caràcter públic. La ubicació per a la construcció d'este nou centre d'educació, segons el
projecte hauria d'estar situat en una parcel·la de 9.579 m2, en el sector IV, al costat de l'Escoleta
Infantil i enfront del Col·legi Mare de Déu del Miracle, tenint projectades 6 aules d'infantil, más12
de primària.
Les obres per a cometre este projecte estaven pensades per a la seua realització a finals del
2010, principis del 2011, sent el motiu principal de la construcció d'este Centre, augmentar les
places escolars, atenent amb això les creixents necessitats que en esta matèria s'estaven donant a
Rafelbunyol.
Este projecte havia d'haver sigut executat per la Generalitat Valenciana, després de
l'aprovació de la viabilitat del terreny cedit per l'Ajuntament de Rafelbunyol l'any 2010.
En estos moments i després de diversos anys incomprensiblement encara no s'han començat
les obres per a la realització d'este centre, desconeixent la situació i motius pels quals la
Generalitat no les ha realitzat. Esta situació està posant al límit de les seues places el Col·legi
Mare de Déu del Miracle, centre amb una massificació que entre altres mesures, està obligant a
reconvertir corredors en aules per a l'ensenyança, tot això en unes instal·lacions amb molts anys de
funcionament, que requereixen obligatòriament d'obres per al seu manteniment i modernització.
Tota esta situació s'agreuja pel pas dels anys i el augment del nombre de xiquets
matriculats, circumstància que per part de la Conselleria d'Educació pareix que no tinguen massa
intenció a posar remeis per a la seua solució.
Des d'Independents de Rafelbunyol la paralització d'este projecte per part de la Conselleria
d'Educació, l'entenem com una burla en tota regla als veïns d'esta població, projecte que per la
importància i necessitat que representa per a esta localitat, considerem que hauria d'haver tingut
la màxima prioritat i celeritat en la seua execució. És per tot això que considerem que l'Ajuntament
de Rafelbunyol ha d'actuar de forma immediata, demanant per escrit explicacions i solucions
urgents, tant a la Conselleria d'Educació com a la Generalitat Valenciana per esta greu situació.
És per tot això que proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES
D'ACORD:
1-El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol insta a la Conselleria d'Educació a què ens remeten un
informe en la situació en què es troba el projecte del nou Centre d'Infantil i Primària de
Rafelbunyol, indicant al mateix temps si hi ha hagut alguna sol·licitud per a la seua modificació, o
canvis realitzats en este projecte.
2-El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol insta a la Conselleria d'Educació a què done explicacions
per escrit, dels motius pels quals durant estos cinc anys encara no s'ha iniciat les obres per a la
construcció d'este Centre.
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3-El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol insta a la Conselleria d'Educació i a la Generalitat
Valenciana a què amb caràcter immediat inicien les obres per a este nou centre, o si és el cas,
indiquen una data pròxima per a l'inici de la construcció d'este Centre.
4-Remetre còpia d'esta moció, i els acords aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol referent
a les sol·licituds que s'arrepleguen en ella, tant a la Direcció Del Centre Publique Mare de Déu del
Miracle, com a les AMPAS d'esta localitat.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari en sessió celebrada el dia 24 de març de 2015 en que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'ajuntament per onze vots ponderats a favor dels representants dels grups
del Partit Popular, PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i dos abstencions ponderades del
representant del grup del Bloc-Compromís.
Explica la Sra. Barrachina que tots saben de l'existència del projecte, saben de la indiferència de les
autoritats autonòmiques i de la insistència de l'alcaldia per a solucionar el problema, però amb
resultats nuls. La idea és canviar d'estratègia per a aconseguir alguna cosa, ser més contundents i
manifestar per escrit el nostre malestar, perquè hi ha qui pensa que no s'està fent res. Si demostren
que s'està treballant pel tema es poden calmar els ànims.
La Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, indica que ja van dir en comissió que
consideraven que era una moció reiterativa, perquè s'ha parlat molt del tema durant la legislatura. A
nivell de partit tots els anys presenten al·legacions al pressupost de la Generalitat exigint que
s'incloguen la construcció del nou col·legi en els pressupostos. En el fons de la moció estem
d'acord. Però si estan demanant altres solucions, els agradaria que les plasmaren en la moció.
Sempre els han dit que no hi ha diners per a iniciar la construcció del centre i que s'han gastat en
altres coses. Manifesta que la votaran a favor, però reitera que deuria apuntar-se la solució.

El Sr. López, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que estan a favor en el fons i en la
forma i esperen que esta moció siga la solució per al col·legi.

El Sr. Alcalde, en representació del grup del Partit Popular, explica que s'ha treballat molt
per a aconseguir un nou col·legi. En 2008 es va cedir el terreny a Conselleria per a la seua
construcció. Hem tingut reunions amb els distints Consellers d'Educació. Es va redactar el projecte
per part de Conselleria, el qual està en l'ajuntament. El Sr. Carbonell, director General, va vindre a
visitar el col·legi i ens va donar com a solució realitzar un aulari per a infantil, la qual cosa es va
comunicar a la direcció del Col·legi i els va paréixer correcte. A la setmana el Sr. Carbonell va
dimitir del seu càrrec i també es van posar en contacte amb el nou director general per a explicar-li
la situació, el qual ens va demanar que li remetérem el projecte, i així ho van fer. Després ha
intentat parlar telefònicament moltes vegades i sempre estan ocupats, per la qual cosa no sap si és
un problema econòmic o una qüestió de voluntat. Si creuen que si va l'oposició i els fa cas, li
pareixerà magnífic, perquè l'important és aconseguir el col·legi. Inclús en una reunió amb el Sr.
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President de la Generalitat va posar sobre la mesa el tema i encara està esperant que es posen en
contacte.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que es tracta
d'un problema en què tots els grups estan units, però a més tots han de buscar solucions. Des del
Bloc els diuen que en la moció deurien d'estar plasmades. Si les saberen, les hagueren posat. Pensa
que el que cal fer entre tots és buscar mesures de pressió.

Afig la Sra. Piquer que si no hi ha diners i no està previst en el pressupost serà difícil que ho
executen. La Generalitat està denunciada per la Unió Europea al gastar-se els diners que ve des
d'allí en el programa “Crea Escola”. És quelcom vergonyós. Reitera que el primer és demanar que
es contemple en els pressupostos.

Intervé el Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromis, insistint que el seu partit tots els
anys presenta al·legacions al pressupost de la Generalitat exigint la introducció d'una partida per a
la construcció del centre i tots els anys, el Partit Popular ha dit que no.

Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE EL PROGRAMA
BONUS RESPIR PER A L'ANY 2015 DE LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
Per part de la Sra Piquer Carbonell, regidor del grup municipal del Bloc-Compromís, es dóna
lectura a la Moció següent:
“Mitjançant l'orde 32/2014, de 19 de desembre, la Conselleria de Benestar Social, ha tornat a
convocar i regular el programa Bonus Respir per a l'any 2015. Segons l'esmentada ordre, les
sol·licituds per adherir-se a d'aquest programa es podien presentar fins el 27 de febrer.
El programa Bonus respir, en les seues modalitats, va adreçat al increment de serveis i prestacions
orientats a millorar les condicions de vida deis majors dependents però també a donar suport als
cuidadors i cuidadores, de manera que l'atenció als seus familiars no implique necessàriament un
desgast físic i emocional que impedisca el benestar de la persona cuidadora. Es a dir el Bonus
respir es preveu com una eina a utilitzar per part deis cuidadors i cuidadores en casos puntuals, ja
siga i segons esmenta la pròpia ordre en el seu article 1.3:
- Substitució del cuidador principal quan, de forma temporal i per necessitats sanitàries,
socials o laborals, no puga realitzar les activitats habituals que exigeix l'atenció de la
persona major.
13

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

-

Cures de l’ancià després d'altes hospitalàries en períodes de convalescència.
Descans del cuidador principal .
Altres necessitats de caràcter social, no previstes en els apartats anteriors, que
impedeixen o dificulten a les famílies, transitòriament, l'atenció a persones majors
dependents a càrrec seu.

Difícil acompliment tenen ets objectius 1 i 4 quan parlem de terminis de sol·licitud que finalitzaven
el dia 27 de febrer. Especialment per casos on hi ha un ingrés hospitalari del cuidador/a o persona
propera que fa que les atencions prestades a la persona major o depenent no es puguen acomplir
amb normalitat. Per això, des de COMPROMÍS creiem que aquesta modalitat d'ajuda a les
persones majors deuria romandre oberta durant tot l'any i no sota una sol·licitud que
necessàriament finalitzava en febrer, donant-se el cas per exemple d'un ingrés hospitalari en març,
quan la persona cuidadora estiguera fora de terminis per a sol·licitar el Bonus respir. Màxim quan
el període de resolució establert pe a l'obtenció d'aquestos bonus de respir pot arribar a ser de sis
mesos segons la pròpia Conselleria.
Però a més a més, detectem una greu mancança en aquesta ordre i les anteriors que regulen el
Bonus respir que caldria subsanar de forma imminent. I es que per accedir al Bonus respir en
qualsevol de les seues modalitats és requisit indispensable tenir més de 65 anys o 55 i la persona
estar diagnosticada d'Alzheimer o altres demències (article 5). I en eixa estricta regulació no hi ha
cabuda per als majors d'edat que pateixen alguna discapacitat severa (física o mental) els quals
necessiten també de cuidador/a les 24 hores diaris, deixant així les persones cuidadores d'aquestos
malalts sense cap possibilitat de poder atendre a urgències hospitalàries pròpies o d'altres
familiars.
Pels motius abans esmentats, el Grup Municipal Compromís presenten al Ple de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, per tal de debatre i, si escau, aprovar, els acords següents: PROPOSTES D'ACORD
PRIMER.-L'Ajuntament de Rafe insta a la Conselleria de Benestar Social per tal que les sol·licituds
al programa Bonus respir, en qualsevol modalitat no s'atenguen a un termini concret sinó que la
sol,licitud d'ajuda siga oberta durant tot el 2015 per poder atendre els casos 1 i 4 establerts en
I'ordre 32/2014 de la Conselleria de Benestar Social.
SEGON .-L'Ajuntament de Rafelbunyol insta a la Conselleria de Benestar Social per tal que el
programa Bonus respir també contemple els casos de persones majors d'edats que pateixen una
discapacitat física o mental severa i convenie amb diverses entitats els ingressos temporals en
centres adequats.”.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari en sessió celebrada el dia 24 de març de 2015 en que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica la sra. Pqiuer que amb la moció es pretén que es millore el servici que es presta a este
col·lectiu a l'ampliar el termini de sol·licitud i ampliar a un nombre més gran de beneficiaris.
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Preguntats els grups polítics, tots es ratifiquen en la postura manifestada en comissió, per la qual
cosa sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

DESÉ SEGON.- PERSONACIÓ EN EL RECURS CONTENCIOS-ADMINISTRATIU
INTERPOSAT PER LA CONFEDERACIÓ SINDICAL DE COMISSIONS OBRERES DEL
PAÍS VALENCIÀ CONTRA LA LICITACIÓ DEL SERVICI DE RECAPTACIÓ
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Secretari es llig el dictamen de la comissió de règim interior de data 24 de març de
2015 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus, tots es ratifiquen en la postura manifestada en la comissió , pel que sotmés
l'assumpte a votació el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda:
“Donada compte de la comunicació cursada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3
de València per la qual s'anuncia la interposició del recurs contenciós-administratiu procediment
ordinari núm. 56/2015 per la CONFEDERACIÓ SINDICAL DE COMISSIONS OBRERES DEL
PAÍS VALENCIÀ, contra la licitació del servici de recaptació municipal de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, publicat per Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València el dia 22 de
desembre de 2.014
Així com de l'Informe Proposta del Sr. Secretari.
i COMPLIT el requisit del PREVI DICTAMEN DEL SECRETARI exigit en l'arto54-3 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i arto221.1 del Reial Decret 256811986, de 28 de
novembre, amb l'emés i que hi ha en l'expedient.
Considerant l'obligació que té esta Corporació Municipal d'exercir les accions necessàries
per a la defensa dels seus béns i drets, per imposició de la cambronera 68-1 de la Llei 7/1.985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'art.220-1 del Reial Decret
256811986, de 28 de novembre.
Considerant que el Ple és competent per a l'exercici de les accions judicials i administratives
i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seua competència (art. 22.2 j) de la Llei 7/1.985
Reguladora de les Bases de Règim Local). En el present cas al ser l'assumpte impugnat competència
del Ple, correspon al mateix l'adoptar l'acord tendent a la defensa de l'Ajuntament.
El Ple de l'Ajuntament, previ dictamen favorable de la Comissió de Règim Interior
celebrada el dia 24 de març de 2.015, per unanimitat ACORDA:
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PRIMER: Personar-se en el referit recurs contenciós-administratiu núm. 56/2015 interposat per la
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE COMISSIONS OBRERES DEL PAÍS VALENCIÀ, contra la
licitació del servici de recaptació municipal de l'Ajuntament de Rafelbunyol, publicat per Edicte en
el Butlletí Oficial de la Província de València el dia 22 de desembre de 2.014
SEGON.-I d'acord amb allò que s'ha ordenat pel Magistrat Jutge del Jutjat del Contenciós
Administratiu núm.3 de València, REMETA'S l'expedient administratiu en què han recaigut les
resolucions i acords degudament foliat i diligenciat , juntament amb els duplicats de les
notificacions practicades als interessats als efectes de la seua personació en el recurs.
TERCER: Expedisca's certificació d'este acord per a davant del Jutjat de 10 Contenciós
Administratiu núm.3 de València

DESÉ TERCER.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI COMARCAL DE SERVICIS SOCIALS DE l'HORTA NORD
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“El Consorci de Servicis Socials de l'Horta Nord, ha tramitat a este Ajuntament la
Modificació d'Estatuts del Consorci, acordada pel Consell General del dit Consorci data 29 de
desembre de 2.014, sol·licitant-se la ratificació de la seua aprovació per part de tots els Plens dels
Ajuntaments que integren el Consorci
Segons consta en la documentació remesa, la modificació pretén l'adaptació dels actuals
Estatuts del Consorci a la Llei 27/2013 de racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local,
a la Llei 15/2014 de racionalització del sector públic i altres mesures de caràcter administratiu, a
més d'altres modificacions puntuals
A la vista de la documentació remesa, es proposa adoptar l'acord de ratificació de la
Modificació dels Estatuts del Consorci Comarcal de Servicis Socials de l'Horta Nord “
Per part del Sr. Secretari es llig el dictamen de la comissió de règim interior de data 24 de març de
2015 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus, tots es ratifiquen en la postura manifestada en la comissió, per la qual cosa
sotmés l'assumpte a votació el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda:
“Vist l'acord de 29 de Desembre de 2.014, del Consell General del Consorci de Servicis
Socials de l'Hrota Nord pel qual es va aprovar la modificació dels Estatuts als efectes de la seua
adaptació Llei 27/2013 de racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, a la Llei 15/2014
de racionalització del sector públic i altres mesures de caràcter administratiu, a més d'altres
modificacions puntuals, així com l'informe jurídic elaborat per la Secretaria del dit Consorci.
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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'exposa que “examinada la proposta
de modificació dels Estatuts del Consorci del pacte territorial per a la creació d'ocupació que es
troba en l'expedient, i sobre la base d'allò que s'ha exposat, es considera que la mencionada
proposta 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. “
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda: Aprovar la ratificació de la Modificació dels
Estatuts del Consorci Comarcal de Servicis Socials de l’Horta Nord acordada pel Consell General
del dit Consorci en data 29 de desembre de 2014, als efectes d'adaptació dels actuals Estatuts del
Consorci a la Llei 27/2013 de racionalització i Sostenibilitat del l'Administració Local, a la llei
15/2014 de racionalització del sector públic i altres mesures de caràcter administratiu, a més d'altres
modificacions puntuals.

B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

PRIMER.- INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI
PRESSUPOSTARI 2014
Es dóna compte del Decret d'Alcaldia 109/2015 aprovant la Liquidació Del Pressupost de
2014 que oferix el resultat següent:
Resultat Pressupostari Ajustat: 345.763,37 €
Romanent de Tresoreria per a gastos generals: 1.977.645,17 €
El ple de l'Ajuntament queda assabentat.

SEGON.- INFORME SOBRE EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL QUART TRIMESTRE
DE 2014
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció del 4t trimestre de 2014, elaborat en compliment
de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de la Llei 2/2012 LOEPSF, la
conclusió del qual és la següent:
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Complix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, estimant-se una capacitat de
finançament al tancament de l'exercici de 1.156.558,93 €.
Complix amb l'objectiu de regla de gasto, estimant-se una disminució del gasto computable
del 20,55 %.
El Ple de l'ajuntament queda assabentat

TERCER.- INFORME DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL
QUART TRIMESTRE DE 2014
Es dóna compte de l'informe de la Intervenció de seguiment del Pla d'Ajust del 4t trimestre
de 2014.
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

QUART.- INFORME SOBRE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE 2014
Es dóna compte de l'informe corresponent al 4t trimestre de 2014 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 35 dies i període
mitjà de pagament excedit de 12
El Ple de l'ajuntament queda assabentat

QUINT.- INFORME SOBRE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL QUART
TRIMESTRE DE 2014
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció amb motiu del càlcul del període mitjà de
pagament del 4t trimestre de 2014, que oferix el resultat següent:
Ajuntament:
Ràtio Operacions Pagades: 4,94
Ràtio Operacions Pendents: -8,28
PMP: 0,79
Societat “Activitats Municipals Rafelbunyol” en concurs de creditors, en fase de liquidació.
Sense activitat.
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El Ple de l'ajuntament queda assabentat

SEXT.- INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE COMUNICACIÓ
DE LES DADES REALTIUS A LA PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA
Es dóna compte de l'informe d'intervenció en què s'informa que mitjançant un Decret
núm.703/2014 de data 26 de desembre de 2.014 es va acordar la pròrroga pressupostària per a
l'exercici de 2.015, havent-se comunicat les dades al Ministeri d'Economia i Hisenda i
Administracions Públiques a través de la plataforma habilitada a este efecte en l'oficina Virtual de
les Entitats Locals en data 23 de febrer de 2.015. De la dita informació es deduïx el compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament i la situació d'equilibri financer de Remarasa
El Ple de l'ajuntament queda assabentat

SÈPTIM.- INFORME SOBRE APROVACIÓ DELS MARCS PRESSUPOSTARIS DEL
PERÍODE 2016/2018
Es dóna compte del decret de l'Alcaldia núm.141 de data 13 de març de 2.015por el que
s'acorden els Plans pressupostaris a mitjà termini del període 2016-2018.
El Ple de l'ajuntament queda assabentat

OCTAU.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per ordre del senyor president, el Sr. Secretari entrega còpia de les resolucions de l'Alcaldia
dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la present
sessió.
El Sr. Encarnación pregunta pel contingut dels decrets següents:
*Decret núm. 77/2015 relatiu al Pla d'Adquisició Immobiliari. Explica el Sr. Secretari que es tracta
d'un pla de la diputació per valor de 20.000 € en el que s'han demanat Diferents senyals de
circulació, Tanques , Bancs per a la Plaça Pare Salvador, papereres per al Passeig Reial Séquia de
Moncada, lluminàries també per al passeig Reial Séquia de Moncada, amb tot els seus components.
*Decret núm. 133/2015 sobre adjudicació definitiva de l'assessorament jurídic de l’Ajuntament a
l'empresa Ollers Advocats. Explica el Sr. Secretari que s'ha articulat un expedient de contractació
negociat sense publicitat amb els corresponents plecs de clàusules administratives i tècniques en
què s'ha invitat a presentar ofertes a unes quantes empreses. La duració és per dos anys. Per
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indicacions d'intervenció l'objecte del contracte s'ha ampliat també al que és la defensa en juí. S'ha
adjudicat el contracte de dos anys per 59.000 €.

*Decret núm. 165/2015 de personació en el recurs contenciós-administratiu interposat per
Bienvenido Arbona Garrido sobre sol·licitud de responsabilitat patrimonial a l'administració.
Explica el Sr. Secretari que normalment es tracta de casos en què es denuncia un presumpte mal
funcionament dels servicis municipals. En estos casos hi ha un assegurança de responsabilitat civil
que també inclou la defensa en juí. Normalment tots els casos es remeten a la companyia
d'Assegurances i es deixa a criteri del que diga l'asseguradora.

NOVÉ.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Manifesta el Sr. Alcalde que hui s'han rebut sengles escrits dels regidors del grup del PSPV-PSOE
Laura Carbonell Sánchez i Francisco Fontelles Aparisi renunciant als càrrecs de portaveu suplent i
portaveu del seu grup municipal respectivament.

DESÉ.INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

El Sr. Carbonell, representant en la Mancomunitat de l'Horta Nord informa que dimecres que ve en
el ple que se celebrarà en la Mancomunitat s'aprovaran els estatuts adaptats a la nova legislació i
després es remetran la Secretària per a la seua aprovació. També s'aprovaran les parades de les bicis
de lloguer i també la contractació de servicis de neteja viària.
Indica el Sr. Secretari respecte d'això que després d'haver-se confeccionat l'orde del dia, va arribar
també l'estatut del Consorci de Bombers. Deurà fer-se algun ple extraordinari per a l'aprovació
d'estos assumptes.
La Sra. Losada, representant en el Consorci Comarcal de Servicis Socials informa que la Generalitat
ha procedit a l'abonament del 30% de la subvenció d'enguany, la qual cosa ha permés posar-se al
dia en les nòmines dels treballadors. No obstant està pendent l'abonament del 40% de l'exercici
passat que es pagarà amb càrrec al Fons de Liquiditat Social.
Abans de passar al punt prec i preguntes el Sr. Alcalde indica que d'acord amb l'article 91.4 del
ROF se sotmet a votació la introducció per urgència de la sol·licitud de subvenció d'un Taller
d'Ocupació per a l'any 2015.
Explica el Sr. Secretari que es tracta d'un taller d'ocupació en què s'ha sol·licitat dos
especialitats una d'operacions auxiliars de revestiments continus i una altra d'instal·lació i
manteniment de jardins i zones verdes. S'ha tramitat davant de la Conselleria d'Ocupació i entre els
documents d'esmena de deficiències es demana la ratificació de la sol·licitud pel ple de
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l'Ajuntament. En principi la subvenció ascendix a un total de 146.520 € que inclou els costos de
personal i els costos materials. A Secretària es va comunicar després d'haver-se confeccionat l'orde
del dia, per la qual cosa es deu de justificar la urgència i si és el cas aprovar-ho.
Afig el Sr. Alcalde que l'inici del taller d'ocupació està prevista per a octubre de 2015 per
una duració de 6 mesos.
Sotmesa la urgència a votació s'acorda per unanimitat la inclusió en l'orde del dia.

DESÉ PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL
PROGRAMA TALLERS D'OCUPACIÓ PER A 2015 A L'EMPARA DE L'ORDE 41/2014
DE 30 DE DESEMBRE DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I
OCUPACIÓ
Per part del Sr. Alcalde se sotmet a votació l'assumpte. Preguntats els portaveus dels grups polítics,
tots es mostren a favor.
En conseqüència, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda ratificar la sol·licitud de subvenció
per import total de 146.520 €, incloent costos de personal i costos materials, per al programa taller
d'ocupació, d'acord amb l'Orde 41/2014 de 30 de desembre de la Conselleria d’Economia, Indústria,
Turisme i Ocupació per la qual es regula i convoquen el programa Taller d'Ocupació 2015 per a
impartir les especialitats educatives de:



OPERACIONS AUXILIARS DE REVESTIMENTOS CONTINUS (OBRA)
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES (JARDINERIA)

DESÉ SEGON.- PRECS I PREGUNTES
Per part de la Sra. Losada, regidor del grup Popular, informa del nou Reglament de Bous al Carrer,
passant una còpia del mateix a tots els grups polítics.
Pregunta el Sr. Encarnación si s'ha informat totes la penyes. Respon la Sra. Losada que sí.

Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol es pregunta per la
situació actual de les mocions del Taller de discapacitats de Meliana i pel projecte Salvavides.
Respon el Sr. Alcalde que es va remetre la sol·licitud a l'Ajuntament de Meliana i fins al moment no
han respost.
En referència al projecte salvavides, respon el Sr. Bohigas que està esperant les cintes del projecte.
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A continuació el Sr. Encarnación realitza el prec que es repare la butaca que s'utilitza el servici de
podologia dels jubilats, perquè no està en les millors condicions i té ja molts anys.
Respon el Sr. Alcalde que quan li van comentar que s'havia trencat la butaca, els va dir a la directiva
que preguntaren preus. El President de l'Associació de Jubilats li va informar que havia trobat una
butaca de podòleg que costava sobre 300 o 400 €. Es tracta de la primera queixa que els ha arribat,
però es posarà en contacte amb el Sr. President i s'informarà de l'assumpte.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. President va donar per finalitzada la sessió a
les vint hores de tot això com a Secretari En done fe.
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