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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2015 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les huit hores i quinze minuts del dia 12 de desembre de
2015 en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els senyors Alicia Piquer
Sancho, Víctor Encarnación Furió, Mireia Gimeno Ros i Fernando Ciges Ibáñez Sota La
Presidència del senyor alcalde Francisco Alberto López López i amb assistència de Sra.
Amparo Vicenta Bellver Morte, que actua en substitució del Secretari de l'Ajuntament, a fi
de celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per a la que prèviament
havia sigut distribuït l'Orde del dia.
Està igualment present D. Santiago Bellver Furió, regidor d'Obres Públiques i Servicis
Municipals
Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS
ÚNIC.- CONCESSIÓ D'AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL
Explica la Sra. Gimeno, regidor de Benestar Social el per què de la reunió. Les ajudes
programades per al mes de novembre i desembre ascendien a uns 3.600 € i no havia partida
pressupostària suficient per a fer front al gasto. Estant a l'espera d'obtindre ajudes de la
Diputació per a servicis socials, es va retardar la concessió de les mateixes.
Quan va arribar la resolució, es va observar que no es podien aplicar a ajudes d'emergència
social, ja que el mateix concepte no podia tindre doble subvenció. Basant-se en açò s'han
rectificat les ajudes i s'han concedit només per a ús de vivenda (pagament de factures de
llum i gas), ja que la compra d'aliments pot realitzar-se amb la subvenció de Diputació, per
la qual cosa s'ha arribat a un acord amb CONSUM, per a la realització de bons per a
l'adquisició d'aliments bàsics per import de 25 € cada u, fins a la suma total de 14.000 €, i
amb caducitat fins a desembre de 2016. També es van a adquirir joguets per a la campanya
de nadal per valor de 1.600 €.
La resta de l'ajuda fins als 21.600 € era per a sufragar el menjador social, però no es durà a
terme perquè ha d'estar justificat abans que acabe l'any i no dóna temps de fer-ho. El millor
de l'ajuda, és que només s'ingressarà el que es justifique.

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

La Sra. Piquer indica que els 14.000 € serviran per a la compra de dos mesos d'aliments.
Respon la Sra. Gimeno que encara que així siga, serà diners que es podrà destinar a altres
conceptes en relació a les ajudes de servicis socials concedides per la Generalitat.
Els membres de la Junta de Govern Local s'alegren de la subvenció concedida per
Diputació i es mostren a favor de la solució adoptada.
A continuació, la Sra. Gimeno dóna compte dels informes favorables emesos pel
departament de Servicis Socials Municipals de data 1 de desembre per a la concessió
d'ajudes, una vegada arreplegada i estudiada la documentació pertinent i a l'empara de les
instruccions relatives al procediment i tramitació de les Ajudes d'Emergència Social per a
Corporacions Locals que siguen beneficiàries de de subvencions destinades a Programes
d'Emergència Social, de conformitat al que establix la Llei 8/2014 de 26 de desembre, de
Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015 (línia T0228- Pla Concertat) i la quantia
total del qual per al mes de desembre ascendix a un import de 2.992 euros per a 24 ajudes,
segons es relacionen en l'annex I d'este acord.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden per unanimitat aprovar les ajudes socials
relacionades en l'annex I basant-se en els informes presentats i traslladar el present acord a
la Intervenció i tresoreria municipal als efectes oportuns.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la sessió a
les huit hores i trenta-cinc minuts, de tot això com a Secretària accidental certifique.

