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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

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 27 D'OCTUBRE DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 27 d'octubre de 2016,
en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors ALICIA PIQUER
SANCHO, SANTIAGO BELVER FURIO, MIREIA GIMENO ROS, FERNANDO CIGES
IBAÑEZ, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, MERCE ALABORT FURIO, JUAN CARLOS
BONDIA PUIG, ENRIC CARBONELL I ROS, MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL,
MARIO CARRERA NAVARRO, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ I INMACULADA
BARRACHINA SANCHO que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor
alcalde FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, 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, saluda en primera instància als
presents i els que seguixen la sessió per streaming.

A continuació es va anar donant compte dels assumptes continguts en l'Orde del Dia,
adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES de l’ Impost sobre Béns Immobles I IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la proposta següent:

“PROPOSTA DE L'ALCALDIA
Per part de l'equip de govern es té la intenció de procedir a la modificació de les següents
ordenances fiscals:



Ordenança Fiscal reguladora de l’ Impost sobre Béns Immobles
Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre Activitats Econòmiques.

Respecte a l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre Béns Immoble, les modificacions a
introduir són les següents
*Variació del tipus impositiu: Durant l'any 2.016 s'ha produït una disminució de les quotes de
l'IBI com a conseqüència que l'increment del tipus impositiu en un 1,10 sobre l'aprovat vigent
(establit per aplicació l'article 8 de la Llei 16/2013 de 29 d'octubre, per la qual s'establixen
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determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries
i financeres) tenia una vigència temporal en els períodes impositius dels anys 2.014 i 2.015.
En 2.014, i als efectes de pal·liar l'increment en la quota de l'IBI en el dit any, en el que va
coincidir la pujada derivada del Pla d'Ajust aprovat l'any 2.013 i l'increment del valor cadastral
del 10% segons l'Orde HAP/2308/2013, de 5 de desembre, es va decidir fixar un tipus impositiu del
0,63%, ben entés que durant l'any 2.015 operaria l'increment del 1,10 del dit tipus d'acord amb la
Llei 16/2013. En conseqüència durant l'any 2.015 el tipus impositiu que es va aplicar va ser el del
0,693%
Durant l'any 2.015 no es va tramitar la Modificació de l'Ordenança Fiscal que haguera permés
el manteniment de la quota tributària, per la qual cosa el tipus aplicable va ser el 0,63% Com a
conseqüència d'això, les quotes, durant el dit any van patir una disminució.
La dita circumstància es va produir per la coincidència de l'entrada en el govern d'un nou
equip resultant de les eleccions locals i la baixa per maternitat de la titular de la Intervenció
Municipal.
Amb la intenció de tornar als nivells recaptatoris previstos en el Pla d'Ajust, es proposa la
modificació del tipus impositiu al 0,693%, de tal manera que les quotes tributàries serien les
mateixes que el que estaven fixades l'any 2.015.

*Establiment de Bonificacions Fiscals: a fi de complir a allò que s'ha aprovat pel Ple de
l'Ajuntament, d'aprovació de mesures de suport a famílies nombroses, monoparentals i d'escassos
recursos, s'ha considerat la introducció en l'ordenança Fiscal de la Bonificació prevista en l'article
74.4 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.

Respecte a l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre Activitats Econòmiques, les
modificacions a introduir són les següents:
*Establiment de Bonificacions Fiscals: a fi de fomentar la implantació d'activitats empresarials en
el nostre municipi, es proposa l'establiment de les següents bonificacions en els següents supòsits
previstos en l'article 88 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.





Subjectes passius que exercisquen activitats econòmiques que siguen declarades d'especial
interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l'ocupació.
En el supòsit de va iniciar de qualsevol activitat empresarial.
Per creació d'ocupació

Per tot això, en exercici de les competències concedides a l'Alcalde-Presidente per l'article 21
de la Llei 7/1985 eleve al Ple de la Corporació la següent:
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PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Modificar l'Ordenança Fiscal reguladora de l’ Impost sobre Béns Immobles de
Rafelbunyol en els punts següents:
*Es modifica l'article 2 que queda redactat com seguix:
Article 2n:
El tipus de gravamen de l’ Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de naturalesa
urbana queda fixat en el 0,693 %.
*S'incorpora l'article 3 que queda redactat com seguix:
Article 3r
Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l’ Impost sobre Béns Immobles de
naturalesa urbana, sempre que així se sol·licite pels interessats, les famílies nombroses
empadronades en el municipi, en les condicions següents:
El subjecte passiu ha de ser titular de família nombrosa en la data del meritació de
l'impost, i en conseqüència estar en possessió del corresponent títol, expedit per l'autoritat
competent.
L'immoble gravat ha de ser d'ús residencial, el seu valor cadastral no podrà excedir
100.000,00 euros, i haurà de constituir el domicili d'empadronament de tots els membres de la
unitat familiar que consten en el títol de família nombrosa.
La present bonificació es concedirà a petició de l'interessat, i produirà efectes, si és el cas,
des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite.
És requisit imprescindible per a la concessió d'este benefici fiscal que el titular estiga al
corrent en el pagament dels seus tributs i sancions municipals a la data de sol·licitud de la
bonificació, o bé tinga aprovat un pla de pagaments trobant-se al corrent del mateix.
En cas de separació o divorci s'entendrà per vivenda habitual la designada en la Sentència o
Conveni Regulador com a domicili del cònjuge que es faça càrrec de la custòdia de la majoria dels
fills.
Els percentatges de bonificació anual que figuren a continuació, s'aplicaran en funció del valor
cadastral de la vivenda i la categoria en què estiga classificada la família nombrosa, d'acord amb
el que establix la normativa específica en esta matèria.
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Valor cadastral
bonificats

dels

immobles

%Bonificació per a famílies %Bonificació per a famílies
nombroses de categoria nombroses categoria especial
general

Inferior a 30.000,00 €

40%

60%

Igual a 30.000,00 i inferior a
60.000,00 €

30%

40%

Igual a 60.000,00 i inferior/igual a
100.000,00 €

20%

20%

L'Administració podrà revisar en qualsevol moment el percentatge de bonificació aplicat, en funció
del tram en què es trobe el valor cadastral de l'immoble en la data de meritació de l'impost de cada
exercici.
Per a gaudir d'esta bonificació els interessats hauran d'instar el benefici fiscal aportant fotocòpia
del títol de família nombrosa, document que identifique l'immoble per al que se sol·licita la
bonificació i que ha de ser la vivenda habitual familiar (fotocòpia del rebut de l'IBI i comprovació
de l'empadronament de tots els membres de la unitat familiar en la dita vivenda). Quan no es
dispose del títol definitiu podrà aportar-se el provisional en la sol·licitud, havent d'aportar el
definitiu en quant ho expedisca l'administració competent.
Podrà constituir vivenda habitual familiar dos o més immobles només quan s'acredite que
constituïxen una unitat física per estar comunicats entre si i destinats únicament i exclusivament a
vivenda de la família.
Amb caràcter general la dita bonificació produirà efectes, des del període impositiu següent a
aquell en què se sol·licite, fins al període impositiu en què es perda la condició de família
nombrosa per qualsevol causa, venint els subjectes passiu, obligats a comunicar a l'administració
la dita circumstància, sense perjuí de les facultats de comprovació i inspecció de l'Administració.
No obstant això, quan el benefici fiscal se sol·licite abans que la liquidació siga ferm, es concedirà
si en la data de meritació del tribut concorren els requisits exigits per al seu gaudi.
L'incomplimentde qualsevol dels requisits necessaris per a gaudir de la present bonificació,
implicarà de forma automàtica la seua anul·lació d'ofici per part de l'Administració.
Es faculta a l'Alcaldia per a dictar normes per a l'aplicació i gestió d'esta bonificació.
SEGON. Modificar l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre Activitats Econòmiques de
Rafelbunyol en els punts següents:
*Se incorpora l'article 5 que queda redactat com seguix:
Article 5t. – Gaudiran d'una bonificació del 95 per cent de la quota corresponent els subjectes
passius que tributen per quota municipal i que exercisquen activitats econòmiques que siguen
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declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració.
Correspondrà la dita declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, amb la sol·licitud
prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
*Se incorpora l'article 6 que queda redactat com seguix:
Article 6t. – Gaudiran d'una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent, per als que
inicien l'exercici, de qualsevol activitat empresarial i tributen per quota municipal, durant els tres
anys d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenrotllament de la
mateixa. El percentatge de bonificació serà decreixent en cada un dels tres anys de la seua
aplicació, segons l'escala següent:
Primer any: ........................... 50%
Segon any: ........................ 25%
Tercer any: ............................ 10%
L'aplicació de la bonificació requerirà que l'activitat econòmica no s'haja exercit
anteriorment sota una altra titularitat. S'entendrà que l'activitat s'ha exercit anteriorment sota una
altra titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
La bonificació s'aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada
pel coeficient establit en l'article 86 i modificada si és el cas, pel coeficient establit en l'article 87
del TRLHL. En el cas que resultara aplicable la bonificació a què al·ludix l'art. 88.1.a) de
l'Esmentada Llei, la bonificació regulada en esta Ordenança s'aplicarà sobre la quota resultant
d'aplicar la bonificació prevista en la Llei.
La bonificació és de caràcter rogat i haurà de sol·licitar-se per mitjà d'un escrit presentat
en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Rafelbunyol, abans del primer de gener del primer any
en què s'haja d'aplicar.
*S'incorpora l'article 7 que queda redactat com seguix:
Article 7m. – Gaudiran d'una bonificació per creació d'ocupació de fins al 50 per 100 de la quota
corresponent, per als subjectes passius que tributen per quota municipal i que hagen incrementat la
mitjana de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu
immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell.
Els percentatges de bonificació, en funció de quin siga l'increment mitjà de la plantilla de
treballadors amb contracte indefinit, seran:
Increment igual o superior al 10%: ............. Bonificació 10%
Increment igual o superior al 20%: ............. Bonificació 20%
Increment igual o superior al 30%: ............. Bonificació 30%
Increment igual o superior al 40%: ............. Bonificació 40%
Increment igual o superior al 50%: ............. Bonificació 50%
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La bonificació s'aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada
pel coeficient establit en l'article 86 i modificada si és el cas, pel coeficient establit en l'article 87
del TRLHL. En el cas que resultara aplicable la bonificació a què al·ludix l'art. 88.1.a) de
l'Esmentada Llei, la bonificació regulada en esta Ordenança s'aplicarà sobre la quota resultant
d'aplicar la bonificació prevista en la Llei.
La bonificació és de caràcter rogat i haurà de sol·licitar-se per mitjà d'un escrit presentat
en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Rafelbunyol dins del primer trimestre de l'exercici a
què ha d'aplicar-se, acompanyant la documentació acreditativa de l'increment de plantilla.
TERCER. Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València sobre l'obertura del
període d'exposició pública.
QUART. Exposar l'acord provisional en el tauler d'anuncis de l'Entitat durant els trenta dies
posteriors a la publicació en el BOP, dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que estimen oportunes.
QUINT. Difondre igualment l'obertura del període d'exposició pública a través dels mitjans
informàtics i telemàtics que dispose l'Ajuntament als efectes de garantir el compliment de la
normativa de transparència.

A Rafelbunyol, 20 d'octubre de 2016. L'Alcalde.Fdo.: Fco: Alberto López López”
El Sr. Alcalde indica, en primer lloc que és conscient que el Ple s'ha convocat d'una manera
precipitada, per la urgència dels assumptes a tractar, demanant disculpes als Grups Polítics per això,
afegint que no serà la tònica habitual.
Respecte a la proposta de modificació de l'IBI explica que està vinculada que l'any passat va
entrar l'equip de govern el 15 de juny, sense que en eixe moment estiguera la interventora de
plantilla incorporada de la seua baixa maternal. Quan la mateixa es va incorporar en el mes de
desembre li va manifestar que l'ordenança fiscal no s'havia modificat el tipus de l'IBI segons les
previsions del Pla d'Ajust, i que en conseqüència es podria originar una disminució d'ingressos en
2.016. És per això que es planteja esta mesura, per a fer complir el pla d'ajust vigent. Amb l'acord a
adoptar el que es pretén en definitiva és tornar a establir el tipus impositiu del 0,693 %,
La proposta planteja així mateix l'establiment de Bonificacions fiscals a l'IBI i al IAE.
Respecte a l'IBI es planteja l'establiment d'una sèrie de bonificacions fiscals a l'IBI a les
famílies nombroses que poden arribar fins al 60%, limitant-les a vivendes amb valor cadastral
inferior a 100.000 €, i diferenciant entre famílies nombroses de categoria general o especial.
Respecte d'això s'ha introduït en la proposta una modificació plantejada en la Comissió Informativa
prèvia, incrementant-se en 10 punts percentuals la bonificació a famílies nombroses de categoria
general.
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Respecte al IAE indica que es tracta d'establir bonificacions fins al 95% en cas d'activitats
declarades d'interés social o municipal, al 50% en el cas de primer establiment d'empreses, i del
50% en cas de generació d'ocupació, establint-se diverses escales.
Finalitza la seua intervenció indicant que adoptar este tipus d'acords sempre és complicat
perquè suposa l'increment dels impostos. Són mesures impopulars però pensa que cal tindre en
consideració que amb les mateixes es pretén el millor per al poble, l'estabilitat econòmica i la
prestació de servicis públics en les condicions adequades. Al seu torn indica que cal prendre les
mesures necessàries per a fer front als possibles efectes econòmics que es deriven de la sentència
del cas Els Panchorrins.
Atorgada la paraula als representants dels Grups Polítics, pren la paraula el Sr. Encarnación,
portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, saludant en primer lloc a tots els presents i a tots
els que seguixen la sessió per streaming.
Indica que amb caràcter previ al Ple s'han celebrat reunions de la Junta de Portaveus i de la
Comissió De Comptes per a debatre este assumpte.
Fa referència a la modificació del tipus impositiu derivada del pla d'ajust de 2.013, adoptat
sense oposició de cap grup municipal, i sense tindre coneixement que se n'anava a procedir a
l'increment dels valors cadastrals. Esta circumstància es va rectificar de cara a l'any 2.015.
El que es pretén en l'actualitat és tornar a aplicar l'increment del 10% que es va deixar de
cobrar l'any 2.016 al no rectificar-se l'ordenança l'any 2.015, atés que en l'actualitat s'està pagant un
IBI equivalent a què es tenia abans de l'aprovació del Pla d'Ajust. En definitiva es tracta de tornar a
les previsions del Pla d'Ajust, que va ser un compromís del Ple de l'Ajuntament. Es tracta d'una
mesura impopular que caldrà afrontar.
Respecte a la proposta de bonificacions fiscals, la proposta inicial de l'Alcaldia
contemplava, respecte de les bonificacions a les famílies nombroses els percentatges següents:

Valor cadastral dels immobles
bonificats

%Bonificació per
a %Bonificació per a famílies
famílies nombroses de nombroses
categoria
categoria general
especial

Inferior a 30.000,00 €

30%

60%

Igual a 30.000,00 i inferior a
60.000,00 €

20%

40%

Igual a 60.000,00 i inferior/igual a
100.000,00 €

10%

20%

En la Comissió Informativa de Comptes celebrada amb caràcter previ al Ple, a proposta del
seu grup s'ha considerat l'oportunitat de revisar les bonificacions a famílies nombroses de categoria
general de tal manera que han quedat de la manera següent:
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Valor cadastral dels immobles
bonificats

%Bonificació
per
famílies nombroses
categoria general

a
de

%Bonificació per a famílies
nombroses
categoria
especial

Inferior a 30.000,00 €

40%

60%

Igual a 30.000,00 i inferior a
60.000,00 €

30%

40%

Igual a 60.000,00 i inferior/igual
a 100.000,00 €

20%

20%

Respecte a les bonificacions previstes en l'impost sobre Activitats econòmiques, les
qualifica com a positives.
Pren la paraula el Sr. Carbonell, en representació del grup Compromís per Rafelbunyol,
saludant en primer lloc a tots els presents i als que seguixen el Ple per Internet.
Manifesta en primer lloc la seua protesta formal per la manera en què s'ha convocat el Ple.
Considera que no és raonable fer la Comissió Informativa el mateix dia, i amb caràcter immediat a
la realització del Ple. Ell com a portaveu té coneixement de l'expedient dilluns passat. Considera
que deuria haver-se plantejat amb el temps suficient per a poder haver estudiat distintes alternatives.
Entén que existia inclús temps per a poder tramitar la modificació de l'ordenança en el present
exercici, i que en tot cas l'equip de govern era coneixedor d'esta circumstància des del mes de
desembre passat. Sempre han denunciat esta manera d'actuar, i al seu parer s'han de posar barreres
perquè no es donen estes situacions, perquè no es complix amb l'esperit democràtic, atés que es
tramitat amb tan poc de temps que no ha pogut ni comentar-ho amb el seu equip.
Respecte a la proposta plantejada, la qual cosa es pretén amb això és obtindre més recursos.
Reitera les actuacions dutes a terme pel Ple quan van aprovar els successiu Plans d'ajust, i els
efectes derivats de l'increment dels valors cadastrals, i que el Sr. Alcalde va justificar la “inacció”
de la modificació del tipus impositiu de l'IBI com una manera més de fer política. No obstant això
ara apugen el tipus impositiu.
Respecte a les bonificacions plantejades a l'IBI a les famílies nombroses, considera que les
mateixes deurien d'estar fonamentades en un estudi justificatiu, de tal manera que s'haguera pogut
calcular la seua repercussió aproximada.
Respecte a les bonificacions plantejades en el IAE les considera correctes i es referixen a
empreses que duguen a terme activitats declarades d'interés social o municipal, al cas de primer
establiment d'empreses, i d'empreses que produïsquen generació d'ocupació.
Pren la paraula el Sr. Bondía, en representació del Grup Municipal del partit Popular, i
membre de la Comissió Informativa De Comptes, indicant que no repetirà la història ja narrada per
la resta de Grups Polítics sobre les previsions d'increment de l'IBI en els successius plans d'ajust. En
tot cas indica que s'han formulat preguntes en el si de la Comissió al Sr. Interventor en què ha
quedat clar que hi ha l'obligació de complir les mesures del Pla d'Ajust, però que en definitiva
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l'objectiu del Pla és aconseguir l'estabilitat pressupostària, i que eixe objectiu s'està complint. En
conseqüència, entenen que no és exigible apujar l'IBI atés que s'estan complint els objectius
d'estabilitat pressupostària.
Reitera allò que s'ha manifestat en la Comissió Informativa en el sentit que el senzill és
apujar els ingressos, quan el repte hauria de ser intentar abaixar el gasto, de tal manera que la pujada
de l'IBI siga l'últim a realitzar.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per a respondre les intervencions realitzades pels
representants dels grups Polítics.
Al grup Independents de Rafelbunyol li indica que la impopularitat no deu d'estar renyida amb les
necessitats. Respecte a les propostes plantejades pel seu grup en relació amb les bonificacions de
l'IBI seran acceptades. Cert és que no s'ha realitzat cap informe sobre l'impacte de les bonificacions,
però el provar-ho és la millor experiència. Li agraïx al Grup d'Independents el suport a les seues
propostes, i li recorda que la Moció en què s'aprovava la concessió de bonificacions a famílies
nombroses, monoparentals i en difícil situació econòmica es va a portar avant, i que esta no serà
l'única bonificació; reitera que l'actual legislació d'hisendes locals no permet concedir a altres
situacions familiars la bonificació de l'IBI.
Al grup Compromís per Rafelbunyol li indica que ha reconegut el problema de la convocatòria de la
Comissió Informativa amb caràcter immediat abans del Ple, i ha demanat disculpes per això, però
recorda que sí que es va celebrar una Junta de Portaveus per a parlar-ho. En tot cas assumix les
seues responsabilitats per esta actuació.
Respecte a què l'increment de l'IBI i sobre si és o no la millor mesura, recorda que en els Plans
d'Ajust de 2.012 i 2.013 sí que es van arreplegar estes mesures, sent l'única prevista respecte del Pla
d'Ajust de 2.013, sense que això originara discussió. Aclarix al seu torn que la mesura ocasionada
en 2.013 d'increment de l'IBI va ser adoptada pel Ple amb caràcter d'urgència.
En tot cas insistix en el fet que esta manera d'actuar es corregirà.
Al grup del partit Popular ell ha citat el mateix que va argumentar l'anterior govern del Partit
Popular en la sessió de 27 de setembre de 2.013; es tracta de tornar a allò que s'ha acordat per a
l'any 2.015. Reconeix que ha pogut haver-hi alguna cosa de quintada, però això no significa que hui
no hàgem de modificar l'ordenança.
Respecte a això d'intentar abaratir en gastos, indica que clar que li agradaria rebaixar-los, però
recorda que està sobre la mesa els efectes de la sentència del cas Panchorrins, i que es té el nivell de
deute que es té. S'haurà d'assumir les conseqüències de la sentència, així com el deute derivat
d'això, recordant que açò no deixa de ser una herència rebuda.
Afig al seu torn que li agradaria poder aplicar altres polítiques d'increment del gasto social, però es
compta amb el que hi ha.
Atorgat un segon torn de paraula, el Sr. Encarnación, del grup d'Independents de Rafelbunyol indica
que es van haver d'aprovar dos plans d'ajust en els anys 2012 i 2013, perquè era necessari per a
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poder pagar als proveïdors; es va assumir així perquè era la seua responsabilitat aprovar-los, però
recorda que això va ser conseqüència d'una mala gestió.
Respecte al segon Pla d'Ajust reitera que l'única mesura que es va arreplegar va ser la d'incrementar
l'IBI i que ningú vot en contra. Ara, a causa d'errors que s'han comés, cal tornar a adoptar-ho.
Li recorda al partit Popular que va ser ell el que va provocar esta situació. I que ara diu que no és
procedent l'increment del, IBI sinó la contenció del gasto…. Considera que no és possible obtindre
recursos d'una altra manera; intervenció ja ho va estudiar i no hi ha manera de retallar més el gasto.
Respecte al que s'ha al·ludit relatiu a la “inacció política”, indica que ell mai ho va justificar; que si
és el cas s'indique on es van realitzar estes manifestacions.
Quant a les famílies nombroses, és cert que no hi ha dades, però si es vol aplicar abans de l'any
2.017 haurà que aprovar-ho. Creu que com a màxim afectarà un 1% o 2% de les famílies de
Rafelbunyol. En tot cas la repercussió serà mínima.
Finalment apel·la al sentit comú i a la responsabilitat per a aplicar estes mesures.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, indica que en definitiva
l'increment suposarà un 10% de la quota actual. Respecte a l'aprovació dels Plans d'Ajust recorda
l'actuació del Ministre Montoro en que pràcticament va obligar a la concertació de les operacions de
crèdit, amb entitats bancàries i a un tipus d'interés molt elevat. Pràcticament no hi havia opcions, i
ací no cal parlar de sentit comú i responsabilitat.
Al seu torn indica que els 150.000 € que poden suposar d'increment ja no figuraven en el pressupost
de 2.016, i s'ha pogut anivellar el mateix; recorda respecte d'això que hi ha hagut inspeccions
cadastrals que han pogut ajudar a millorar l'import a recaptar per l'IBI.
Igualment indica que la majoria dels Ajuntaments estan procedint a la baixada dels tipus impositius,
i tots pràcticament compten amb Pla d'Ajust, donant les dades de la comarca on recorda que només
Albuixech no compta amb Pla d'Ajust.
Respecte a la Moció de la concessió de bonificacions recorda que des del moment és que està
aprovada pel Ple, ja és una Moció de tots, no d'un sol grup.
Respecte a la importància de complir el pla d'ajust, ho reconeix, però entén que no s'ha donat la
possibilitat d'estudiar altres alternatives. Ell no es mostra partidari d'abaixar els gastos, però deurien
estudiar-se altres alternatives.
Respecte a l'al·lusió de la Junta de Portaveus, recorda que la mateixa es va celebrar sn la presència
de tècnics que pogueren informar-los.
En el fet que es tracta de decisions impopulars, indica que els acords no es deuen d'adoptar pel seu
nivell de popularitat.
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Recorda la Proposta formulada per el seu grup sobre l'establiment d'impostos a la carta, i la
possibilitat de realitzar els pagaments en 4 terminis, que se li va contestar que podria posar-se en
pràctica a partir de l'any 2.018.
Respecte al reconeixement d'errors pel Sr. Alcalde quant al procediment utilitzat, indica que això li
salva, però no resol els errors comesos.
Finalment, i quant a les bonificacions, sí que són partidaris de la seua aplicació, si bé insistix en el
fet que es deurien d'haver fet els estudis oportuns almenys quant a les bonificacions de l'IBI.
Pren la paraula el Sr. Saborit, com a portaveu del grup del Partit Popular; intervé indicant respecte
de les bonificacions que els pareix bé la seua aplicació, però que es deuria d'haver fet l'estudi del
seu impacte de tal manera que l'increment de l'IBI haguera anat només per a compensar la
disminució per aplicació de les dites bonificacions.
Reconeix l'existència del deute anterior, però no pot utilitzar-se com a argument perquè ja se sabia
l'existència del dita deute quan es va produir la disminució de l'IBI. Respecte d'això dóna lectura a
la nota de premsa que va aparéixer en que es justificava la mesura de no revisar l'IBI l'any passat.
Finalment indica que en este pressupost s'ha produït un increment molt elevat de certs gastos, com
en el capítol 1, que entenen que s'hagueren pogut contindre.
El Sr. Alcalde contesta a esta última intervenció indicant que la nota de premsa que s'ha llegit és de
la seua única responsabilitat. Quant legitimitat a allò que s'ha manifestat des del partit Popular, a
què qualifica que té molta “barra”, recordant-li que la situació que hi ha en l'Ajuntament és derivada
de la seua gestió. No pot ara amagar-se, i dir que no apugen els impostos. Defén al seu torn
l'increment del Capítol 1 per a donar servici a la ciutadania i desenrotllar les polítiques propostes
per la Corporació. Insistix en el fet que és necessari adoptar estes mesures per a mantindre el nivell
de servicis, al·ludint novament als efectes que pot comportar la sentència del cas Panchorrins.
Finalment invita al partit popular a presentar propostes de reducció de gasto.
Atorgat un nou torn de paraules, el Sr. Encarnación, en representació del grup d'Independents de
Rafelbunyol, indica que és molt fàcil fer populisme i abaixar els impostos, però cal ser conseqüents
i saber que no es pot actuar així per a evitar errors com els succeïts en el passat. També reconeix els
errors de l'equip de govern de què ell va formar part.
Indica que per a ells el còmode seria votar en contra, però cal ser realistes i saber la realitat del
poble i no comparar-nos amb altres.
Respecte a l'apuntada reducció del gasto en el capítol 1, suposa rebaixar personal, quan el que es
pretén amb l'increment d'eixe gasto és prestar servicis.
El Sr. Carbonell, en representació del grup Compromís per Rafelbunyol, indica que l'al·lusió al
populisme realitzada pel Sr. Encarnación li dóna terror, preguntant-se que ve això de conéixer la
realitat del poble. S'ha indicat que reconeix errors en la gestió de l'equip de govern en què va
participar, preguntant si això suposa acceptar l'error dels 180.000 € que es van deixar de recaptar
per l'IBI. I recorda que a pesar d'haver-se incrementat el capítol de personal en el pressupost de
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2.016, en el mateix hi ha una baixada de 180.000 e i a pesar d'això s'han complit els objectius
d'estabilitat pressupostària.
Indica que el seu Grup en definitiva el que sol·licitava és que se li donaren les possibilitats
d'estudiar altres alternatives, perquè entenen que per calendari, no feia falta fer el Ple esta setmana
pel que van proposar deixar l'assumpte sobre la mesa, extrem que se'ls ha negat.
El Sr. Saborit, en representació del grup Popular li indica al Sr. Alcalde que no creu que ell haja
tingut una intervenció incorrecta que meresquera el to de la resposta de l'Alcaldia. Indica que
sempre s'escuda en els errors del passat i això no pot ser.
Reconeix l'existència de carències de personal, però s'ha produït un increment de 270.000 €, quan
eixe increment podria haver-se fet a poc a poc.
Afig que ell mai s'ha amagat i ha afrontat els errors que haja pogut cometre, reiterant que en tot cas
el deute arrossegada ja es coneixia quan es va abaixar el tipus impositiu. Cert que açò ve vinculat al
Pla d'Ajust, però hi ha maneres d'esquivar-ho sense afectar els seus objectius. En tot cas indica que
ells han donat la seua opinió de manera correcta i no mereixen que se li conteste en els termes que
s'ha fet quan s'ha indicat que el partit Popular té molta “barra”.
El Sr. Alcalde contesta que creu que no li ha faltat el respecte, en tot cas ha elevat el to de veu més
del compte. Aclarix que quan ha indicat que ara el partit popular s'amaga no és perquè no
s'assumisca les responsabilitats, sinó perquè ara ho té fàcil al no tindre la responsabilitat de votar a
favor. Al seu torn li indica al Sr. Saborit que mentix quan indica que van abaixar els impostos,
perquè la dita baixada es va realitzar de forma automàtica. Justifica les propostes abans d'haver de
fer un nou pla d'ajust quan s'assumisquen les conseqüències de la Sentència de Els Panchorrins, i
finalitza emplaçant al partit Popular a la presentació de les seues receptes màgiques de disminució
de gastos.
Finalitzat el debat, l'assumpte és sotmés votació, acordant-se per majoria absoluta de set vots a
favor, dels Regidors dels Grups Socialista i Independents de Rafelbunyol, i sis vots en contra, dels
Regidors dels grups del partit popular i de Compromís per Rafelbunyol, el següent:
PRIMER. Modificar l'Ordenança Fiscal reguladora de l’ Impost sobre Béns Immobles de
Rafelbunyol en els punts següents:
*Se modifica l'article 2 que queda redactat com seguix:
Article 2n:
El tipus de gravamen de l’ Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de naturalesa
urbana queda fixat en el 0,693 %.
*Se incorpora l'article 3 que queda redactat com seguix:
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Article 3r
Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l’ Impost sobre Béns Immobles de
naturalesa urbana, sempre que així se sol·licite pels interessats, les famílies nombroses
empadronades en el municipi, en les condicions següents:
El subjecte passiu ha de ser titular de família nombrosa en la data del meritació de l'impost,
i en conseqüència estar en possessió del corresponent títol, expedit per l'autoritat competent.
L'immoble gravat ha de ser d'ús residencial, el seu valor cadastral no podrà excedir
100.000,00 euros, i haurà de constituir el domicili d'empadronament de tots els membres de la unitat
familiar que consten en el títol de família nombrosa.
La present bonificació es concedirà a petició de l'interessat, i produirà efectes, si és el cas,
des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite.
És requisit imprescindible per a la concessió d'este benefici fiscal que el titular estiga al
corrent en el pagament dels seus tributs i sancions municipals a la data de sol·licitud de la
bonificació, o bé tinga aprovat un pla de pagaments trobant-se al corrent del mateix.
En cas de separació o divorci s'entendrà per vivenda habitual la designada en la Sentència o
Conveni Regulador com a domicili del cònjuge que es faça càrrec de la custòdia de la majoria dels
fills.
Els percentatges de bonificació anual que figuren a continuació, s'aplicaran en funció del valor
cadastral de la vivenda i la categoria en què estiga classificada la família nombrosa, d'acord amb el
que establix la normativa específica en esta matèria.

Valor cadastral
bonificats

dels

Inferior a 30.000,00 €

immobles

%Bonificació per a famílies %Bonificació per a famílies
nombroses
de
categoria nombroses categoria especial
general
40%

60%

Igual a 30.000,00 i inferior a
30%
60.000,00 €

40%

Igual a 60.000,00 i inferior/igual a
20%
100.000,00 €

20%

L'Administraciópodrà revisar en qualsevol moment el percentatge de bonificació aplicat, en funció
del tram en què es trobe el valor cadastral de l'immoble en la data de meritació de l'impost de cada
exercici.
Per a gaudir d'esta bonificació els interessats hauran d'instar el benefici fiscal aportant fotocòpia del
títol de família nombrosa, document que identifique l'immoble per al que se sol·licita la bonificació
i que ha de ser la vivenda habitual familiar (fotocòpia del rebut de l'IBI i comprovació de
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l'empadronament de tots els membres de la unitat familiar en la dita vivenda). Quan no es dispose
del títol definitiu podrà aportar-se el provisional en la sol·licitud, havent d'aportar el definitiu en
quant ho expedisca l'administració competent.
Podrà constituir vivenda habitual familiar dos o més immobles només quan s'acredite que
constituïxen una unitat física per estar comunicats entre si i destinats únicament i exclusivament a
vivenda de la família.
Amb caràcter general la dita bonificació produirà efectes, des del període impositiu següent a aquell
en què se sol·licite, fins al període impositiu en què es perda la condició de família nombrosa per
qualsevol causa, venint els subjectes passiu, obligats a comunicar a l'administració la dita
circumstància, sense perjuí de les facultats de comprovació i inspecció de l'Administració. No
obstant això, quan el benefici fiscal se sol·licite abans que la liquidació siga ferm, es concedirà si en
la data de meritació del tribut concorren els requisits exigits per al seu gaudi.
L'incomplimentde qualsevol dels requisits necessaris per a gaudir de la present bonificació,
implicarà de forma automàtica la seua anul·lació d'ofici per part de l'Administració.
Es faculta a l'Alcaldia per a dictar normes per a l'aplicació i gestió d'esta bonificació.
SEGON. Modificar l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre Activitats Econòmiques de
Rafelbunyol en els punts següents:
*S'incorpora l'article 5 que queda redactat com seguix:
Article 5t. – Gaudiran d'una bonificació del 95 per cent de la quota corresponent els subjectes
passius que tributen per quota municipal i que exercisquen activitats econòmiques que siguen
declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració.
Correspondrà la dita declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, amb la sol·licitud
prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
*S'incorpora l'article 6 que queda redactat com seguix:
Article 6t. – Gaudiran d'una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent, per als que inicien
l'exercici, de qualsevol activitat empresarial i tributen per quota municipal, durant els tres anys
d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenrotllament de la mateixa. El
percentatge de bonificació serà decreixent en cada un dels tres anys de la seua aplicació, segons
l'escala següent:
Primer any: ........................... 50%
Segon any: ........................ 25%
Tercer any: ............................ 10%
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L'aplicació de la bonificació requerirà que l'activitat econòmica no s'haja exercit
anteriorment sota una altra titularitat. S'entendrà que l'activitat s'ha exercit anteriorment sota una
altra titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
La bonificació s'aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel
coeficient establit en l'article 86 i modificada si és el cas, pel coeficient establit en l'article 87 del
TRLHL. En el cas que resultara aplicable la bonificació a què al·ludix l'art. 88.1.a) de l'Esmentada
Llei, la bonificació regulada en esta Ordenança s'aplicarà sobre la quota resultant d'aplicar la
bonificació prevista en la Llei.
La bonificació és de caràcter rogat i haurà de sol·licitar-se per mitjà d'un escrit presentat en
el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Rafelbunyol, abans del primer de gener del primer any en
què s'haja d'aplicar.
*S'incorpora l'article 7 que queda redactat com seguix:
Article 7m. – Gaudiran d'una bonificació per creació d'ocupació de fins al 50 per 100 de la quota
corresponent, per als subjectes passius que tributen per quota municipal i que hagen incrementat la
mitjana de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu
immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell. Els
percentatges de bonificació, en funció de quin siga l'increment mitjà de la plantilla de treballadors
amb contracte indefinit, seran:
Increment igual o superior al 10%: ............. Bonificació 10%
Increment igual o superior al 20%: ............. Bonificació 20%
Increment igual o superior al 30%: ............. Bonificació 30%
Increment igual o superior al 40%: ............. Bonificació 40%
Increment igual o superior al 50%: ............. Bonificació 50%
La bonificació s'aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel
coeficient establit en l'article 86 i modificada si és el cas, pel coeficient establit en l'article 87 del
TRLHL. En el cas que resultara aplicable la bonificació a què al·ludix l'art. 88.1.a) de l'Esmentada
Llei, la bonificació regulada en esta Ordenança s'aplicarà sobre la quota resultant d'aplicar la
bonificació prevista en la Llei.
La bonificació és de caràcter rogat i haurà de sol·licitar-se per mitjà d'un escrit presentat en
el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Rafelbunyol dins del primer trimestre de l'exercici a què ha
d'aplicar-se, acompanyant la documentació acreditativa de l'increment de plantilla.
TERCER. Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València sobre l'obertura del
període d'exposició pública.
QUART. Exposar l'acord provisional en el tauler d'anuncis de l'Entitat durant els trenta dies
posteriors a la publicació en el BOP, dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que estimen oportunes.
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QUINT. Difondre igualment l'obertura del període d'exposició pública a través dels mitjans
informàtics i telemàtics que dispose l'Ajuntament als efectes de garantir el compliment de la
normativa de transparència.

SEGON.- APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER ALS EFECTES DE
REFLECTIR L'IMPACTE QUE POT TINDRE L'EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES SUBVENCIONADES PER LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE VALÈNCIA
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:

“PROPOSTA D'ALCALDIA
ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER ALS EFECTES DE
REFLECTIR L'IMPACTE QUE POT TINDRE L'EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES SUBVENCIANADAS PER LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE VALÈNCIA
ANTECEDENTS
PRIMER.Este Ajuntament, en sessió Plenària celebrada en sessió de data 31 de març de 2.014, va
procedir a l'aprovació d'un Pla Econòmic financer per al bienni 2.014/2.015. Les raons que van
motivar l'elaboració del dit PEF van ser l'incompliment de l'estabilitat pressupostària de la
Corporació Local, derivat de l'aprovació de la liquidació pressupostària de l'any 2.013 i causat per
la necessitat de finançament d'Acmursa, societat dependent d'este Ajuntament classificada dins del
sector Administracions Públiques. En el dit Pla es posava en relleu que l'Ajuntament complia el
principi d'estabilitat pressupostària i regla de gasto, però el resultat era d'incompliment després de
l'obligada consolidació de les seues dades amb els de la citada mercantil.
El PEF justificava el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria una vegada es
produïra la liquidació de la citada mercantil, contemplant els dos escenaris possible en funció de si
la dita liquidació es produïa l'any 2.014 o l'any 2.015.
Al seu torn, el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 d'octubre de 2.015 va
acordar acorda l'aprovació de la modificació del Pla Econòmic Financer per mitjà de la
introducció d'un nou apartat (el sèptim) en que es detallen les Inversions Financerament
sostenibles, i en el que es conclou quant a l'estabilitat pressupostària que les inversions permetran
durant la seua execució, manteniment i liquidació, complir als objectius d'estabilitat pressupostari i
deute públic per part d'este Ajuntament.
El Pla Econòmic Financer tenia una vigència temporal limitada als anys 2014/2015,
vinculat a la liquidació de l'empresa municipal ACMURSA. Adoptat ja la interlocutòria judicial pel
qual s'acorda la liquidació de la citada mercantil, s'entén complit els objectius del mencionat Pla,
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atés que les IFS que es van contemplar en la modificació no afectaven el compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostari i deute públic.
SEGON.- En data 11 d'octubre de 2.016, per part de la Diputació provincial de València es
remet model de Conveni Singular , on es determinen els termes de la col·laboració entre la dita
Diputació i l'Ajuntament de Rafelbunyol per al finançament d'Infraestructures Esportives.
Del contingut del dit Conveni es desprén que l'objecte del Conveni és la concessió d'una
ajuda econòmica per l'import de 89.884 € a l'Ajuntament per a la realització de les obres de
REHABILITACIÓ DEL POLIESPORTIU, per mitjà de l'aplicació del part del superàvit
pressupostari de l'exercici de 2.015 per al finançament d'inversions financerament sostenibles (IFS)
en els municipis de la província de València, de conformitat amb el que establix la D.A. huitantadosena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l’ Estat per a l'any 2.016,
que prorroga al present exercici les regles contingudes en la D.A. sexta de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en relació amb l'apartat 5 de
la DA setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març; i en el que les referència fetes als anys 2.014 i 2.015, deuran
entendre's fetes a 2.016 i 2.017.
Considerant la necessitat de procedir a la subscripció del mencionat conveni singular, atés
que l'Ajuntament no té recursos suficients per a fer front a la REHABILITACIÓ DEL
POLIESPORTIU, esta Alcaldia va acordar en data 19 d'octubre procedir a l'aprovació del text del
projecte de CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL PER AL FINANÇAMENT
D'INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES, d'acord amb el requeriment formulat per l'Excma.
Diputació Provincial.
TERCER.- Segons es deriva del certificat exigit per la Diputació i emés per la Intervenció
Municipal de data 19 d'octubre de 2.016, l'Ajuntament no complix amb els requisits establits en la
D.A. 6a de la LOEPSF - pel fet de de superar els límits que establix el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals per a la necessitat d'autorització a l'endeutament (té estalvi net
positiu, però el seu deute viu supera el 75% dels recurs corrents).
L'Informe d'Intervenció de data 24 d'octubre de 2016 indica que qui deu legalment de
complir amb els requisits de la D.A. 6a de la LOEPSF per al finançament d'IFS amb superàvit
pressupostari és en este cas la Diputació de València, ja que és qui finançarà la inversió, i per tant
el Pla Econòmic Financer (PEF) que s'exigix a l'Ajuntament no deu tindre's en consideració per als
objectius d'estabilitat pressupostària derivats de la LOEPSF, sinó que es deu d'entendre com un
requisit limitat exclusivament a l'àmbit de la subvenció nominativa regulada en el conveni singular.
En estos termes el Pla Econòmic Financer exigit per l'Excel·lentíssima Diputació de
València per a obtindre la subvenció de capital per l'import de 89.884 €, que deu aprovar-se per
acord del Ple de l'Ajuntament deurà de contindre:

1. INVERSIONS SENSE GASTOS DE MANTENIMENT. Acreditació, recolzada en criteris
tècnics, si és el cas, sobre que les inversions financerament sostenibles acollides al projecte
de conveni per a rebre ajudes econòmiques per a la realització d'Inversions Financerament
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Sostenibles de la Diputació de València, consistents en “REHABILITACIÓ DE
POLIESPORTIU (obres descrites en la memòria valorada redactada pel Tècnic D. Víctor
García Martínez). NO COMPORTEN GASTOS DE MANTENIMENT, sense perjuí dels
possibles gastos de conservació i reparació al llarg de la vida útil de l'immoble.

2. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. Que la inversió permetrà durant la seua execució,
manteniment i liquidació, complir als objectius d'estabilitat pressupostari i deute públic per
part d'este Ajuntament.

QUART.- Per part dels servicis tècnics s'ha redactat la memòria valorada de la inversió
que a continuació es definixen en que es justifica el caràcter d'Inversió Financerament Sostenible
de la mateixa.
Descripció de la inversió
Rehabilitació
Municipal

de

Poliesportiu

Grup de programa (annex I de l'Orde
EHA/3565/2008, de 3 de desembre)
933

Import €
89.884,00

QUINT.- Per resolució de l'Alcaldia de data 19 d'octubre de 2.016 i basant-se en els
informes tècnics i econòmics elaborats s'acorda formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant de
la Diputació de València per a la realització de la inversió financerament sostenible (IFS) abans
citada, a l'empara del projecte de Conveni Singular remés per l'Excma. Diputació Provincial de
València per al finançament d'Infraestructures esportives., adquirint-se el compromís de de
procedir a l'aprovació d'un Pla Econòmic Financer per part del Ple de l'Ajuntament en les
condicions esmentades.

És per això que es proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació del Pla Econòmic Financer
en els termes que pareixen reflectits en el document adjunt.
Rafelbunyol, 24 d'octubre de 2016. L'Alcalde, Fdo.: D Francisco Alberto López López”
Sol·licitada l'opinió dels representants dels grups polítics municipals, els mateixos
manifesten la seua conformitat, indicant el Sr. Carbonell que en un principi era la Generalitat
Valenciana la que faria front a esta aportació, però com es va trobar el que hi havia no ha pogut
portar-ho a efecte, fent-se càrrec la Diputació amb càrrec al romanent de tresoreria al ser una
inversió financerament sostenible per no tindre gastos de manteniment.
Sotmés l'assumpte a votació per unanimitat s'acorda:
PRIMER.- Aprovar el Pla econòmic financer redactat als efectes de reflectir l'impacte que pot
tindre l'execució de les Inversions Financerament sostenibles subvencionades per la Diputació
Provincial de València i reflectides en el projecte de “Conveni singular de col·laboració que
subscriuen la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Rafelbunyol per al finançament
d'infraestructures esportives.”
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SEGON. Remetre còpia certificada del present acord a l'Excma. Diputació provincial de València
per al seu coneixement i efectes oportuns.

TERCER.- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES INCLOSES EN EL PLA PROVINCIAL D'OBRES I SERVICIS DE LA
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A L'ANY 2.016
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“El Ple de la Diputació Provinicial, en sessió celebrada el dia 18 de juliol de 2.016, va
acordar l'aprovació de la concessió de subvencions en el marc del Pla Provinicial de Cooperació a
les obres i servicis de competència municipal per a l'any 2.016 (PPOS). Concedint a l'Ajuntament
de rafelbunyol les subvencions següents:
*Rehabilitació de la Biblioteca Municipal: 140.770,52 €
*Subministre i instal·lació d'elements per a la modernització del sistema de megafonia
municipal: 17.900 €.
La publicació de la concessió de l'ajuda va ser realitzada en el Butlletí oficial de la
província de data 29 de juliol de 2.016
La Diputació delega en les entitats beneficiàries la contractació de les obres, indicant que
les entitats locals deuen de remetre l'acceptació de la delegació en un termini de tres mesos des de
la publicació de la concessió de l'ajuda en el BOP, termini que finalitza el pròxim dia 31 d'octubre.
En conseqüència es proposa al Ple de l'Ajuntament l'acceptació de la delegació de
contractació de les següents obres incloses en el Pla provincial d'Obres i Servicis de la Diputació
Provincial per a l'any 2.016:
*Rehabilitació de la Biblioteca Municipal: 140.770,52 €
*subministre i instal·lació d'elements per a la modernització del sistema de megafonia
municipal: 17.900 €.
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament.
Rafelbunyol, 24 d'octubre de 2.016. L'ALCALDE. Fdo. Francisco A. López López
Sol·licitada l'opinió dels representants dels grups polítics municipals, els mateixos
manifesten la seua conformitat.
Sotmés l'assumpte a votació per unanimitat s'acorda:
PRIMER.- Acceptar de la delegació de contractació de les següents obres incloses en el Pla
Provincial d'Obres i Servicis de la Diputació Provincial per a l'any 2.016:
*Rehabilitació de la Biblioteca Municipal: 140.770,52 €
19

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

*Subministre i instal·lació d'elements per a la modernització del sistema de megafonia municipal:
17.900 €.
SEGON.- Remetre còpia certificada d'este acord a la Diputació Provincial a través de la plataforma
electrònica habilitada a este efecte.”

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