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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 26 DE MARÇ DE 2018 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les 14 hores del dia 26 de Març de 2018 en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament, es van reunir els/les senyors/es Alicia Piquer Sancho, Santiago Bellver
Furió, Mireia Gimeno Ros, i Fernando Ciges Ibáñez Sota La Presidència del Sr. Alcalde, D.
Francisco Alberto López López, i amb assistència de D. Francisco Javier Pelluz Requeno, Secretari
de la Corporació, a fi de celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per a la que
prèviament havia sigut distribuït l'Orde del dia.
Obert l'acte d'orde de la Presidència es va anar donant compte dels assumptes continguts en
l'Orde del Dia, adoptant-se els següents
ACORDS
PRIMER.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Per raons d'acumulació de treball no ha pogut ser rendida l'acta de la sessió de data 15 de
març de 2,018, quedant pendent la seua aprovació.
SEGON.- LLICÈNCIES D'OBRES
S’informa de les següents resolucions de l'Alcaldia concedint llicències d'obres o prenent en
consideració declaracions responsables d'obres:


Decret núm. 173/2018 de 13 de març concedint les següents llicències d'obres:


XXXX per a reforma de centre de transformació existent en la c/ Camí Cebolla, 2.



XXXX per a l'execució de quatre arquetes en la c/ La Creueta i dos rases en Camí Cebolla
cantó amb c/ Germanells, per a desplegament de fibra òptica.

TERCER.- INFORMES EN MATÈRIA DE SERVICIS I OBRES
No es van produir
QUART.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS
No es van presentar
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QUINT.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Des de la celebració de l'última Junta de Govern Local, s'han dictat les següents resolucions
de l'Alcaldia:





















Decret núm. 170/2018 de 12 de març autoritzant l'adscripció de l'agent del cos de la policia
local de Rafelbunyol en règim de comissió de servicis a l'ajuntament de València.
Decret núm. 171/2018 de 12 de març acordant amb l'ajuntament de Massamagrell el
diferiment del cessament del lloc d’intervenció de l'Ajuntament de Rafelbunyol i presa de
possessió del lloc d tresorer de l'Ajuntament de Massamagrell durant el termini màxim de
tres mesos.
Decret núm. 172/2018 de 12 de març anul·lant rebuts d'Ibi urbana i taxa de fem.
Decret núm. 173/2018 de 13 de març concedint diverses llicències d'obres.
Decret núm. 174/2018 de 13 de març procedint a la tramitació de baixes d'ofici en el padró
municipal.
Decret núm. 175/2018 de 13 de març procedint a la tramitació de baixa per inclusió
indeguda en el padró municipal.
Decret núm. 176/2018 de 13 de març acordant amb l'ajuntament del Puig el diferiment del
cessament del lloc d’intervenció de l'Ajuntament d'El Puig i tom de possessió del lloc
d’intervenció de Rafelbunyol durant el termini màxim de tres mesos.
Decret núm. 177/2018 de 13 de març anomenant secretària accidental a una funcionària de
l'ajuntament de Rafelbunyol, durant l'absència del titular.
Decret núm. 178/2018 de 13 de març estimant la petició d'excedència d'una treballadora de
l'ajuntament.
Decret núm. 179/2018 de 13 de març donant conformitat per a diferir la presa de possessió
de la plaça de tresoreria en este ajuntament i el cessament en la intervenció de l'ajuntament
de Sedaví durant el termini màxim de tres mesos.
Decret núm. 180/2018 de 14 de març autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació de
pagament O/2018/31.
Decret núm. 182/2018 de 14 de març concedint diverses bestretes de nòmina a treballadors
de l'ajuntament.
Decret núm. 183/2018 de 14 de març autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació de
pagament O/2018/33.
Decret núm. 184/2018 de 14 de març ordenant el pagament de l'obligació de pagament
O/2018/33.
Decret núm. 185/2018 de 14 de març nomenant interventora accidental a una funcionària de
l'ajuntament de Rafelbunyol durant l'absència del titular.
Decret núm. 186/2018 de 14 de març autoritzant la falla El Tabalet a l'ocupació de la via
pública per a la celebració d'actes pirotècnics.
Decret núm. 187/2018 de 16 de març autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació de
pagament O/2018/34.
Decret núm. 188/2018 de 16 de març autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació de
pagament O/2018/35.
Decret núm. 189/2018 de 20 de març autoritzant, disposant i reconeixent l'obligació de
pagament O/2018/36.
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Decret núm. 190/2018 de 20 de març aprovant la justificació de les dietes autoritzades en el
Decret 93/2018.
Decret núm. 191/2018 de 21 de març cobrint el lloc vacant de la plaça de jardineria mentres
s'acabe el corresponent procés selectiu.
Decret núm. 192/2018 de 21 de març contractant en règim d'interinitat per a cobrir una
plaça de jardineria.
Decret núm. 193/2018 de 21 de març convocant sessió ordinària del ple de l'ajuntament el
dia 26 de març de 2018.
Decret núm. 194/2018 de 21 de març ordenant el pagament de les obligacions reconegudes
en la relació de comptabilitat O/2018/34 per import brut de 2,990,81 €.
Decret núm. 195/2018 de 21 de març ordenant el pagament de les obligacions reconegudes
en la relació de comptabilitat O/2018/36 per import brut de 65,377,30 €.
Decret núm. 196/2018 de 21 de març ordenant l'abonament d'una gratificació de 300 € al
personal adscrit al departament d'Intervenció Tresoreria.
Decret núm. 197/2018 de 22 de març ordenant l'abonament de servicis extraordinaris per
import de 211,80 € al personal adscrit al servici de registre d'entrada de l'Ajuntament.
Decret núm. 198/2018 de 22 de març reconociendo9 la procedència de devolució d'una
fiança depositada per utilització del saló d'actes de la casa de la cultura.
Decret núm. 199/2018 de 22 de març convocant sessió ordinària de la Junta de Govern
Local per al dia 26 de març de 2,018.

SEXT.- INFORMES DE L'ALCALDIA
No es van produir.
Amb caràcter previ al passe al torn de precs i preguntes, la Sra. Piquer Sancho sol·licita la
introducció pel procediment d'urgència d'un assumpte no inclòs en l'orde del dia. Explica que
davant de la pròxima obertura de les noves instal·lacions de la Biblioteca serà necessari procedir a
la modificació del Reglament d'ús i funcionament de la Biblioteca Pública Municipal, atés que,
entre altres aspectes, s'habilitaran locals nous per al centre d'Estudis Locals i per a la denominada
“sala d'estudis autogestionada”. En tant i quant es produïsca l'adaptació del Reglament a les noves
necessitats, i com vullga que és possible que es plantege la necessitat d'utilitzar la sala
autogestionada, s'ha presentat un model de declaració responsable a subscriure pels sol·licitants de
l'ús d'eixe aula pel qual es comprometen re4spetar certes normes. Entén que transitòriament es
podria utilitzar este model, a l'espera de la regulació de les normes d'ús de la mateixa.
Aprovada la urgència per unanimitat, passa a discutir-se el següent assumpte
SÈPTIM.- APROVACIÓ DEL MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA
UTILITZACIÓ DE LA SALA D'ESTUDIS AUTOGESTIONADA UBICADA EN LES
NOVES INSTAL·LACIONS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
Vist el model de declaració responsable elaborat des del departament de Cultura a
subscriure pels sol·licitants d'ús de la Sala d'estudis autogestionada ubicada en les noves
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instal·lacions de la Biblioteca Pública Municipal, per la que els usuaris es comprometen a respectar
certes normes d'ús de la sala,
Els membres de la Junta de Govern Local acorden donar la seua aprovació a la mencionada
declaració responsable, ordenant-se la seua difusió per al seu coneixement públic.

Amb caràcter previ al passe al torn de precs i preguntes, es planteja la necessitat de la
introducció pel procediment d'urgència d'un assumpte no inclòs en l'orde del dia, relatiu a la
sol·licitud de subvencions per al manteniment de gabinets psicopedagògic escolar dependents de
l'Ajuntament, a l'haver-se convocat per mitjà de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana de data 23 de març de 2,018
Aprovada la urgència per unanimitat, passa a discutir-se el següent assumpte.
OCTAU.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE CULTURA I
EDUCACIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL GABINET PSICOPEDAGÒGIC ESCOLAR,
EXERCICI 2.018
S’informa de l’orde 45/2016 de 4 d'agost de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport per la qual s'establixen les bases reguladores de la subvencions per al manteniment dels
gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats
locals menors de la Comunitat Valenciana.
Vista la resolució de 15 de març de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la
qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars
dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat
Valenciana per a l'exercici 2018.
En compliment del que establix la Base quarta de la Resolució s'acorda:
PRIMER.- Sol·licitar de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la concessió d'una ajuda
econòmica de 27.418,66 euros per al manteniment del gabinet psicopedagògic escolar municipal per
a l'exercici 2018.
Que els gastos derivats del gabinet psicopedagògic escolar municipal s'imputen a les
partides següents:
 320 130 laboral fix educació (sou brut).
 320 160 00 Seguretat social
 920 226 99 Altres gastos diversos administració general.

SEGON.- Facultar en el Sr. Alcalde perquè formalitze la sol·licitud de subvenció.
TERCER.- Comprometre's a incloure una partida pressupostària per al manteniment del gabinet
Psicopedagògic escolar municipal en el pressupost de l'any 2018.
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QUART.- Comprometre's al compliment de quantes obligacions es deriven de la recepció de la
subvenció, en cas de resultar beneficiaris, i en concret les previstes en l'article sis de l'Orde, que són
les següents.
 Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal que haja sigut
considerat per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament del gabinet
psicopedagògic escolar, durant els períodes lectius del curs escolar.
 Justificar, davant de la conselleria competent en matèria d'educació, l'ajuda en els
termes i terminis previstos en l'article dèsset de la present orde.
 Sotmetre a les actuacions de comprovació a efectuar per la conselleria competent en
matèria d'educació, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que
puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris,
aportant tota la informació que li siga requerida en l'exercici de les actuacions
anteriors.
 Comunicar a la conselleria competent en matèria d'educació l'obtenció d'altres
subvencions, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Esta
comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb
anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
 Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
 Incloure en la publicitat del gabinet psicopedagògic escolar municipal el fet d'estar
subvencionat parcialment per la Conselleria competent en matèria d'educació.
 Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article díhuit
d'esta orde.
 Col·laborar en coordinació amb la conselleria competent en matèria d'educació, pel
que fa a la planificació que la dita Conselleria puga elaborar en el camp dels servicis
especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional i, en concret,
assegurar la participació del gabinet psicopedagògic municipal o mancomunat en les
reunions de coordinació organitzades pel servici psicopedagògic escolar del
corresponent sector i per la Inspecció Educativa”.
NOVÉ.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Gimeno Ros indica que s'està elaborant el programa d'aula compartida amb
l'Institut; quan estiga elaborat el Conveni es passarà a l'Alcaldia per a la seua aprovació.
Igualment planteja la necessitat de procedir a la convocatòria d'un Consell Escolar
Municipal on s’informe, entre altres temes, del “Pla Edificat.”

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la sessió a
les catorze trenta hores, de tot això com a Secretari certifique.
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