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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 3 DE DESEMBRE DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
En la Vila de Rafelbunyol sent les onze hores del dia 3 de desembre de dos mil deu, en el
saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors, EDUARDO
OVEJERO ADELANTADO, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, M. CARMEN PIQUER
BERNET, NURIA LOSADA NATIVIDAD, FERNANDO BOHIGAS TOMAS,
MILAGROS CANO VALERA, SALVADOR ALBEDA ESTEVE, FRANCISCO
DOMINGO FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, DAVID
BARRACHINA BADIA, ENRIC CARBONELL I ROS i JOSEP LLUIS BUSTOS I
MATEO que componen l'Ajuntament en Ple, sota La Presidència del senyor alcalde JAIME
GARCÍA GARCÍA, assistits del senyor secretari FCO. JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi
de celebrar la present sessió ordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament
havia sigut distribuït l'Ordre del dia.
Declarat obert l'acte públic, d'Ordre de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

Abans de l'inici de la sessió el senyor alcalde, en nom de tota la corporació dóna el condol
al regidor Francisco Fontelles per la defunció de son pare.
El Sr. Fontelles dóna les gràcies per este gest.

PRIMER. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Per part del senyor alcalde es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 1d'octubre, 2 de
novembre i 18 de novembre del 2010.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a l'acta amb la
mencionada rectificació.
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SEGON. INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, el senyor secretari entrega còpia de les resolucions de
l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria
de la present sessió.
El senyor Carbonell, en representació del grup del Bloc sol·licita aclariment respecte
al decret 469 sobre devolució de fiança depositada per Refrillum S.L.. Respon el Sr.
secretari que es tracta de la devolució de la garantia depositat una vegada transcorregut el
termini del garantia i amb l'informe favorable del tècnic, de les obres realitzades l'any
passat relatives a la “Renovació d'Instal·lacions de climatització de la Residència de Majors
de Rafelbunyol.”
També pregunta en relació al decret 472 sobre ajust de la modificació de la
liquidació provisional del Sector I. El senyor secretari indica que en un principi es va
tramitar una modificació del compte de la liquidació del Sector I bàsicament motivat per la
connexió de la línia elèctrica exterior. L'entitat Mapfre Inmuebles S.L. va interposar un
recurs contenciós per no estar d'acord amb la mateixa. El jutjat ha estimat que s'excloga del
compte els gastos originats per la defensa judicial, la qual ha d'abonar l'ajuntament. El que
s'ha fet és ajustar el compte provisional a la sentència de primera instància.
Igualment pregunta pel contingut del decret 499 sobre retirada del precinte de les
portes d'accés a la propietat de Vicente Ros Monzonís pels carrers Ajuntament Vell 12 i
carrer Lepanto 20. Li aclarix el senyor secretari que es tracta d'un alçament del precinte que
es va posar per a evitar que s'exercira activitat industrial ja que no tenia llicència per al pati.
A instància del Sr. Ros i previs informes tècnics favorables es va decidir l'alçament del
mateix, amb la condició que la possible activitat que s'exercisca ha de comptar amb la
preceptiva autorització. .

El Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE pregunta pel decret 476, sobre
contractació de tres persones per a neteja d'edificis i espais públics. Consideren que ha sigut
un procés en el qual hauria d'haver-hi algun període de reclamacions, perquè es van fer
l'entrevista el dia 15 i el dia 16 es va contractar el personal. Indica el Sr. alcalde que es
comprovarà.
Pregunta també pel decret 421 relatiu a la liquidació de les obres de la Casa de la
Cultura. Aclarix el Sr. secretari que es tracta de concedir-li un període d'audiència a
INTERSA de la liquidació proposada pels facultatius de l'obra de la Casa de la Cultura.
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Sol·liciten aclariment del decret 433 de les bases de contractació d'un jardiner.
Explica el Sr. alcalde que van traure les bases i que es van presentar diverses persones,
puntualitzant el Sr. Saborit, regidor d'obres, que van ser un total de quatre.
Pregunten pel Decret 492 sobre sol·licitud a l'INEM de subvenció amb càrrec al
romanent de la desocupació agrícola. Explica el Sr. secretari que es tracta d'un romanent de
l'INEM, de poca quantitat, que dóna per a contractar a dos o tres persones durant un parell
de mesos.

TERCER. DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI DE L'OBRA DE
CONSTRUCCIÓ D'UN NOU COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I DE
PRIMÀRIA, A L'EFECTE DE CONCEDIR-LOS UNA BONIFICACIÓ EN
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INTALACIONES I OBRES.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Obres Públiques de 29 de novembre
del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
majoria de deu vots ponderats a favor, dels regidors del grup Popular i del Bloc i tres
abstencions ponderades, dels representants del grup del PSPV-PSOE.
Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el senyor Enric Carbonell,
portaveu del Bloc, indica que no és la primera vegada que concedixen esta bonificació, i no
veuen problemes en què s'atorgue, preguntant si és imminent l'inici de les obres o si es
tracta d'un mer tràmit.
Respon el Sr. alcalde que en Conselleria li van indicar que possiblement s'iniciarien
les obres al setembre o octubre del 2011.
Es dóna compte de l'expedient tramitat en ocasió de la sol·licitud de bonificació de
l'impost sobre Construccions per part de la Conselleria d'Educació Valenciana per a les
obres de construcció d'un nou Col·legi d'Educació Infantil i de Primària.
El Sr. Fontelles manifesta la conformitat del grup del PSPV-PSOE
El Sr. alcalde manifesta la conformitat del Grup Popular.
En conseqüència, per unanimitat, el Ple de l'Ajuntament adopta l'acord següent:
“Es dóna compte de l'expedient tramitat en ocasió de la sol·licitud de bonificació de
l'impost sobre Construccions per part de la Conselleria d'Educació Valenciana per a les
obres de construcció d'un nou Col·legi d'Educació Infantil i de Primària.
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En especial es dóna compte de l'informe redactat per la Secretaria-Intervenció en
què es conclou “que l'Ajuntament pot reconéixer una Bonificació del 95% de la quota de
l'impost prèvia declaració per part del Ple de l'Ajuntament, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres, de l'especial interés o utilitat municipal de la construcció, però
en cap cas l'exempció total de la quota de l'Impost. Igualment, no cap ni exempció ni cap
bonificació en la quota de la taxa per no estar previst en l'Ordenança Fiscal.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Obres Públiques celebrada el dia 29 de
novembre de 2.010, en els que l'assumpte va ser dictaminat favorablement per onze vots
ponderats a favor, dels representants del Grup Popular i del Bloc, i tres abstencions
ponderades, dels representants del Grup del PSPV-PSOE.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Declarar l'obra de construcció de construcció d'un nou Col·legi d'Educació
Infantil i de Primària, compost per 6 unitats d'infantil, 12 unitats de primària, JPV,
menjador i vivenda siti en carrer Calvari i Vial 7 (Sector IV), d'especial interés o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials i culturals que justifiquen esta declaració.
SEGON.- Concedir a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat
Valenciana una bonificació del 95% de la liquidació practicada de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres relatives a la construcció de 9 un nou Col·legi
d'Educació Infantil i de Primària, compost per 6 unitats d'infantil, 12 unitats de primària,
JPV, menjador i vivenda siti en carrer Calvari i Vial 7 (Sector IV), que queda fixada, una
vegada aplicada la bonificació en 3.868,08 €.
TERCER.- Notificar el present acord a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la
Generalitat Valenciana, amb la remissió de la liquidació practicada perquè procedisca al
seu abonament.

QUART. CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A 4 ANYS EN
CONCEPTE DE BESTRETA DE QUOTES D'URBANITZACIÓ.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes Sectorials de 29 de
novembre del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per majoria de huit vots ponderats a favor, dels regidors del grup Popular i
cinc abstencions ponderades, dels representants del grup del PSPV-PSOE i del Bloc
Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el Sr. Enric Carbonell, en
representació del grup del Bloc, indica que l'Ajuntament de Rafelbunyol té contractades
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tres pòlisses de crèdit que en teoria són per a cobrir necessitats puntuals, i hui el que fem és
la constatació que no és tan esporàdic sinó que és real Es tracta d'una pòlissa que teníem en
el BBVA a curt termini i que ara es va a convertir en una pòlissa a quatre anys, motivat per
la modificació legal que hi ha hagut i que ens obligava a cancel·lar les pòlisses de crèdit a
31 de desembre.

El senyor Francisco Fontelles en representació del grup del PSPV-PSOE indica que
tot açò és conseqüència de la mala gestió del PP, i que ara el que es pretén evitar és incórrer
en un remen-te de tresoreria negatiu. Saben que El Govern Central ha impedit que l'any que
ve es facen operacions de crèdit, però així i tot amb la Llei d'Hisendes locals s'obliga que si
el romanent de Tresoreria és negatiu, s'ha de saldar abans de la constitució d'un nou
Ajuntament. Incidir en la mala gestió del PP que va optar per la gestió directa per a la
urbanització del Sector IV i a causa de l'impagament de propietaris s'ha de demanar un
crèdit, quan el que es deuria fer és anar directament a l'embargament. Finalitza indicant que
la urbanització s'ha realitzat en el pitjor moment i amb uns gastos excessius.

El Sr. alcalde en representació del grup Popular, incidix en allò que s'ha manifestat
en la Comissió Informativa, sol·licitant que conste en acta allò que s'ha manifestat en la
mateixa, en la que s'indicava: “que s'està transmetent una informació al poble sobre
l'endeutament respecte a la qual no està d'acord. Explica que s'ha hagut de recórrer a
l'endeutament per a fer front a les quotes d'urbanització relatives a les parcel·les de què
l'Ajuntament és propietari en el Sector IV, i també per a pode atorgar mesures de
finançament d'estes quotes als particulars que a causa de la crisi no han pogut pagar la
quotes; d'altra banda, també cal tindre en compte que l'Ajuntament ha hagut de fer front
als impagaments de quotes que estan en recaptació executiva.
Les mesures que es pretenen dur a terme estan perfectament legalitzades, atés que
l'endeutament ascendiria al 77,78%, no sobrepassant-se el límit del 125% que fixa la Llei.
Conclou indicant que amb estes mesures es complixen les previsions legals de cancel·lació
de les operacions de crèdit a curt termini en data 31 de desembre; les operacions a llarg
termini asseguraran una certa estabilitat per a fer front als compromisos de l'Ajuntament;
que és convenient formalitzar estes operacions en este exercici davant de la possibilitat que
l'exercici que ve es limite l'accés al deute, i finalment que l'import de les operacions no
incrementa l'endeutament sinó que el mateix es reduïx en 175.000 € respecte del vigent en
el mes de juliol.

Finalment sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament, per una majoria
absoluta de huit vots a favor, dels Regidors del Grup Popular, tres vots en contra, dels
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Regidors del Grup del PSPV-PSOE i dos abstencions, dels Regidors del Grup del Bloc,
acorda:

PRIMER: Aprovar la concertació d'una operació de crèdit 4 anys per un import de 800.000
€ en concepte de “Bestretes de quotes d'urbanització” amb l'entitat bancària Banc de Bilbao
Biscaia-Argentaria S.A., a l'efecte de garantir les inversions vinculades a les dites quotes,
davant de l'ant l'existència de quotes impagades, ajornades i fraccionades, sota les
condicions següents:
•

•
•
•
•
•
•

Import: 800.000 €.
Termini: 4 anys (inclosa carència)
Comissió d'obertura: nul·la
Comissió per cancel·lació anticipada: nul·la
Comissió per no disponibilitat: nul·la
Oferix el tipus d'interés: EuroEuroibor trimestral + 1,90.
Liquidacions interessos i amortitzacions: anuals.

SEGON: Facultar al Sr. alcalde-president perquè amb la seua firma subscriga els
documents oportuns amb vista a portar a efecte el present acord.

QUINT. CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A 20 ANYS PER A LA
REFINANÇAMENT D'INVERSIONS

Es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes Sectorials de 29 de
novembre del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per majoria de huit vots ponderats a favor, dels regidors del grup i cinc
abstencions ponderades, dels representants del grup del PSPV-PSOE i del Bloc
Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el Sr. Enric Carbonell, en
representació del grup del Bloc, indica que com en el cas anterior, estem davant d'una
pòlissa de crèdit de curt termini per a convertir-la en un crèdit a llarg termini, 20 anys, per
valor d'1.525.000 €. Segons es va informar el Sr. alcalde en la comissió este crèdit es
destinarà a fer front a inversions previstes, perquè s'havia comptat amb els diners de la
venda de parcel·la de la VPO, i com açò no ha eixit, es deu buscar un nou finançament.
Igual que en el cas anterior, es deu a una mala gestió del PP, perquè totes les decisions
preses respecte al Sector IV i a les VPO han sigut decisions del PP. L'Ajuntament de
Rafelbunyol, ara com ara, té un deute molt elevat, provocada per diverses circumstàncies,
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però totes conseqüències de decisions del PP. Per tot açò anuncia la seua abstenció, perquè
no estan a favor de la gestió, però no es pot deixar a l'Ajuntament en esta situació.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, pregunta al senyor secretari si
amb tot açò estem intentant evitar una liquidació del pressupost amb romanent de
Tresoreria negatiu.
Respon el Sr. secretari que no es pot saber si s'arribaria a esta situació. La veritat és
que hi ha una sèrie d'inversions finançades amb càrrec a uns recursos extraordinaris, i que
si eixos recursos extraordinaris no han arribat i no se suplixen amb altres recursos
extraordinaris, s'està finançant amb drets corrents, amb la qual cosa és possible que el
romanent es reduiria, però no sé si fins al punt de quedar-se en negatiu.
El Sr. Fontelles indica que el seu grup pensa que sí, i que amb esta operació s'està
intentant tapar una mala gestió per no ingressar els diners obtinguts de la venda de la
parcel·la de VPO i no donar peu a altres empreses. Interromp el senyor alcalde per a dir-li
que se cenyisca a l'orde del dia, perquè està anant-se del mateix.
Continua el Sr. Fontelles dient que el senyor alcalde va dir en un ple que havien
donat treball i ara els anaven a donar vivenda. El senyor alcalde torna a interrompre dient-li
de nou que se cenyisca a l'orde del dia.
El senyor Fontelles continua aclarint que estan parlant de tot açò, perquè es tracta
d'una mala gestió. Este préstec s'haurà d'amortitzar durant 20 anys, i haurà de fer front a
açò un altre ajuntament. Estan intentant evitar el romanent de tresoreria negatiu, i tapar la
seua mala gestió. De l'informe de secretària es desprén que es va fer front a quotes
d'urbanització del sector IV i del sector I, preguntant-se si amb açò es tracta de refinançar
inversions.
Contesta el Sr. secretari que es tracta de fer front als gastos d'urbanització
corresponent a les parcel·les de l'Ajuntament per a dotar-les dels servicis urbanístics
necessaris, afirmant que és un gasto d'inversió No és per a res un gasto corrent, sinó
d'inversió que incrementa el valor de la parcel·la i està previst en el capítol 6 del pressupost.

El senyor Carbonell indica que no entra en el debat de si és un gasto d'inversió o no.
Ells entenen que sí que és un finançament d'inversions, però tot ve provocat per la mala
gestió. Quant a les interrupcions del Sr. Alcalde per a cenyir-se a l'orde, indica que són unes
amenaces vetlades, i que el que cal fer és explicar-ho tot i ja està.
7

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
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

El senyor Fontelles intervé per a dir que consideren que és el PP qui hauria
d'explicar al poble este préstec durant 20 anys, motivat per l'incobro de la parcel·la a
PRODAEMI, imputable únicament a la seua gestió, afegint que “·alguna amistat forta,
alguna cosa d'estes és…”
Intervé el Sr. alcalde indicant-li que en la seua intervenció està confonent el terme
pòlissa amb préstec. El Sr. Fontelles intervé indicant-li al Sr. alcalde que li deixe continuar.
El Sr. alcalde considera que és ell el que està fent ús de la paraula, i davant de la insistència
del senyor Fontelles, li crida a l'orde per primera vegada. Continua parlant el senyor
Fontelles davant de la qual cosa el Sr. alcalde li crida a l'orde per segona vegada.
Finalment el Sr. alcalde sotmet l'assumpte a votació, resultant que el Ple de
l'Ajuntament, per una majoria absoluta de huit vots a favor, dels Regidors del Grup
Popular, tres vots en contra, dels Regidors del Grup del PSPV-PSOE i dos abstencions, dels
Regidors del Grup del Bloc, acorda:

PRIMER: Aprovar la concertació d'una operació de crèdit a 20 anys per un import de
1.525.000 €, amb l'entitat bancària La Caixa, a l'efecte de completar el finançament de les
inversions vinculades als ingressos procedents de l'alienació d'una parcel·la sítia en el
Sector I destinada a la construcció de Vivendes de protecció Pública, a causa de la resolució
del contracte d'alienació acordada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 18 de novembre
de 2.010, sota les condicions següents:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Import: 1.525.000 €.
Termini: 20 anys sense carència
Comissió d'obertura: 0,75%. Estudi: 0,25%
Comissió per cancel·lació anticipada: no establix
Oferix el tipus d'interés: EuroEuroibor anual + 3%.
Liquidacions interessos i amortitzacions: trimestrals.
Interessos de demora: estàndard.
Intervenció davant del secretari Municipal.
Garantia de caràcter personal.

SEGON: Facultar al Sr. alcalde-president perquè amb la seua firma subscriga els
documents oportuns amb vista a portar a efecte el present acord.
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SEXT. MODIFICACIÓ DE LA BASE 42 DEL PRESSUPOST A L'EFECTE DE
REFLECTIR LES OPERACIONS DE CRÈDIT A CONCERTAR
Es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes Sectorials de 29 de
novembre del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament onze vots ponderats a favor dels Regidors dels grups Popular i del PSPVPSOE i dos abstencions ponderades, del representant del grup del Bloc.

Preguntats els grups polítics, el Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, es ratifica en la
seua abstenció manifestada en la comissió.

El senyor Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, manifesta que amb esta
modificació es ratifica els punts anteriors. Simplement es tracta que l'ajuntament no té ni un
dur i l'única cosa que vol l'ajuntament és aconseguir diners, per a fer front als gastos
reflectits anteriorment.
Es tracta d'una decisió política del PP. Insistix en el fet que deuen donar explicació
al poble de la seua actuació i per què endeutaran a futurs ajuntaments quan tenien totes les
armes legals per a no fer-ho.

El senyor alcalde demana a tots els regidors que es preparen bé els plens i els punts
a tractar, perquè vosté està parlant ara d'altres temes. Ara el que es demana és que estes
operacions que han tractat anteriorment s'incorporen al pressupost per mitjà de la
modificació de la bases.
El senyor Carbonell entén que amb este punt es tracta de donar cobertura legal als
dos punts precedents. Açò no lleva les responsabilitats polítiques de què ja han parlat. El
seu grup, com en els punts anteriors i amb l'explicació de vot donada, van a abstindre's.

El senyor Fontelles, a allò que s'ha manifestat pel Sr. Alcalde que no es preparen els
Plens, fa referència a l'informe, en el qual s'indica que en la Base 42 es parla de les dos
operacions de crèdit amb els gastos que ocasionen.
Insistix el senyor alcalde que es tracta d'incorporar estes operacions en el pressupost
de 2010. Contesta el senyor Fontelles, que sí, perquè en 2011 no podria fer-ho, insistint que
el que està fent és tapar la seua gestió negativa.
9
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Intervé el senyor David Barrachina, regidor del PSPV-PSOE, dient que sota el seu
punt de vista és immoral que per una mala gestió política s'hipoteque les pròximes cinc
legislatures.
Li respon el senyor alcalde que l'ajuntament compta amb 10.000 m2 que val tot el
que l'ajuntament deu. Afig que no entraran en debat pel que sotmet l'assumpte a votació.

La senyora Laura Carbonell, regidor del PSPV-PSOE pregunta al senyor secretari sí
no s'haurien d'haver aprovat abans la modificació de les bases d'execució que és el que
habilita al Ple a la concertació dels crèdits.
Explica el senyor secretari que es podria haver previst anteriorment, però en les
circumstàncies actuals s'incorpora quan es pot fer.
Sotmés l'assumpte a votació el Ple de l'Ajuntament acorda per huit vots a favor dels
regidors del grup municipal del PP, tres vots en contra dels regidors del grup municipal del
PSPV-PSOE i dos abstencions dels regidors del grup del Bloc,
PRIMER: Procedir a la modificació de la base 42 de les Bases d'Execució del Pressupost
de l'any 2010, a l'efecte de reflectir les operacions de crèdit a concertar reflectides en els
acords anteriors, i la redacció dels quals queda del següent tenor literal:
“BASE 42a.- OPERACIONS DE CREDET
El present Pressupost porta incorporada la concertació de les següents Operacions
de Crèdit:
*Concertació d'una operació de crèdit a 4 anys per un import de 800.000 € en
concepte de “Bestretes de quotes d'urbanització” amb l'entitat bancària Banc de Bilbao
Biscaia-Argentaria S.A., a l'efecte de garantir les inversions vinculades a les dites quotes,
davant de l'ant l'existència de quotes impagades, ajornades i fraccionades.
Condicions:

•
•
•
•
•
•
•

Import: 800.000 €.
Termini: 4 anys (inclosa carència)
Comissió d'obertura: nul·la
Comissió per cancel·lació anticipada: nul·la
Comissió per no disponibilitat: nul·la
Oferix el tipus d'interés: EuroEuroibor trimestral + 1,90.
Liquidacions interessos i amortitzacions: anuals.
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*Concertació d'una operació de crèdit a 20 anys per un import de 1.525.000 €, amb
l'entitat bancària La Caixa, a l'efecte de completar el finançament de les inversions
vinculades als ingressos procedents de l'alienació d'una parcel·la sítia en el Sector I
destinada a la construcció de Vivendes de protecció Pública, a causa de la resolució del
contracte d'alienació acordada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 18 de novembre
de 2.010.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condicions:
Import: 1.525.000 €.
Termini: 20 anys sense carència
Comissió d'obertura: 0,75%. Estudi: 0,25%
Comissió per cancel·lació anticipada: no establix
Oferix el tipus d'interés: EuroEuroibor anual + 3%.
Liquidacions interessos i amortitzacions: trimestrals.
Interessos de demora: estàndard.
Intervenció davant del secretari Municipal.
Garantia de caràcter personal.

Al seu torn indicar que caldrà fer front a la cancel·lació, o si és el cas renovació o
nova concertació de les pòlisses de crèdit vigents subscrites per a atendre dificultats
transitòries de tresoreria, i que es reflectixen a nivell extrapressupostari.”
SEGON.- Exposar al públic la present modificació de les bases d'Execució del Pressupost
per mitjà d'inserció d'anuncis en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la província,
pel termini de quinze dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació en este, posant a
disposició del públic la corresponent documentació; durant el termini de la qual, els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple.
TERCER.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General, si durant l'esmentat
període no s'hagueren presentat reclamacions.

SÈPTIM. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE
L'ANY 2010 AMB CÀRREC AL REMEN-TE DE TRESORERIA DERIVAT DE LA
LIQUDIACIÓN DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2009
El senyor secretari dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Sectorials de 29 de novembre del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats a favor dels Regidors del grup
11
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popular, i cinc abstencions ponderades, dels Regidors dels grups del PSPV-PSOE i del
Bloc.

El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, indica, en relació amb l'increment del
gasto d'energia elèctrica, que crida l'atenció que siga molt alt. Pensa que haurien de buscar
solucions, com recórrer al sistema de la central de compres de la Diputació i adoptar
mesures alternatives d'estalvia energètic.
En referència al gasto dels 30.000 € en gasto i reparació de l'escola, també
justifiquen 15.000 € en el tendal del pati d'infantil, la qual cosa no els sap res mal que
s'invertisca en este tema.
Quant a l'Auditori de Música, part de l'increment és conseqüència de l'error de
gestió del P.P. pel tema de contractació d'INTERSA, la reincisió del contracte i fer front a
la indemnització.
Respecte al manteniment de les instal·lacions esportives, igualment és degut
principalment pel gasto de la llum, insistint de nou en la necessitat plantejar-se si hi ha
contaminació lumínica, buscar un estalvi energètic, etc.

El senyor Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica que sobre el tema de
la llum, resulta que davant de la liberalització del subministrament d'energia elèctrica,
l'Ajuntament hauria d'haver contractat amb una companyia, i al no fer-ho, se li aplica la
tarifa d'últim recurs, que segons van dir en el mateix consum té un increment del 30% en
l'import de la factura. Se suposa que enviarien una carta explicant la situació, per la qual
cosa es tracta d'un error administratiu o de la regidoria competent.
Respecte al consum sí que haurien de tindre's en compte les mesures de reducció del
mateix, perquè moltes vegades veiem llums enceses en salons que no estan utilitzant-se en
edificis públics.
Sobre el tendal en el pati d'infantil, estan obligats al manteniment i veu correcte que
destinem diners a este tema.
Sobre el tema d'INTERSA remarcar que al seu dia es va personar l'empresa per a fer
l'acta de replantejament en el solar de l'Auditori i l'Ajuntament no va assistir, i és per això
que van haver de fer front a la indemnització.
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El senyor alcalde respon que el tema d'IBERDROLA, si que se va mirar, i es va
pensar que quedant-nos amb IBERDROLA, no hi hauria problemes. Quan vam conéixer el
fons del tema va ser quan van vindre dos inspectors i ens van dir que el subministrament
elèctric s'hauria de realitzar des de la comercialitzadora Ultime Recurs i que era una forma
de poder adherir-se a Diputació i que era obligatori determinar per quina empresa adherirse. En el cas que no s'adherisca és quan paga eixe increment. Defén que s'estan aplicant
mesures d'estalvi energètic: en el polígon industrial ja hi ha lluminàries de LEDS, el carrer
Magdalena també i a poc a poc van fent zones del poble amb LEDS, i tenen la garantia que
s'estalviarà un 50 o 60%.
Respecte a l'Auditori, tot és criticable en la vida, però ell no pot preveure el
comportament d'una empresa. Recorda que van conéixer realment a l'empresa pel seu
comportament arran de l'execució de les obres de la Casa de la Cultura, recordant que va
ser ella la que va demanar la rescissió.
Finalment, i en relació amb les mesures d'energia elèctrica, afig que han posat
plaques solars en la piscina, en la Residència i estan intentant veure de posar en altres
edificis públics.

Vaig intervindre el senyor Carbonell per a dir que reconeix que s'estan fent coses
per a estalviar en temes de llum (plaques solars, leds…), però consideren que el gasto és
molt elevat, i caldrà fer més per a estalviar.
Respecte al tema d'INTERSA està clar que no es coneix amb caràcter previ a les
empreses , però sí ells no volen continuar i l'Ajuntament tampoc, no hi hi hauria motiu per a
pagar indemnització. Va ser l'Ajuntament qui va rescindir el contracte, i per això van pagar
la indemnització.
Intervé el senyor alcalde per a dir que tot és molt complicat i que no és el moment
que es parle d'este tema.

El senyor Fontelles indica respecte al tema d'InterSA que l'Ajuntament no va acudir
al replantejament de les obres. Quant a les inversions en LEDS i plaques solars que s'ha
realitzat, no ha dit que són procedents del Fons Estatal de 2010 que Deia que havien de ser
inversions.
Intervé el senyor alcalde per a dir-los que els LEDS no són tots del Fons Estatal.
S'establix un debat entre diversos regidors, a l'indicar el Sr. Eduardo Ovejero regidor del
PP, que ho pagaran els espanyols durant 20 anys.
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Acaba el senyor Fontelles indicant que com es posa en el mateix paquet també el
tema de la conservació del col·legi, el seu grup es va a abstindre.

Finalment, sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda per huit vots
a favor dels regidors del grup del PP i cinc abstencions dels regidors dels grups del PSPVPSOE i Bloc, aprovar l'expedient pel qual es concedixen suplements de crèdits en el
pressupost de l'exercici de 2.010 amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, i la seua
exposició al públic durant el termini de quinze dies hàbils a l'efecte de que els interessats
que s'assenyalen en l'apartat 1 de l'article 170 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, puguen
examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple de la corporació, pels motius que
s'indiquen en l'apartat 2 del mateix article.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.

OCTAU. - RATIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE DATA 15 DE NOVEMBRE DEL 2010 RELATIU A LA
MODIFICACIÓ COM A FESTA LOCAL EL DIA 2 DE MAIG DEL 2011 PER
COINCIDÈNCIA AMB LA FESTIVITAT ACORDADA PEL CONSELL DE LA
GENERALITAT
VALENCIANA EN L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
El senyor secretari dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Sectorials del dia 29 de novembre del 2010 en l'assumpte és dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats a favor dels Regidors del grup popular, i cinc
abstencions ponderades, dels Regidors dels grups del PSPV-PSOE i del Bloc.

Per part del senyor Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, manifesta que es tracta
d'un error de l'Ajuntament. Quan es parla de la festivitat de Sant Vicent, és una festa que
sempre entra en el calendari escolar, per la qual cosa es duplica la festa. Ara es torna a en
el mateix error, perquè es determina com a festa el dia 18 de març, quan ja és festa en el
calendari escolar. No ho veuen raonable traspassar-ho a esta data, que seria més oportú
traspassar-la a les festes locals, com al dilluns de la setmana de festes i no tindre-les
partides.
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El senyor Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, indica que el senyor Carbonell parla
del dia 5 de setembre. El tema de les festes locals, les indústries i el comerç obriran igual.
Passar-les a festes patronals, li pareix una bona opció

Intervé el senyor Fernando Bohigas indicant que la majoria de comerços tancaran el
18 de març abans que el dia 5 de setembre.

El senyor alcalde explica que les festes escolars i locals poden coincidir o no.
Sempre ha sigut Sant Vicent i la Mare de Déu del Miracle. Les exposicions són bones i es
poden tindre en compte per a l'any que ve.
Finalment sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per una majoria
absoluta de huit vots a favor dels regidors del grup del Partit Popular, tres abstencions dels
regidors del grup del PSPV-PSOE i dos vots en contra dels regidors del Bloc, acorda
ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de sessió 15 de novembre del 2010 pel qual es
modifica la festa local de caràcter no recuperable de 2 de maig al dia 18 de març del 2011,
divendres, vespra de la festivitat de Sant Josep.

NOVÉ.- MOCIÓ COMMEMORATIVA DEL DIA INTERNACIONAL
L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE CONTRA LA DONA.

DE

El senyor secretari dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Sectorials del dia 29 de novembre del 2010 en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
La dita Moció expressa:
“L'Assemblea General de les nacions Unides, va proclamar el dia 25 de novembre,
com “Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona”, com a resposta
al greu problema que suposa la violència exercida de forma sistemàtica contra les dones, i
que desgraciadament s'ha convertit en una alifac en tots els països, dels que Espanya, i en
concret, la nostra Comunitat Valenciana no ha aconseguit ser una excepció.
El Parlament espanyol, va aprovar per unanimitat la Llei Orgànica 1/2004, de 28
de desembre de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, sent el seu
objectiu final l'eradicació progressiva d'esta xacra social que patim de forma inexorable.
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A pesar que en els últims anys s'han aconseguit importants avanços legislatius i
socials, no obstant això, continuen sent necessàries polítiques i compromisos que
aconseguisquen l'eradicació d'este ultratge a la dignitat humana.
Els poders públics tenen, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 de la Constitució,
l'obligació d'adoptar mesures d'acció positiva per a fer reals i efectives dites dretes,
removent els obstacles que impedixen o dificulten la seua plenitud.
En este sentit, i particularment els ajuntaments, com a Administració més pròxima a
la ciutadania, no poden ser aliens al fenomen de la violència de gènere, devent per això
fomentar la conscienciació de tots els actors socials, adoptar actuacions que
aconseguisquen remoure d'una forma efectiva els obstacles per a aconseguir la igualtat i el
respecte per la diversitat, garantit per la nostra Constitució.
Per tot allò que s'ha exposat, i en compliment d'un dels acords adoptats en la Junta
de Portaveus de la FVMP, del passat dia 28 d'octubre, es proposa al Ple l'adopció dels
ACORDS següents:
PRIMER. Manifestar el més absolut rebuig dels actes de violència de gènere en
qualsevol de les seues manifestacions.
SEGON. Recolzar de forma incondicional a les víctimes dels dits actes, a través
d'instruments tant preventius com d'assistència i atenció a les mateixes.

TERCER. Realitzar i promoure campanyes informatives dirigides a la
sensibilització i presa de consciència per part de la societat d'esta deplorable
situació, incidint especialment en els col·lectius més vulnerables.”

El senyor Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, es ratifica en allò que s'ha
manifestat en la Comissió.
El senyor Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, indica que el seu grup està a favor de
la moció de la FVMP, però ells van presentar una moció més específica, en la que
sol·liciten:
“*Instar el Govern central i al nostre Govern Autonòmic a realitzar un estudi
sociocriminològic sobre violència de gènere a fi de posar de manifest la realitat
existent sobre esta terrible problemàtica.
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*Instar el Govern Autonòmic a complir els acords que, sobre protecció de menors
exposats a entorns de violència de gènere, van ser assumits per les comunitats
autònomes en la reunió del Sectorial d'Igualtat celebrat A l'abril d'enguany 2.010,
amb la posada en marxa del sistema de protecció especialitzada de menors i
d'elaboració del protocol d'atenció als mateixos.
*Instar el Govern Autonòmic per a aconseguir una major formació especialitzada i
una major implicació de la policia Autonòmica en protecció de les víctimes de
violència de gènere:
Afig que en comissió el Grup del Bloc va votar a favor d'introduir estes peticions en
la moció de la FVMP, però el PP va votar en contra. Independentment que s'aprove la
moció institucional, sí que volgueren presentar la seua moció, perquè es va presentar en
temps en forma al seu dia, obviant inclús la lectura de tota la introducció.

Explica el senyor alcalde que es tracta de manifestar que estem en contra de la
violència de gènere de forma genèrica. Cada administració, sap el que ha de fer i com
actuar.
S'establix un debat entre els regidors per la conveniència de la votació o no de la
moció del PSPV-PSOE.
Finalment sotmesa a votació la moció presentada pel PSPV-PSOE, la mateixa és
desestimada per huit vots en contra dels regidors del grup del Partit Popular i cinc vots a
favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i del Bloc.

Sotmesa la moció de la FVMP a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda per
unanimitat l'aprovació de la mateixa.

DESÉ. MOCIÓ DE GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE
D'IL·LUMINACIÓ I VISIBILITAT EN LES ROTONDES.

AUGMENT

Per part del senyor Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, es llig la següent moció
“Les rotondes del sector IV a la nit estan fosques. Considerem que és un perill
evident per al trànsit rodat, per esta circumstància presentem la següent moció.
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Que de forma perimetral a les rotondes del Sector IV, especialment la del carrer
Magadalena per ser la més transitada, es col·loquen unes balises reflectores i llums de
càrrega solar perquè estan ben il·luminades i es puguen distingir amb claredat durant la
nit.”

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Obres
Públiques celebrada el dia 29 de novembre del 2010, en la qual l'assumpte va ser
dictaminat desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en contra, dels
Regidors del Grup Popular, i cinc vots ponderats a favor, dels Regidors dels Grups del
PSPV-PSOE i del Bloc

El senyor Fontelles continua explicant que amb la moció s'intenta previndre
possibles accidents per falta d'il·luminació, atés que la zona està oberta al trànsit rodat.
Sobretot la rotonda del carrer Magdalena, estant més il·luminat el Camí a Massamagrell
que la pròpia rotonda, en la que ja hi ha hagut algun accident.

Contesta el senyor alcalde que ell sàpia, els accidents s'han produït per l'excés de
velocitat. És veritat que es tracta d'un tema per tots coneguts. Estan lluitant amb
IBERDROLA perquè done llum. Avança que pareix donaran llum al sector IV. Han
demanat un aval de 40.000 € per a poder donar permís de connexió. Quan tinguen esta
connexió, totes les rotondes tindran la llum procedent del fanal que tenen en el centre de
cinc punts de llum, a excepció de la rotonda del carrer Magdalena. En esta rotonda està
donada l'ordre perquè quan tinguen la llum, es realitze l'obra per a posar un punt de llum.
No estan d'acord en el tema de les balises i la resta de, perquè ja hi ha llums.
Aclarix el senyor Fernando Bohigas, regidor del PP, que el colp va ser
conseqüència que van voler robar la protecció d'al voltant de la rotonda.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és desestimada per huit vots en contra dels
regidors del grup del Partit Popular i cinc vots a favor dels regidors del grup del PSPVPSOE i del Bloc.

DESÉ PRIMER. MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
Per part del senyor Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
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“La Llei de Bases de Règim Local regula la Participació Social i la Llei de Règim
Local de la Comunitat Valenciana clarament àmplia este concepte de Participació
Ciutadana.
El grup Municipal del PSPV-PSOE de l'Ajuntament de Rafelbunyol, al llarg de les
diferents legislatures, ha presentat nombroses mocions per a sol·licitar al Ple de
l'Ajuntament de Rafelbunyol la Creació dels Diferents Consells de Participació
Ciutadana. Estimem convenient tornar a sol·licitar-ho, esperant que el grup del PP se
sumix a esta proposta, a fi de defendre la participació i divulgació dels assumptes públics
tractats en els plens.
PROPOSTA D'ACORDS:
1. Convocar els Plens a partir de gener del 2011 a la vesprada per a facilitar
l'assistència de veïns i veïnes.
2. Filmar les sessions plenàries en vídeo i mostrar-la en la pàgina web de
l'Ajuntament.
3. Crear el Consell de Participació Ciutadana. Establint un orde quant a la seua
creació progressiva.
4. Dotar de partida pressupostària per a l'exercici 2011 els anteriors acords.”

Per part del senyor secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió
d'Assumptes Sectorials del dia 29 de novembre del 2010 en la que la moció és desestimada
per huit vots ponderats en contra, dels Regidors del Grup Popular i cinc vots ponderats a
favor, dels Regidors dels grups del PSPV-PSOE i del Bloc.
Continua el senyor Fontelles dient que amb esta moció els objectius que es
pretenen aconseguir són:
1. Facilitar l'assistència dels veïns als plens, com es fa en altres ajuntaments i
difondre'l.
2. Amb la filmació es pretén difondre els plens com ocorre en altres municipis,
com el Puig, Sagunt….
3. Els consells de participació ciutadana es tracta d'una reivindicació del seu partit.
4. Si no es dota de partida pressupostaria no es vaig poder fer res del que es pretén
amb la moció.

El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, indica que amb esta moció s'arreplega moltes
de les altres mocions presentades pels grups de l'oposició des de temps immemorables i
que sempre han trobat la mateixa resposta per part del PP, com si fóra un frontó. Inclús
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ara que hi ha una llei que l'avala, s'argumente que estan tots els alcaldes en contra i que
s'ha de fer un reglament que la desenrotlle. Com no podria ser d'una altra manera, el seu
grup està a favor, perquè en algun moment de la legislatura l'han presentat, i pensen que
seria important la seua aprovació per a la població i la democràcia del poble.

Respon el senyor alcalde que cada un té la seua opinió, i que l'opinió del Partit
Popular no és una paret, és tan digna com la del Bloc i en democràcia es vota.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots en contra dels
regidors del grup del Partit Popular i cinc vots a favor dels regidors dels grups del PSPVPSOE i del Bloc.

DESÉ SEGON. MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC SOBRE CREACIÓ DE LA
JUNTA DE PORTAVEUS.

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc, es llig la moció següent:
“Segons l'article 136 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana:
1. Els portaveus dels grups polítics, presidits pel president o president de la corporació,
integraren la Junta de Portaveus que tindrà les funcions següents:
a) Accedir a les informacions que la Presidència els proporcions per a difondre-la
entre els membres del seu grup.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació al seu funcionament i amb la seua
participació en els debats corporatius.
c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.
2. La Junta de Portaveus tindrà sempre caràcter d'òrgan complementari i deliberant…
I és per tot açò que presentem les següents PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
1. L'Ajuntament de Rafelbunyol crearà la Junta de Portaveus, que tindrà les competències
assignades per la Llei 8/2010 de la Generalitat.
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2. La periodicitat de les seues reunions ordinàries serà de cada dos mesos, coincidint amb
el dia anterior a la redacció de l'orde del dia per a la convocatòria ordinària de les
comissions Informatives. També podran convocar-se reunions extraordinàries quan així ho
decidisca l'alcalde o els portaveus que representen la quarta part del total dels membres de
la corporació.”

Per part del senyor secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió
d'Assumptes Sectorials del dia 29 de novembre del 2010 en la que la moció és desestimada
per huit vots ponderats en contra, dels Regidors del Grup Popular i cinc vots ponderats a
favor, dels Regidors dels grups del PSPV-PSOE i del Bloc.

El senyor Carbonell, al fil del que es va argumentar en Comissió, indica que no
creu que les eleccions hagueren de paralitzar estos processos. No és una excusa vàlida. La
Junta de portaveus no vénen regulades, però existixen en la majoria dels ajuntaments i
servixen per a moltes coses: que la informació fluïsca millor, que determinades coses
arriben consensuades als plens…Servix per a tractar determinats assumptes que han de
tractar-se en la “intimitat” que no és procedent en els plens. El que més lamenta de totes les
al·lusions que ha fet és allò que s'ha manifestat en comissió sobre “si et pogueres fiar de la
gent que hi ha al costat”. Entén que això ho manifesta el Sr. alcalde referint-se a la seua
persona particularment, perquè davall el seu punt de vista, jo facilitava informació que no
podia facilitar. Ho lamenta profundament, afegint que “com a mínim, sóc de fiar tant com
vosté i com l'altre portaveu. Que vosté opine que la informació que donem sobre
l'endeutament és vulnerar el ROF per a mi el que suposa és una gran ignorància, perquè
l'endeutament és públic, hui estem en una sessió pública. Està clar que hi ha informació
reservada quan encara no estan les decisions preses. Entenc totes les retòriques seues per
a votar en contra, però seria més cuidadós” concloent que la Junta de Portaveus fa falta. “

El senyor Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, manifesta el vot a favor del
seu grup. En el ple ordinari d'octubre del 2010 ja es va demanar, fent referència a la
mateixa. Pensen que l'argument de deixar-ho pendent per la proximitat de les eleccions no
és sostenible, perquè ells podrien utilitzar el mateix argument respecte a les operacions de
crèdits.

Respon el senyor alcalde que no critica que es parle dels deutes de l'ajuntament, sinó
com es presenten en públic els deutes de l'Ajuntament. Respecte a la confiança, expressa
que “jo tinc en vostés la mateixa que vostés tenen en mi.”
21

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
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

Sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots en contra dels
regidors del grup del Partit Popular i cinc vots a favor dels regidors dels grups del PSPVPSOE i del Bloc.

DESÉ TERCER. INFORMES SOBRE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
A 31 DE DESEMBRE DEL 2009.
Per part del senyor secretari indica que s'ha elaborat un informe que s'ha facilitat. En
l'informe es partix del pressupost on s'arrepleguen les modificacions tant en el pressupost
d'ingressos i gastos. El pressupost que es va aprovar inicialment per 8.497.600 € es liquida
definitivament per 16.713.837,68 €. També s'ha arreplegat una modificació de la concessió
d'una subvenció del Fons Estatal d'Inversió Local per a la construcció d'un Centre Social, la
qual cosa genera un crèdit addicional al pressupost inicial.
També es fa una referència als drets reconeguts de 13.255.000 €, s'havien recaptat
9.765.000 € i pendent de cobrament estaven 3.489.000 €. S'arrepleguen els diferents
conceptes en què hi ha quantitats pendents de cobrament (determinats tributs posats al
cobrament en el tercer trimestre, quotes d'urbanització, retard en concessió de
subvencions). També s'arreplega la part del crèdit.
Quant al gasto corrent s'arreplega el pressupost inicial de 8.497.600 €, que amb les
modificacions fa que el pressupost definitiu ascendisca a 16.713.837,68 €. Les causes de les
modificacions són degudes als gastos que s'incrementen dels recursos afectats, a causa de
l'increment de la partida de la construcció del centre social i de la incorporació de
romanents de crèdits. També va haver-hi modificacions pressupostàries durant l'exercici per
transvasament de crèdits entre partides del capítol de personal. També informa del resultat
de la liquidació pel que fa a gastos.11.669.073 €. S'havien pagat 9.019.000€, quedant
pendent de pagament 2.650.000 €.
Finalment es reflectixen els moviments de tresoreria, quedant una existència final a
31 de desembre de 1759.001, 96 €, acompanyant a l'informe els estats d'execucions
d'ingressos i gastos a nivell de capítols i conceptes i resum relatiu a la liquidació.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.
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DESÉ QUART. INFORMES DE L'ALCALDIA
El senyor Fernando Bohigas, demana la paraula al Sr. alcalde per a informar de la
instal·lació de la Wi Fi. Atorgada la paraula informa que s'ha procedit a instal·lar en
l'ajuntament i en l'Espai Jove, la connexió Wi Fi. El pròxim edifici en què s'instal·larà serà
el centre Social. Es tracta d'una primera fase d'instal·lació en edificis públics.
El senyor Carbonell apunta que hauria d'informar-se el públic.

DESÉ QUINT. INFORMES DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS
No es van produir.

DESÉ SEXT. PRECS I PREGUNTES.
Per part del senyor Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es realitzen les
preguntes següents:
1.- Quins han sigut les actuacions de la Regidoria de Promoció Econòmica durant el que va
d'exercici 2010? Quins són els gastos que ha ocasionat al llarg de l'any 2010 la regidoria?
• Actuacions i gastos realitzades amb AEPIR
• Actuacions i gastos realitzats amb ACE
Altres iniciatives i gastos que hagen realitzat
Respon el senyor Eduardo Ovejero, regidor de Promoció Econòmica, que en relació
a AEPIR, continuen recolzant a l'associació, seguixen amb la borsa d'ocupació i amb la
informació als empresaris de les ajudes que poden sol·licitar. Quant a la informació,
continuen amb el manteniment de la pàgina web, i facilitant informació de totes les
activitats generals.
Quant als gastos, estan dins dels aprovats en l'exercici.
El senyor Fontelles considera que no se'ls ha contestat, perquè volien gastos i
actuacions concretes, no genèriques.
El senyor Ovejero insistix que no s'han passat de les partides aprovades.
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2. Quins han sigut els ingressos i els gastos, separant la font d'ingressos i gastos, del
poliesportiu Paco Camarasa durant els primers 10 mesos de 2010?
Respon el senyor Miguel Saborit que el gasto mitjà és de 33.000 €. Indica que ja va
dir els ingressos fins al mes de juny en un ple, però que no té inconvenient a tornar-ho a
repetir-los:
gener: 36.649 €
maig: 38.754
setembre: 9.543 €

febrer: 38.956 €
juny: 37.014 €
octubre: 43.918 €

març: 40.197 €
abril: 35.321 €
juliol: 25.126 €
agost: 9.112 €
novembre: 42.616 €

3. Què ha impedit que no s'elabore el Pla d'Estabilitat Econòmica i Financera a data 22 de
novembre?
Respon el senyor alcalde que l'informe sobre el compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària resultat de la liquidació de l'any 2008 va ser informat el Ple de
data de 5 d'agost de 2.010. El termini per a la presentació del pla era de tres mesos.
Finalitzat el període vacacional, els esforços des del Departament d'Intervenció s'han
centrat en la preparació de la liquidació del pressupost de 2.009 i a arbitrar les solucions
relatives a les pòlisses de crèdit que estaven vigents. En estos moments s'està treballant en
l'elaboració dels documents del Compte general de l'any 2009, que ens pareix un treball
més urgent. D'altra banda, entenem que és preferible per a la realització del Pla a partir dels
resultats de l'any 2009 i de l'informe que es derive dels mateixos, que acompanyarà al
compte general d'eixe any.

4. Situació actual de les torres elèctriques situades sobre el solar del Sector I destinat a
construir vivendes a preus concertats: quan van a retirar-les?
Respon el senyor alcalde que ja va dir que el tema estava en mans d'Iberdrola. Els
tècnics estan fent tot el que es puga, i que cada vegada Iberdrola està posant més
impediments. Ara els demana que lleven els cocoters que hi ha en la zona de la Rambleta.

5. El 23 de març del 2010 es va aprovar el pressupost general de l'Ajuntament, el qual
incloïa una sèrie de subvencions per al teixit associatiu local: Volem saber l'import abonat
efectivament per l'Ajuntament, a data del ple de desembre del 2010, a totes i cada una de
les associacions o clubs que figuraven en el pressupost. El sistema de pagament fraccionat
versus l'únic i la data de cobrament. En el cas que hi haja un impagament, quin és el motiu?
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Respon el senyor alcalde que en el pressupost es reflectien les quanties de les
subvencions. Hi ha poques que han quedat sense pagar què hi ha de temps fins a final d'any.
Insistix el senyor Fontelles que no els està contestant i li torna a repetir la pregunta.
Respon el senyor alcalde que l'única que té el pagament fraccionat és la Societat
Musical, amb una quantitat fixa mensual, el Club de Futbol de Rafelbunyol, i les Ames de
Casa. Els altres, tenen pagament únic, passant a relacionar les associacions que han cobrat
la subvenció: Unió Democràtica de Pensionistes, IES, viatge fi d'estudi, Col·legi, viatge fi
d'estudi, Associació Pares IES, Falla El Tabalet, Agrupació cultural ornitològica, Club “El
Refilet”, Societat de Caçadors, Club de Pilota Raspall, Club de bàsquet, Club de tenis, club
de Pàdel.
Per cobrar queden les associacions següents: Associació Comerciants Empresaris,
Associació Empreses Polígon, Associació Pares Mare de Déu del Miracle, Agrupació
Cultural Vianants, Coral “Cantarella Jovenalla”, Confraria Crist de la Caritat, Banda de
“Tambors i Cornets”, Peña ciclista, Colombicultura, Societat de Caçadors, Club de futbol
veterans, Club de futbol veterans Sant Roc, Club de socorrisme, Club d'Escacs, Peña
Valencianista, Peña Levantinista i club de natació.

6. Quin ha sigut l'import de les beques que atorga l'ajuntament als estudiants d'ESO?
Quants han sigut els beneficiaris? Quantes han sigut les sol·licituds rebutjades i per què?
S'han pagat els imports?
Respon el senyor alcalde que les subvencions per a ajuda de llibres s'han donat als
xiquets d'infantil i als d'ESO pagant-se a estos últims 5.130 €, a raó de 54 xiquets per 90 €
cada u.

7. En el sector IV l'empresa Miguel i Benja, SL ha connectat els desaigües en la connexió
de la parcel·la A19. Expliquen-ho.
Respon el Sr. Saborit, regidor d'obres, que efectivament es demana permís per a fer
un desaigüe i connectar a la general. L'ajuntament va dir que es mirara una altra forma de
connexió, perquè amb esta s'encreuava el carrer i es trencava el formigó imprés. Aigües de
València va suggerir que la possibilitat seria connectar-se a un dels dos desaigües de la
parcel·la A19.

8. Com es postula l'equip de govern davant de les acusacions de PRODAEMI?
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Contesta el senyor alcalde que com a ajuntament han arribat a la conclusió que es
tracta d'un contracte administratiu especial i s'ha aplicat esta jurisprudència. L'empresa no
està d'acord, i pensa que és un contracte privat, i s'ha d'aplicar una altra jurisprudència. I la
cosa s'ha quedat ací.
9. Quan pensa explicar l'equip de govern allò que s'ha ocorregut amb PRODAEMI en el
poble?
Respon el senyor alcalde que tindrà les explicacions en el moment oportú.

10. Import monetari efectiu rebut del Pla Confiança.
El senyor alcalde diu que el primer pagament va ser al juny del 2010 per un import
de 430.985,87 €. Segon pagament al juliol del 2010 per un valor de 119.292,85, tercer
pagament al setembre del 2010 per un valor de 176.389,98 €; Quart pagament a l'octubre
del 2010 per 81.771,75 €, i quint Pla al novembre del 2010 per 64.807,62; total
873.248,08. L'import del Pla en 2009 és de 470.080 € i en 2010 és de 1.080.727, i s'està
pagant d'acord amb les certificacions presentades.
Aclarix el senyor secretari que s'està pagant prou ràpid.

11. Quants veïns de Rafelbunyol han sol·licitat i quants han rebut les ajudes previstes per la
Llei de Dependència?
Respon la senyora Mari Carmen Piquer, regidora de Servicis Socials, que a
Rafelbunyol s'han s'han tramitat 286 peticions per a la Llei de Dependència, dels quals 44
ja han mort. No poden saber a qui li l'han aprovat, ni quantes hi ha resoltes, perquè es
notifiquen directament a l'interessat.

12. Quants diners i a qui s'ha pagat en concepte de lloguer de camps de futbol a altres
pobles des que s'ha hagut d'anar fora a jugar a futbol els equips locals pel derrocament del
camp de futbol de Rafelbunyol?
Respon el senyor alcalde que des de l'any 2008 fins a la data s'han pagat 39.689,70
€.
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13. Hem vist que la Casa de la Cultura està utilitzable. Hi ha alguna programació prevista
per a ella? Quan es pensa inaugurar la Casa de la Cultura? Per què s'utilitza si no s'ha
inaugurat
El senyor alcalde indica que és normal la seua utilització, sense haver sigut
inaugurada. Ja s'inaugurarà quan les coses estiguen clares i es puga.

14 Per què no s'obliga a tancar els solars a tots els propietaris, inclosos els que els tenen
tancats amb tanques metàl·liques en les zones on la majoria ho han fet?
Respon el senyor alcalde que s'està obligant a tots i només queden 19. Estan
indicant que el tancament metàl·lic no és el que vol l'Ajuntament. És una de les coses
prioritàries de l'Ajuntament.

15. Per què no es prenen mesures contra els quals encara no han pavimentat degudament les
voreres dels seus solars?
S'estan prenent mesures. Ha vingut el propietari d'un solar prop de l'institut
demanant un poc més de temps per a la pavimentació de la vorera.

16. Per què no es reposen les tapes dels registres elèctrics, telefònics, d'aigua, etc, que
falten en les voreres del poble i són un perill evident per als vianants?
Respon el senyor alcalde que sí es que posen, però es roben al ser de ferro, per això
s'han posat de plàstic en el Sector IV.
17. Fa més d'un any, es va preguntar a este ple per la plantació d'arbres en el carrer Reial
Séquia de Moncada després de tallar els que havien i se'ns va dir que es plantarien en breu.
Per què no s'han replantat?
Respon el Sr. alcalde que senzillament perquè la séquia no ho permet, perquè les
arrels perjudiquen la mateixa séquia. Tenen un xicotet projecte a base d'arcs i flors molt
bonic, però val diners, per la qual cosa esperaran a tindre-ho per a poder dur-ho a terme.

18. S'ha fet la permuta dels solars tocant a l'institut per les parcel·les acordades en el sector
IV? Si no, per què?
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Contesta el senyor alcalde que inclús no està formalitzat; en el seu moment serà un
assumpte que coneixerà el Ple de l'Ajuntament. Per a poder justificar la permuta s'ha
demanat un informe al Sr. Arquitecte en què quede acreditat l'equivalència de valors entre
les parcel·les a permutar, que està encara per emetre. En quant estiga, es realitzarà una
proposta formal als propietaris. Cal indicar que hi ha un problema afegit amb una de les
parcel·les, perquè s'ha esbrinat a través de la informació registral que està hipotecada, per
la qual cosa per a formalitzar la permuta caldrà alçar la càrrega prèviament. Este assumpte
es va parlar amb l'entitat bancària, i en principi no deuria haver-hi problema per a
solucionar-ho, traspassant la hipoteca al solar que s'adjudique, però sí que és cert que és un
problema afegit atés que a més d'arribar a un acord amb el propietari, cal pactar-ho
igualment amb l'entitat bancària, la qual deurà firmar també l'atorgament de l'escriptura
pública.

19. Després de l'aprovació de l'últim pressupost municipal, este Ajuntament aprova per
unanimitat una moció en què este es comprometia a convocar concursos-oposicions per a
consolideu les places vacants que hi ha tant en l'administració municipal com en els
treballadors laborals. Després d'esta aprovació, que se sàpia, no s'ha fet cap convocatòria
pública en els termes que marquen les normes per a este tipus d'exàmens, per tot açò,
preguntem si l'equip de govern municipal, i més en concret l'alcalde, com a primer
responsable del personal municipal, tenen previst fer alguna convocatòria d'examen en el
sentit de la resolució aprovada pel ple?
El senyor alcalde respon que en realitat sí que s'ha cobert una plaça en propietat que
va ser la de l'Inspector cap.
Cal indicar que este procés és complex i no es pot realitzar de manera immediata
respecte a la totalitat de les places, perquè això suposaria pràcticament la paralització de
l'Ajuntament, ja que després de l'aprovació de l'estatut Bàsic de l'Empleat Públic, els
tribunals han d'estar compostos per funcionaris de carrera o laboral fix, la qual cosa en la
pràctica suposa que el personal més experimentat va a haver d'estar dedicat als processos de
selecció que s'aproven.
Per un altre costat no cal oblidar, que amb independència de la competència en
l'aprovació de les bases concretes de selecció del personal recau en l'Alcaldia, el dit Estatut
Bàsic considera objecte de negociació amb la representació sindical les normes genèriques
de selecció.
És per això que es considera convenient la negociació amb els representants
sindicals la periodificació dels processos de selecció, i els sistemes de provisió dels llocs de
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treball, sense perjuí, com ha quedat dita, que les bases concretes siguen decisió de
l'Alcaldia.
A això cal afegir que en estos moments s'està immers en el procés d'elecció de nou
representant sindical en l'àmbit dels funcionaris (la Mesa electoral ha quedat constituïda el
dia 30 de novembre).
Es considera per tant prudent esperar en primera instància que es resolga este procés
electoral i posteriorment programar tot el procés.

20. Recentment tècnics de la Diputació Provincial, regidors d'este ajuntament i veïns de
Rafelbunyol van iniciar una sèrie de reunions per a posar en marxa l'Agenda 21 a
Rafelbunyol i per este tema, este grup municipal vol saber si la regidoria corresponent s'ha
posat en contacte amb les persones interessades a col·laborar amb el desenrotllament de
l'Agenda a Rafelbunyol, si se'ls ha facilitat algun tipus d'ajuda en concret i si se'ls ha
facilitat les resolucions que els tècnics de la Diputació van anunciar que estarien en
l'Ajuntament a la seua disposició en breu.
Respon la senyora Milagros Cano, regidora de Medi Ambient, que estan a l'espera
que envien 2 còpies del projecte. Es va oferir la sala del Centre Social i creu que a la
setmana que ve estaran.

21. Saben perfectament que són responsables de la seguretat viària del Sector IV i que la
falta d'il·luminació pot ocasionar algun accident. Per quin motiu no s'il·lumina el Sector IV
a pesar d'estar obert al trànsit rodat?
La donen per resposta, a l'haver-hi tractat anteriorment el tema.

22. Quan pensen inaugurar el parc del Sector IV? Tenen idea d'obrir-lo en horari nocturn
almenys els caps de setmana?
Contesta el senyor alcalde que s'inaugurarà quan convinga, i respecte d'obrir-lo de
moment a la nit no pensen fer-ho.

23. Després de la firma de la Carta de bones Pràctiques de l'administració autonòmica i
local per part d'este Ajuntament, el PSPV-PSOE i JJSS Rafelbunyol entenen que es va a
fomentar la transparència, la participació ciutadana i la rendició de comptes a la ciutadania.
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És per això que els preguntem: constituiran els diferents consells de Participació
Ciutadana? Què passa amb el Consell de la Joventut que van prometre que constituirien una
vegada inaugurat l'Espai Jove i encara no ho han fet?
Respon el Sr. alcalde que ja ha contestat anteriorment, però que estiga tranquil
perquè ho faran quant convinga i puguen, però que la responsabilitat serà la nostra.

Verbalment el senyor Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, realitza les preguntes
següents:
1. Quan Sabran el preu definitiu de les obres d'urbanització del sector IV? Si ja el coneixen,
a quan ha ascendit el metre quadrat i tots els metres quadrats que té l'ajuntament.
Respon el senyor alcalde que no pot contestar, perquè encara no s'ha acabat.

2. Ja hi ha una sentència definitiva respecte a la parcel·la de la residència dels senyors
Gargallo? En cas afirmatiu, quants euros costarà a l'Ajuntament?
Respon el senyor alcalde que sí que n'hi ha. La quantitat que ha de pagar
l'ajuntament és la que va defendre, 559.000 €. La sala va acordar desestimar el recurs de
súplica.

3. Quan pensen presentar el Pressupost de 2011 i el tancament del 2009? Demanaria que ho
feren en temps i que no els feren tancats, deixant-nos participar.
El Sr. alcalde contesta que els presentaran quan puguen, perquè hi ha molt de treball
en l'ajuntament.

4. Si saben alguna cosa de PRODAEMI?
El senyor alcalde diu que de moment no saben res.

El senyor Carbonell continua dient que respecte a la sentència dels Gargallo,
pregunta si és possible algun recurs.
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Aclarix el senyor secretari que la sentència diu que és ferma i que no cap cap recurs
ordinari; faltaria saber si és possible un recurs de cassació. En tot cas ells han de comunicar
al jutge la seua voluntat d'interposar recurs

Realitza un prec. Hi hi ha coses que no es realitzen per falta de personal, com és en
el cas de la intervenció, com el que s'ha dit de l'informe del pla d'estabilitat pressupostària.
Creu que deu fer-se esforços per a solucionar este problema.
Finalment fa referència al tema de la desestimació del ple sol·licitat pel seu grup i
pel PSPV-PSOE. Ells volien presentar propostes de què fer una vegada resolt el contracte
amb PRODAEMI. Sé que davant de la desestimació poden presentar un recurs d'alçada,
però optaran per registrar una altra sol·licitud de ple, i els demanaria que ho llegiren bé.
Afig que si haguera eixa Junta de Portaveus, açò se solucionaria i no hi hauria estos
problemes.

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