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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 15 DE JUNY DE 2017 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 15 de juny de 2017,
en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors i les senyores
Regidores ALICIA PIQUER SANCHO, SANTIAGO BELLVER FURIO, MIREIA GIMENO
ROS, FERNANDO CIGES IBAÑEZ, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, MERCÉ 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 De l'EXPEDIENT D'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE
DIVERSOS SERVICIS EN LA SOCIETAT MERCANTIL RESIDÈNCIA DE MAJORS
RAFELBUNYOL SAMP, SOCIETAT ANÒNIMA.
El Sr. Alcalde cedix la paraula al Sr. Secretari perquè done una breu explicació del tema.
El Sr. Secretari informa que la proposta d'adopció d'acord de L'encàrrec de gestió és
conseqüència dels acords inicialment acordats pel Ple de l'Ajuntament tendents a regularitzar la
prestació de servicis a favor de l'Ajuntament per part de la Societat Municipal Residència de
Majors de Rafelbunyol SAMP, indicant que açò es fa més evident a partir d'enguany ja que és
el propi Ajuntament el que ha de retribuir per la prestació d'estos servicis a la Societat Pública.
El procés ha tingut dos fases. El primer el reconeixement de l'empresa com a mitjà propi,
aprovat per part de l'Ajuntament en sessió de data 28 de novembre de 2.016y canviats els
estatuts en este sentit.
La segona part és la que s'està portant ara a efecte, perquè a través de la comanda es regularitza
una situació de fet, com és la relació de prestació de servicis de l'empresa a l'Ajuntament.
L'expedient arreplega en primer lloc les normes que han de regir L'encàrrec de gestió, fent
especial insistència en les relacions de caràcter econòmic, i a les dites normes s'acompanyen la
memòria justificativa de la necessitat de l'encàrrec, l'informe jurídic emés pels servicis jurídics
de la Corporació, així com la proposta d'acord a adoptar, que ha sigut fiscalitzat com conforme
per la Intervenció Municipal.
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L'expedient ha sigut sotmés a consideració de la Comissió De Comptes celebrada amb caràcter
previ en la qual s'ha introduït una sèrie de modificacions a la comanda com són:
 Reflectir de manera expressa la facturació trimestral dels servicis del Centre de
Rehabilitació
 Incloure en el punt núm.10 el compromís de complir amb la ràtio de personal.
A més s'ha aclarit que l'entrada en vigor de la comanda es produirà des de la firma de la
comanda després d'haver-se aprovat pels òrgans competents de l'Ajuntament i de la Societat, i
que entén que la publicitat té per objecte donar a conéixer el seu contingut com és el cas de la
publicitat de la formalització dels contractes.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, saluda en primer lloc als
assistents i als que seguixen la retransmissió per internet. Es remunta a l'aprovació per part de
l'Ajuntament de la societat com a mitjà propi, primer pas per a poder arribar a aprovació de la
comanda, la qual marca les presentacions a realitzar entre l'Ajuntament i la Societat municipal.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, saluda als presents i als
seguidors de les xarxes socials, explicant que en comissió han manifestat una queixa formal, ja
que no és la primera vegada que ocorre, que es realitza una comissió mitjana hora abans del ple
amb una documentació important i amb poc marge per a la seua valoració. Explica que han fet
una sèrie de propostes modificatives al text i que han sigut introduïdes, tal com ha explicat el
Sr. Secretari. Amb l'aprovació d'este expedient s'està donant forma legal a un fet que ja es
produïx, com és la comanda a una societat pública que ja existix, REMARASA, d'una sèrie de
prestacions com és el servicis d'atenció a majors, l'assistència ambulatòria de rehabilitació i el
servici de restauració a col·lectius en risc d'exclusió social. I tot açò basant-se en la Llei de
Règim Jurídic de Sector Públic, que contempla eixa possibilitat sense transferir competències
que continuaran sent de l'ajuntament, i al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
segons l'art. 24.6 d'esta Llei.
Explica que REMARASA és una societat anònima amb capital públic 100% i que es regix per
l'ordenament jurídic privat, excepte per a matèries en què s'aplica normativa pública.
Es tracta d'una empresa amb condició de mig propi i servici tècnic de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, el qual podrà encarregar a REMARASA la gestió de servicis relacionats amb el
seu objecte social, amb una relació directa, sent la titularitat de les competències municipals i
l'encàrrec de gestió es posarà en marxa quan el consell d'administració l'aprove i la seua
finalització serà el 31 de desembre de 2020. El règim d'execució es realitzarà d'acord amb allò
que s'ha expressat en la relació contractual, com és el compliment de la ràtio, dels compromisos
a adquirir. També regula que el manteniment ordinari és de REMARASA i el que afecte
estructura a l'Ajuntament. A continuació passa a explicar detalladament els servicis que presta
l'empresa com és la residència, el centre de Rehabilitació i el menjador Social.
Respecte al règim de finançament explica que l'Ajuntament passarà tots els mesos l'import
corresponent amb l'assumpció del risc que açò comporta. El responsable jurídic administratiu
serà l'àrea jurídica administrativa del propi ajuntament.
Considera que és un bon document de treball agraint i reconeixent el treball realitzat pels
tècnics de l'Ajuntament.
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El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, saluda els assistents i als internautes en
primer lloc. A continuació remarca els punts rellevants de L'encàrrec de gestió com són la
fiscalització de REMARASA per part de l'Ajuntament i determinar els compromisos i les
obligacions adquirides per l'empresa com és el compliment de la ràtio del personal, servici de
qualitat, coordinació amb els respectius departaments municipals…
El Sr. Alcalde explica que estan orgullosos de portar l'expedient al ple per a la seua aprovació.
Són les normes que regiran la relació entre REMARASA i l'Ajuntament i després de tots els
anys d'existència de l'empresa, està continua avançant econòmicament i en temes de servicis.
Sotmesa la proposta a votació el ple de l'Ajuntament per unanimitat adopta l'acord següent:
“Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“PROPOSTA DE L'ALCALDIA
En sessió ordinària celebrada pel Ple de l'Ajuntament en data 28 de novembre de 2016, es va
adoptar, entre altres, l'Acord amb el tenor literal següent:
“PRIMER.- Aprovar la modificació de l'article 1 dels Estatuts de la Societat Pública de
titularitat íntegra de l'Ajuntament de Rafelbunyol, Residència de Majors Rafelbunyol .
(REMARASA), als efectes de reflectir el caràcter de mig propi i servici tècnic de l'Ajuntament
de Rafelbunyol, en els termes següents:
“Article 1- Sota el nom de “RESIDÈNCIA DE MAJORS DE RAFELBUNYOL S.A.M.P.” es
constituïx una Societat Anònima, configurant-se com a empresa de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, que es regirà pels presents estatuts, per les disposicions legals vigents d'aplicació
sobre Règim Jurídic Local i per la Llei de Societats Anònimes.
CARÀCTER DE MIG PROPI I SERVICI TÈCNIC DE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
La Societat queda expressament reconeguda com a mitjà propi i servici tècnic de l'Ajuntament
de Rafelbunyol, als efectes de l'aplicació de l'article 24.6 del RDL 3/2011 de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i queda
impossibilitada de participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de
Rafelbunyol i els seus Organismes Autònoms, sense perjuí que, quan no concórrega cap
licitador, puga encarregar-se'ls l'execució de la prestació objecte de les mateixes, i l'activitat
dels quals estiga inclosa en el seu objecte social.
Les comandes que els puguen conferir i l'adjudicació dels contractes que se li puguen fer per
l'Ajuntament de Rafelbunyol i els seus Organismes Autònoms s'ajustaran a les condicions
següents:
1. La dita comanda o adjudicació haurà de formalitzar-se en qualsevol de les formes
previstes en l'apartat b) següent i seran d'execució obligatòria per a la Societat d'acord
amb les instruccions fixades unilateralment per l'encomanda, i la retribució de les
quals es fixe per referència a tarifes aprovades per l'entitat pública de què depenguen.
2. La formalització de la comanda o adjudicació podrà fer-se: per acord o resolució dels
òrgans de l'Ens local; o per la dotació pressupostària específica que figura en els
Pressupostos de l'Ajuntament de Rafelbunyol; o per l'acceptació expressa dels òrgans
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de l'Ens Local en atenció d'una sol·licitud que li formule el Consell d'Administració de
la Societat a fi que se li realitze una comanda o se li contracte una prestació.
3. La dita comanda o adjudicació haurà d'estar referida a matèries o activitats incloses
en l'objecte social de la Societat.”
SEGON.- Facultar a D. Francisco Alberto López López en la seua qualitat de persona física
representant de l'Ajuntament de Rafelbunyol, President del Consell d'Administració, de la
Societat Pública de titularitat íntegra de l'Ajuntament de Rafelbunyol Residència de Majors
Rafelbunyol S.A.M.P. perquè en nom de la mateixa, subscriga els documents que siguen
pertinents a fi de formalitzar el present acord en escriptura pública, així com per a realitzar els
tràmits oportuns per a inscriure la mateixa en el Registre Mercantil, i si és el cas, esmena de
deficiències formals que es puguen observar durant el dit tràmit.
TERCER.- Elevar el present acord al Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, per a la seua presa
en consideració i efectes oportuns.
CONSIDERANT: Que l'Ajuntament de Rafelbunyol ha gestionat el servici públic de la
Residència de Majors Rafelbunyol, del Centre de Rehabilitació de Rafelbunyol i del servici
públic de restauració a col·lectivitats amb risc d'exclusió social. Considerant els mitjans i les
possibilitats econòmiques amb què compte el Municipi en l'actualitat, la millor forma de
gestionar este servici públic per part de l'Ajuntament és L'encàrrec de gestió, basant-se en
l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, a Residència
de Majors de Rafelbunyol S.A.M.P.
CONSIDERANT: Que amb data 14 de Juny de 2016, el Consell d'Administració de la societat
va sol·licitar incoació d'expedient d'ordenació contractual entre l'Ajuntament de Rafelbunyol i
la seua societat mercantil dependent Residència de Majors de Rafelbunyol S.A.
CONSIDERANT: Que emés un informe d'auditoria pública 1/2016, per part de la Intervenció
General de l'Ajuntament de Rafelbunyol, segons el Pla Anual de Control Financer respecte a
l'exercici 2015 de Residència de Majors Rafelbunyol S.A., va indicar que els estatuts socials de
REMARASA no identificaven a la societat com a mitjà propi instrumental de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, sent este un requisit bàsic perquè la societat poguera atendre l'exercici de les
seues activitats a través d'encàrrecs de gestió.
CONSIDERANT: Que en data 09 de novembre de 2016, el President del Consell
d'Administració, va presentar al·legacions a l'informe d'intervenció citat, amb annex de la
documentació següent:
 Sol·licitud de proposta de reforma d'estatuts amb el canvi de la nomenclatura de la
societat RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL S.A.M.P.
 Certificat de l'Acord del Consell d'Administració de la Societat amb l'acord de la
proposta a data 26 d'Octubre de 2016.
 Memòria econòmica i d'activitat


CONSIDERANT.- Que en data 16 de novembre de 2016, es va presentar al Ple de
l'Ajuntament, format com a Junta General d'Accionistes de l'empresa Residència de Majors
Rafelbunyol S.A., proposta de reforma d'estatuts
4

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

RESULTANT.- Que en data 28 de novembre de 2016, l'Ajuntament de Rafelbunyol, en sessions
de Junta General i Ple de l'Ajuntament, va acordar per unanimitat aprovar la modificació de
l'article 1 dels Estatuts de la Societat Pública de titularitat íntegra de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, Residència de Majors Rafelbunyol S.A., als efectes de reflectir el caràcter de mig
propi i servici tècnic de l'Ajuntament de Rafelbunyol, en els termes següents:
“Article 1._ Sota el nom de RESIDÈNCIA DE MAJORS DE RAFELBUNYOL S.A.M.P. es
constituïx una Societat Anònima, configurant-se com a empresa de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, que es regirà pels presents estatuts, per les disposicions legals vigents d'aplicació
sobre Règim Jurídic Local i per la Llei de Societats Anònimes.
--CARÀCTER DE MIG PROPI I SERVICI TÈCNIC DE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
La Societat queda expressament reconeguda com a mitjà propi i servici tècnic de l'Ajuntament
de Rafelbunyol, als efectes de l'aplicació de l'article 24.6 del RDL 3/2011 de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i queda
impossibilitada de participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de
Rafelbunyol i els seus organismes Autònoms, sense perjuí que, quan no concórrega cap
licitador, puga encarregar-se'ls l'execució de la prestació objecte de les mateixes, i l'activitat
dels quals estiga inclosa en el seu objecte social.
Les comandes que els puguen conferir i l'adjudicació dels contractes que se li puguen fer per
l'Ajuntament de Rafelbunyol i els seus Organismes Autònoms s'ajustaran a les condicions
següents:
1. La dita comanda o adjudicació haurà de formalitzar-se en qualsevol de les formes
previstes en l'apartat b) següent i seran d'execució obligatòria per a la Societat d'acord
amb les instruccions fixades unilateralment per l'encomanda, i la retribució de les
quals es fixe per referència a tarifes aprovades per l'entitat pública de què depenguen.
2. La formalització de la comanda o adjudicació podrà fer-se: per acord o resolució dels
òrgans De l'Ens local; o per la dotació pressupostària específica que figura en els
Pressupostos de l'Ajuntament de Rafelbunyol; o per l'acceptació expressa dels òrgans
De l'Ens Local en atenció d'una sol·licitud que li formule el Consell d'Administració de
la Societat a fi que se li realitze una comanda o se li contracte una prestació.
3. La dita comanda o adjudicació haurà d'estar referida a matèries o activitats incloses
en l'objecte social de la Societat.”
4.
Apuntats els antecedents fàctics, es determina:
RESULTANT: Que l'empresa Residència de Majors de Rafelbunyol S.A. M.P. (d'ara en avant,
REMARASA mp), societat mercantil local de capital íntegrament municipal, creada com a
instrument de gestió directa de determinades competències municipals, disposa dels mitjans i
recursos tècnics, materials i humans adequats per a continuar amb la prestació del servici, tal
com es contempla en la memòria justificativa de mig propi i servici tècnic de l'Excm.
Ajuntament de Rafelbunyol.
CONSIDERANT: Que d'acord amb el que disposen els articles 25.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL) i 33.1 de la Llei 8/2010, de 23 de
juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV), els Municipis,
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per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, poden promoure
qualsevol classe d'activitats i prestar quants servicis públics contribuïsquen a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comuniqueu veïnal,
CONSIDERANT: El que disposen els articles 85.2 d) i 85 ter LBRL quant a la gestió directa
dels servicis públics locals per mitjà de societat mercantil local de capital íntegrament públic.
CONSIDERANT: Que conforme a l'article 4.1 n) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP)
estan exclosos del seu àmbit d'aplicació “Els negocis jurídics en virtut dels quals s'encarregue
a una entitat que, d'acord amb el que assenyala l'article 24.6, tinga atribuïda la condició de
mig propi i servici tècnic del mateix, la realització d'una determinada prestació”
I que en l'esmentat article 24.6 TRLCSP establix que “ als efectes previstos en este article i en
l'article 4.1n), els ens, organismes i entitats del sector públic podran ser considerats mitjans
propis i servicis tècnics d'aquells poders adjudicadors per als que realitzen la part essencial de
la seua activitat quan estos ostenten sobre els mateixos un control anàleg a què poden exercir
sobre els seus propis servicis. Si es tracta de societats, a més, la totalitat del seu capital haurà
de ser de titularitat pública.
En tot cas, s'entendrà que els poders adjudicadors ostenten sobre un ens, organisme o entitat
un control anàleg a què tenen sobre els seus propis servicis si poden conferir-los encàrrecs de
gestió que siguen d'execució obligatòria per a ells d'acord amb instruccions fixades
unilateralment per l'encomanda i la retribució dels quals es fixe per referència a tarifes
aprovades per l'entitat pública de què depenguen.
La condició de mig propi i servici tècnic de les entitats que complisquen els criteris mencionats
en este apartat haurà de reconéixer-se expressament per la norma que les cree o pels seus
estatuts, que hauran de determinar les entitats respecte de les quals tenen esta condició i
precisar el règim de les comandes que se'ls puguen conferir o les condicions en què podran
adjudicar-se'ls contractes, i determinarà per a elles la impossibilitat de participar en
licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors de què siguen mitjans propis, sense
perjuí que, quan no concórrega cap licitador, puga encarregar-se'ls l'execució de la prestació
objecte de les mateixes”
CONSIDERANT: Que l'Ajuntament de Rafelbunyol, d'acord amb l'article 3 i 24.6 TRLCSP, té
la consideració de poder adjudicador als efectes d'efectuar encàrrecs de gestió.
CONSIDERANT: que Com a Annex a la present proposta s'incorporen les Normes per les
quals es regirà L'encàrrec de gestió, regulant el seu objecte i règim jurídic, termini de duració,
règim de funcionament del servici, mitjans per a l'execució de la comanda, règim econòmic i
les formes de control i seguiment de l'execució de la comanda.
CONSIDERANT: Que consta en l'expedient informe previ de fiscalització per la Intervenció
Municipal
CONSIDERANT: que de conformitat amb l'article 127 LRBRL i Disposició Addicional Secunda
LCSP, correspon al Ple de l'Ajuntament la competència per a realitzar este encàrrec de gestió.
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Vistos els preceptes legals exposats i la resta de d'aplicació general, pel present es formula la
següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PRIMER: Encomanar a la societat mercantil RESIDÈNCIA DE MAJORS DE RAFELBUNYOL
S.A.M.P., SOCIETAT ANÒNIMA, la gestió i prestació dels servicis següents:
 La gestió de les places residencials posades a disposició de l'Ajuntament de
Rafelbunyol
 La gestió dels servicis de rehabilitació en règim ambulatori posats a disposició de
l'Ajuntament de Rafelbunyol
 La gestió de restauració a col·lectivitats en risc d'exclusió social


SEGON: Que es procedisca a la comunicació a REMARASA mp del present Acord i de les
Normes per les quals ha de regir-se, així com la data d'efecte de la comanda i la data de
revisió o actualització.
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament
Rafelbunyol a 7 de juny de 2.017. L'Alcalde”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Informativa De Comptes, en el seu vessant
permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local, realitzat el dia 15 de juny de
2.017, pel que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat, introduint-se les següents variacions en les Normes que han de regir L'encàrrec de
gestió en els apartats següents:
-Rectificació de la redacció de l'article 8, paràgraf primer fent referència a l'entrada en vigor,
que quedaria redactat de la manera següent:
“L'inici de la comanda es realitzarà a partir de l'endemà de la formalització del text de
la comanda entre els representants legals de l'Ajuntament de Rafelbunyol i de REMARASA
MP, amb l'aprovació prèvia per part del Ple de l'Ajuntament de l'expedient, i adopció d'acord
d'acceptació de l'encomane per part del Consell d'Administració de REMARASA MP”
-Introducció en l'art. 10 del compromís per part de REMARASA MP del compliment
de la ràtio de personal acord amb les exigències legals.
-Expressar textualment el caràcter trimestral de la facturació dels servicis del centre de
Rehabilitació, en l'article 15.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Encomanar a la societat mercantil RESIDÈNCIA DE MAJORS DE
RAFELBUNYOL S.A.M.P., SOCIETAT ANÒNIMA, la gestió i prestació dels servicis
següents:
 La gestió de les places residencials posades a disposició de l'Ajuntament de
Rafelbunyol
 La gestió dels servicis de rehabilitació en règim ambulatori posats a disposició de
l'Ajuntament de Rafelbunyol
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La gestió de restauració a col·lectivitats en risc d'exclusió social.

SEGON: Que es procedisca a la comunicació a REMARASA MP del present Acord i de les
Normes per les quals ha de regir-se, als efectes de la seua acceptació per part del Consell
d'Administració de la mercantil, fent constar que l'inici de la comanda es realitzarà a partir de
l'endemà de la formalització del text de la comanda entre els representants legals de
l'Ajuntament de Rafelbunyol i de REMARASA MP.

SEGON.- PROPOSTA D'ESTABLIMENT DE PREUS PÚBLICS PER A LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE FRONTONS I CAMP DE FUTBOL DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL
Es dóna compte de la següent Proposta de la Regidoria d'Esports:
“Considerant la necessitat d'establir preus públics aplicables a l'ús de les pistes de frontó i
camp de futbol annexos a la piscina descoberta.
Es proposa l'establiment de les tarifes següents:
TARIFES PREUS PÚBLICS LLOGUER DE PISTES
INSTAL·LACIÓ
FRONTÓ
FRONTÓ
CAMP DE FUTBOL 11
CAMP DE FUTBOL 11
CAMP DE FUTBOL 8
CAMP DE FUTBOL 8

CONCEPTE
1 HORA PISTA SENSE LLUM
Hora o fracció de llum
1 PARTIT de 2 HORES SENSE LLUM
Hora o fracció de llum
1 PARTIT de 1,5 hores SENSE LLUM
Hora o fracció de llum

PREU
4,00 €
4,00 €
50,00 €
20,00 €
35,00 €
15,00 €

A Rafelbunyol a 9 de juny de 2017”
Continua explicant el Sr. Alcalde l'estudi realitzat i la comparativa de preus respecte a
altres municipis d'al voltant, com són El Puig, Puçol, Sagunt, Massamagrell.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que ja
s'ha debatut en comissió i s'han estudiat les comparatives i que els preus estan en la mitjana de
les altres poblacions, encara que les instal·lacions no són totes iguals. S'alegren que es puguen
aprovar estos preus perquè significa que tornem a tindre estes instal·lacions.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol es ratifica en la
postura manifestada en comissió, igual que fa el Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular.
Afig el Sr. Alcalde que no s'ha introduït el preu de la piscina perquè el partit Popular no
va tindre intenció d'assentar-se a negociar uns preus per a la instal·lació i a més d'estar molest
pel publicació en facebook pel partit popular, passant a llegir-ho. En referència a la publicació
anticipada dels preus, ja va demanar disculpes en l'anterior ple, on va ser debatut el tema, per
l'error produït.
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Quant a l'increment d'impostos que indiquen en la publicació, considera que estan
mentint, perquè estem davant de l'aprovació d'uns preus públics, no es tracta d'impostos. També
se l'anomena en la publicació “prepotent”, insistint que ja va demanar disculpes, per la qual
cosa demana rectificacions a la informació de facebook, i també serietat en les manifestacions.
El Sr. Encarnación indica que no li pareix bé que en la informació atorgada pel Partit
Popular es diguera que els nous preus no es van aprovar per Compromís i el Partit Popular,
perquè ells van justificar perquè no van votar a favor la proposta, per la qual cosa demana que
diguen exactament el què va passar.
El Sr. Cabonell indica que en l'orde del dia es parla dels preus públics del frontó i del
camp de futbol. S'aprofita el tema de les xarxes per a traure aquest debat, per la qual cosa
demana que no se li cride a la qüestió ni s'ix de l'orde del dia. En relació al vot del seu grup ja
van dir que votaven en contra perquè l'expedient es va presentar tard i mal, explicant que si
s'haguera presentat en temps i forma ho haurien valorat.
El Sr. Saborit explica que és un tema que no està en l'orde del dia. A continuació
explica la pujada proposada, indicant que no es va llevar la publicació el divendres tal com va
reconèixer en el Ple. Insistix que en quan es va portar al ple no va haver-hi temps de valorar-ho.
Explica el Sr. Alcalde que ha tret el tema ara perquè ha eixit en comissió. Només els ha
explicat els conceptes d'impostos, taxes i preus públics, perquè no és el mateix.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per huit vots a favor del
els regidors i regidores dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis
abstencions dels regidors i regidores dels grups del Partit Popular i de Compromís per
Rafelbunyol acorda l'establiment dels següents preus públics per al Poliesportiu Municipal
TARIFES PREUS PÚBLICS LLOGUER DE PISTES
INSTAL·LACIÓ
FRONTÓ
FRONTÓ
CAMP DE FUTBOL 11
CAMP DE FUTBOL 11
CAMP DE FUTBOL 8
CAMP DE FUTBOL 8

CONCEPTE
1 HORA PISTA SENSE LLUM
Hora o fracció de llum
1 PARTIT de 2 HORES SENSE LLUM
Hora o fracció de llum
1 PARTIT de 1,5 hores SENSE LLUM
Hora o fracció de llum

PREU
4,00 €
4,00 €
50,00 €
20,00 €
35,00 €
15,00 €

El que es fa públic en compliment del que preveu l'article 45.1 de la Llei 39/95, d'1 d'octubre,
del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

9

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

TERCER.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR
Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia
“Davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha comunicat a este
Ajuntament la renúncia al càrrec del Jutge de Pau Titular de SRA Mª Amparo Castellar
Carbonell, per la qual cosa requerix al Ple de l'Ajuntament perquè realitze proposta de
nomenament del nou càrrec per al seu exercici pel període de quatre anys.
D’acord amb el que preveu l’article 13 i següents del Reglament 3/95 de 7 de juny, dels Jutges
de Paz, es va publicar en el B.O.P. de 26 d'abril de 2017 la convocatòria perquè els interessats
pogueren presentar les seues sol·licituds, emetent-se els corresponents bans Municipals,
atorgant-se un termini d'un mes per a la presentació de candidatures.
Durant el termini conferit s'han presentat les instàncies subscrites per:
-Toreig Feltrer Asesnsio
-Javier Carré Homar
-Concepció Badías Agustí
-Mª José Maiques Sánchez
-Jesús Eres Amposta
-Rosa Mª Madrid Blasco
-Asunción Díaz López
-Eva Fambuena Berlanga
-Valeria Leonor Fredes Zitterkopf
-Vicenta Sánchez Martínez
-Mª Teresa Gambín Mocholi
-Maria José Vedell Gamero
-Laura Romero Fernández
-Ginés García Alcàsser.
-Sandra Arnedo García
-Mª Milagros Máñez Llácer
-Amparo Hortolà Martínez
Cada un dels quals ha presentat documentació relativa als mèrits que al·lega per a ser
anomenat Jutge de Pau.
Es sol·licita del Ple de l'Ajuntament que previ l'examen de la documentació presentada pels
aspirants, realitze proposta de nomenament al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana a favor d'un dels aspirants para cada un dels càrrecs a cobrir.
Rafelbunyol a 12 de juny de 2.017”
Per part del Sr. Secretari es llig el dictamen de la Comissió Informativa d'Informativa De
Comptes, en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local,
realitzat el dia 15 de juny de 2.017 en la qual es va acordar per unanimitat dictaminar
favorablement al Ple de l'Ajuntament proposada de nomenament de Jutge de Pau Titular de
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Rafelbunyol a favor de D. Jesús Eres Amposta, que en l'actualitat ostenta el carrèc de Jutge de
pau Substitut.
Preguntats els representants dels grups polítics tots es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en
comissió.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, adopta l'acord següent:
“Donat compte de l'expedient que es tramita als efectes de procedir a la renovació del
càrrec de Jutge de Pau Titular davant de la renúncia la renúncia al càrrec de SRA Mª Amparo
Castellar Carbonell.
CONSIDERANT: Que davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana ha comunicat a este Ajuntament la renúncia al càrrec del Jutge de Pau Titular de
SRA Mª Amparo Castellar Carbonell, per la qual cosa requerix al Ple de l'Ajuntament perquè
realitze proposta de nomenament del nou càrrec per al seu exercici pel període de quatre anys.
CONSIDERANT: Que D’acord amb el que preveu l’article 13 i següents del Reglament 3/95 de
7 de juny, dels Jutges de Paz, es va publicar en el B.O.P. de 26 d'abril de 2017 la convocatòria
perquè els interessats pogueren presentar les seues sol·licituds, emetent-se els corresponents
bans Municipals, atorgant-se un termini d'un mes per a la presentació de candidatures.
CONSIDERANT: Que durant el termini conferit s'han presentat les instàncies subscrites per:
-Toreig Feltrer Asensio
-Javier Carré Homar
-Concepció Badías Agustí
-Mª José Maiques Sánchez
-Jesús Eres Amposta
-Rosa Mª Madrid Blasco
-Asunción Díaz López
-Eva Fambuena Berlanga
-Valeria Leonor Fredes Zitterkopf
-Vicenta Sánchez Martínez
-Mª Teresa Gambín Mocholi
-Maria José Vedell Gamero
-Laura Romero Fernández
-Ginés García Alcàsser.
-Sandra Arnedo García
-Mª Milagros Máñez Llácer
-Amparo Hortolà Martínez
Cada un dels quals ha presentat documentació relativa als mèrits que al·lega per a ser
anomenat Jutge de Pau.
Vist el dictamen emés per la Comissió Informativa d'Informativa De Comptes, en el seu vessant
permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local, realitzat el dia 15 de juny de
2.017 en la qual es va acordar per unanimitat dictaminar favorablement al Ple de l'Ajuntament
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proposada de nomenament de Jutge de Pau Titular de Rafelbunyol a favor de D. Jesús Eres
Amposta, que en l'actualitat ostenta el cague de Jutge de pau Substitut.
A la vista de allò que s'ha fet, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el
nomenament de D. JESÚS ERES AMPOSTA per a cobrir el càrrec de Jutge de Pau Titular de
Rafelbunyol.
SEGON: Remetre còpia certificada del present acord al Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana.
TERCER: Publicar el present acord en la pàgina web de l'Ajuntament.”

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