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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA 22 DE MARÇ DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les 8:30 hores del dia 22 de març de 2016 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 Mor-te que actua com a Secretària accidental davant de l'asuencia del secretari de
l'Ajuntament, a fi de celebrar la present sessió extraordinària 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
Per part de la senyora Mireia Gimeno, regidora delegada de Servicis socials es dóna compte
dels informes favorables emesos pel departament de Servicis Socials Municipals per a la
concessió d'ajudes, una vegada arreplegada i estudiada la documentació pertinent i a
l'empar 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 11/2015 de 29 de
desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici i la quantia total del qual per al
mes de març de 2016 ascendeix a un import en metàl·lic de 3.650,17 euros; en vals
canviables en CONSUM per import de 750 €;
Que aquelles unitats de convivència, que sol·liciten ajuda per a l'ús de vivenda (llum, aigua
i gas) a l'empar d'ajudes de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i perduda de la
vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer, Programa PIDAE, ascendeixen a un
import global (llum, gas i aigua) de 5.247,52 €.
El total d'ajudes d'este mes de març és de 48, segons es relacionen en l'annex I d'este acord.
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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.

Abans d'alçar la sessió es planteja l'oportunitat de posar a mitja asta la bandera de la
Comunitat Europea en protesta per l'acord aconseguit entre la Unió Europea i Turquia sobre
refugiats, segons el qual tots els immigrants irregulars que arriben des de Turquia fins a les
illes gregues a partir del 20 de març de 2016 seran tornats a Turquia.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden per unanimitat que la bandera de la Unió
Europea ondege a mitja asta com a protesta contra l'acord signat entre la Unió Europea i
Turquina sobre refugiats.

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