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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 5 D'AGOST DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les nou hores i trenta minuts del dia 5 d'agost 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 D.
JAIME GARCIA GARCIA, 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'Orde del Dia.
Declarat obert l'acte públic, d'Ordre de la Presidència es va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

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 4 de juny,
sessió extraordinària de 30 de juny i sessió extraordinària i urgent de 22 de juliol del 2010.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les
mencionades actes.

SEGON.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del Sr. alcalde, el Sr. 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 Sr. Carbonell, en representació del grup del Bloc sol·licita aclariment respecte als
decrets 255 i 259. Respon el Sr. secretari que es tracta de l'adjudicació provisional i de
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l'adjudicació definitiva de l'adquisició de mobiliari per a activitats recreatives i culturals
incloses dins del PPOS 2010.
També pregunta en relació al decret 287 i següents sobre reforç de la policia local
per a la nit de disfresses, preguntant tots els agents que es contractaran, recordant que el
compromís és que se'ls mantindria informats respecte d'este assumpte.
El Sr. alcalde respon que es va donar la informació respecte a les festes, però que no
cal oblidar que les decisions les pren l'Alcaldia, sobretot en referència a diversos punts que
seguixen la mateixa línia que anys anteriors. La contractació de policies ja es va fer l'any
passat i cal sol·licitar permís als alcaldes per a poder contractar personal que està a les seues
ordres, indicant que seran sobre 40 agents. Al marge no hi ha res extraordinari.

TERCER.- APROVACIÓ DEL COMPTE D'ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI
DE L'ANY 2008.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Especial de Comptes de 5 de juliol del
2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat i sotmetre-la a exposició al públic durant el termini de quinze dies per a la
presentació de reclamacions, proposant la seua aprovació al Ple de l'Ajuntament en el
supòsit de no presentació de reclamacions.
Continua el Sr. secretari indicant que l'anunci d'exposició al públic va eixir
publicada en el BOP de 8 de juliol del 2010 i no s'han presentat al·legacions durant el
període d'exposició al públic.
Preguntats els grups polítics, els mateixos es ratifiquen en allò que s'ha manifestat
en comissió.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar
el compte d'administració del patrimoni de l'any 2008 amb un resultat final de
28.154.544,09 €, tenint cada un dels apartats del Compte la seua equivalència en el balanç
de situació a 31 de desembre del 2008.

QUART.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PREUSPUESTO DE
L'ANY 2008.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Especial de Comptes de 5 de juliol del
2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per huit
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vots ponderats a favor, dels representants del Grup Popular, i cinc vots ponderats en contra
dels representants del Grup del PSPV-PSOE i del Bloc i sotmetre-la a exposició al públic
durant el termini de quinze dies per a la presentació de reclamacions, proposant la seua
aprovació al Ple de l'Ajuntament en el supòsit de no presentació de reclamacions.
Continua el Sr. secretari indicant que l'anunci d'exposició al públic va eixir
publicada en el BOP de 8 de juliol del 2010 i no s'han presentat al·legacions durant el
període d'exposició al públic.
Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el Sr. Carbonell, portaveu
del Bloc, indica que hi ha una sensació d'irrealitat a l'analitzar els comptes, perquè es tracta
de comptes de 2008 i s'està a mitat del 2010.
Passa a analitzar el Balanç de situació oferint les dades de l'actiu i del passiu,
distingint en el primer el capital immobilitzat i l'actiu circulant, i en el segon els fons propis
i els creditors a llarg terme i curt terme.
Respecte al compte del Resultat Econòmic Patrimonial destaca els gastos relatius a
interessos bancaris per un import de 95.240 € es paguen en interessos i que hi ha un estalvi
de 12.494.223 €, però provocat bàsicament per “altres ingressos de gestió ordinària”, que es
referixen fonamentalment a les quotes d'urbanització del sector IV.
Respecte al resultat pressupostari ajustat (264.683 €) destaca que l'any 2007 era de
prop de 600.000 €, i que el romanent de tresoreria per a gastos generals també ha descendit
en relació a l'any 2007.
Respecte a la liquidació del pressupost pròpiament dita, indica que s'ha modificat el
pressupost inicial per un valor de 12.759.000 €, la qual cosa suposa el 101%, i que ha
existit un excés de previsió d'ingressos del 27,4 %.
Respecte als gastos, destaca igualment les modificacions hagudes de 12.759.000 €,
amb uns gastos compromesos de 19.600.000 €, quedant pendents de pagament 4.400.000
€, generant-se 5.750.000 € de romanents. Destaca que en els romanents no incorporables hi
ha una quantitat significativa, 3.500.000 €, i que no devien haver-se generat: TFIL; gastos
per a pal·liar la desocupació, llibres de text, construcció d'auditori, remodelació del camp de
futbol….
Respecte dels indicadors, dir que el de liquiditat significa el 0,24 % (2,21 en 2007).
De la solvència a curt termini està en l'1,62% (3,28 % en 2007), i que l'endeutament per
habitants és de 286,24 €.
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Quant als indicadors pressupostaris, dir que quant a gastos està en el 0,77 %,
l'execució dels ingressos ha sigut del 0,73% i el superàvit per habitant de 32,81 €.
Fa així mateixa una anàlisi de l'informe sobre estabilitat dels pressupostos, en el
que finalment es conclou que el necessitat finançament del nostre ajuntament en 2008 és de
3.170.077 €, la qual cosa porta com a conseqüència l'elaboració d'un pla econòmic de
reequilibri financer que hem de presentar a la Conselleria d'Economia i Hisenda. Segons
l'informe elaborat pel secretari-interventor, els motius fonamentals han sigut la incorporació
dels 4,5 milions d'euros de romanents de crèdit que han servit per a finançar part dels gastos
executats en 2008, concloent que esta necessitat de financiació no vol dir que siga deute
real, però si un indicador que els pressupostos i la seua execució no s'han fet de la manera
més idònia.
Quant a les raons al·legades en el retard de presentació dels comptes (nova
instrucció de comptabilitat, per un excés de treball provocat per la gestió directa del Sector
IV, falta de personal…) és responsable directament o indirectament l'equip de govern.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, s'inicia l'exposició indicant
que es tracta el tema amb 19 mesos de retard respecte a la terminació de l'any natural, la
qual cosa els porta a una irrealitat quant a l'anàlisi dels comptes de l'any 2008. Reclamen la
figura de l'interventor, recordant que el Sr. alcalde s'ha compromés a crear-la per a l'any
que ve.
Inicia l'exposició criticant l'existència de modificacions pressupostàries per un valor
de 12.759.964 €, que és més del 100% del pressupost inicial, per la qual cosa indica que el
pressupost que s'aprova és totalment irreal. Hi ha un romanent de crèdits de 5.750.986 e i
un excés de previsió de 6.953.944 €, motivat pel fet de no consignar cap euro en la partida
de quotes d'urbanització, quan l'import real va ser de 8.121.721 €. Es va finançar el 2008
per incorporació de romanents de crèdits d'exercicis anteriors per import de 4.482.269 €. La
participació en tributs estatals va obtindre una recaptació neta del 100% dels drets
reconeguts. La Generalitat Valenciana va deixar de pagar 118.823 €. Els drets pendents de
cobrament en impostos ascendia a 692.013 €. Els drets pendents per taxes equivalen a
79.255 €.
Afig que és responsabilitat de l'Equip de Govern presentar els comptes en un termini
apropiat i no 19 mesos després d'haver-se acabat l'any, i que també és responsabilitat seua
tindre l'equip humà necessari per a gestionar l'ajuntament.
Continua indicant que hi ha la necessitat finançar en este pressupost un 19,38% dels
ingressos no financers ajustats i que motiva la realització d'un pla econòmic financer en el
termini de 3 mesos que ve obligat per la nova normativa.
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Respecte de l'actiu, remarca que en l'actiu circulant hi ha un augment de deutors
respecte al 2007. Del passiu destacar els deutes a llarg termini en entitats de crèdit per valor
de 1.749.999 €. A curt termini els deutes en les entitats de crèdit ascendien 558.941,26 €. .
Analitza igualment el compte de resultats tant en la part del deute (destacant 96.000
euros en gastos financers), i en l'haver-hi (destacant que hi ha hagut uns ingressos
extraordinaris de 3.764.704,45 €.)
Conclou indicant que es van aprovar uns pressupostos que inicialment ascendien 12
milions d'euros i que han acabat sent el doble del que es presenten, la qual cosa ve a
demostrar la ineficàcia de l'equip gestor a l'hora de redactar els pressupostos, perquè
després no tenen res a veure amb el pressupost inicial, i l'afany per dir que hi ha superàvit al
consignar 0 euros en les quotes d'urbanització, quan se sabia que anaven a cobrar-se.
El Sr. alcalde indica que en la comissió de comptes cada partit va dir el que
considerava oportú. Assenyala que cada u veu els pressupostos en un vidre distint. Indica
que antigament existia un pressupost ordinari i un altre extraordinari que facilitava la
comptabilitat dels ajuntaments, perquè en el primer anaven els gastos corrents, mentres que
en l'extraordinari es reflectien les urbanitzacions i la resta.
El pressupost actual arreplega el pressupost ordinari i extraordinari i tot el que són quotes
d'urbanització s'arreplega ara en el pressupost ordinari, per la qual cosa és lògic i normal
que al final aparega una quantitat molt superior al que en principi s'havia determinat com a
gasto ordinari de l'ajuntament.
També hi ha hagut una dificultat, per la nova tecnologia introduïda que realment ha
fet que els nostres funcionaris tingueren problemes, igual que els funcionaris d'altres
ajuntaments. Açò ho estan solucionant a poc a poc.

El Sr. Carbonell comenta que des que ell és Regidor els pressupostos són així, i són
els que són. Ací s'aproven els pressupostos pel que s'aprova, després de es modifiquen,
després es reconeixen les obligacions que es reconeixen i es paguen les que es paguen. Açò
és així i no val dir que si antigament era d'una altra manera. Es compliquen i molt els
pressupostos per decisions polítiques, com la urbanització del Sector IV, que ha provocat
acumulació de tasques, desfasament dels pressupostos, i que com a mínim l'alcalde deu
reconéixer-ho. Respon el Sr. alcalde que no ho reconeix.
Continua indicant el Sr. Carbonell que hi ha unes noves instruccions comptables que
s'han d'aplicar en tots els ajuntaments, i este ha sigut un dels 50 ajuntaments cridats a
l'ordre per la Sindicatura De Comptes. Incidix que és el sistema europeu de comptes el que
ens fa valorar la necessitat de finançament d'este ajuntament en 3 milions, i això és
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conseqüència que hi ha hagut gestors públics que no han portat els comptes com devien i
ara ens obligaran a fer-les millor i que els pressupostos s'assemblen més a la realitat.
Per part del Sr. Fontelles insistix en el fet que el desajust dels pressupostos es deu a
la decisió d'urbanitzar el Sector IV. Açò ha motivat la recurrent demanda de pòlisses per a
cobrir eixa decisió de gestió directa d'un sector que es va obrir en un moment en què no era
necessari. Afig que el Sr. alcalde cita exemples que no es correspon, com ara que ens ve
amb anacronismes de pressupostos ordinaris i extraordinaris fent comparacions incoherents
i que no vénen al cas. La qüestió real és que es van pressupostar prop de 13 milions d'euros
i finalment tenen un pressupost de quasi 25 milions d'euros, la qual cosa considera un
desfasament total sobre les previsions que tenien. Afig que s'ha de redactar el Pla
d'Estabilitat Económinca i reincidix que la Sindicatura De Comptes ens ha cridat a l'ordre.
Puntualitza el Sr. alcalde que la cridada a l'ordre de la Sindicatura s'ha produït junt
amb 35 alcaldes socialistes. El Sr. Fontelles respon que cal saber-se les circumstàncies de
cada Ajuntament.
Finalment sotmés l'assumpte a votació per majoria absoluta de huit vots a favor dels
regidors del grup Popular i cinc vots en cont4ra dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i
del Bloc, el Ple de l'ajuntament va acordar:
PRIMER: Aprovar el Compte general del Pressupost de l'any 2008, previ haver
sigut dictaminada per la comissió Especial de comptes en sessió de data 5 de juliol del
2010, i haver estat exposada al públic per mitjà d'inserció d'anuncis en el butlletí Oficial de
la província núm. 160 de data 8 de juliol del 2010, sense que durant el període en què va
durar la informació al públic es presentaren al·legacions o observacions a la mateixa.
SEGON.: en compliment del que establix l'article 16.2 del reial decret 1463/2.007,
pel que s'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2.001 de 12 de desembre,
d'estabilitat pressupostària, remetre l'informe elaborat per la Intervenció en ocasió de
l'aprovació del Compte general del pressupost de l'any 2008, sobre el compliment de la Llei
d'Estabilitat a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma que exercisca la tutela
financera en el termini de quinze dies hàbils.

QUINT.- ACORDAR L'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LA MODIFICION PUNTUAL
NÚM. 11 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT RELATIU A LA
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MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 66 REFERENT ALS APROFITAMENT SOBRE
ALTURA DE CORNISA I ÀTICS.
Per part del secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Obres Públiques
de 2 agost del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per huit vots ponderats a favor, dels representants del Grup Popular, i cinc
abstencions ponderades, dels representants del Grup del PSPV-PSOE i del Bloc.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc, expressa que el document indica que es
tracta de la modificar l'art. 66 referent a l'aprofitament sobre l'altura de cornisa i àtics,
responent a una ordenació detallada de l'àmbit i no modifica l'ordenança estructural. Els
motius per a fer-ho són l'optimització de l'aprofitament de l'edificabilitat assignada a les
illes sense necessitat intensificar excessivament l'edificació, afavorir la consolidació del sòl
sense edificar en els sectors I i IV i establir una redacció concisa d'este article. Este article
abans feia referència als àtics, que generava dubtes i veuen correcte que açò es regule. Però
després parlen en un altre apartat sobre ocupació de reculada fins a línia de façana que en
definitiva suposa construir una altura més. El seu grup, a pesar de les preguntes fetes en la
comissió informativa, seguixen sense entendre-ho, perquè consideren que este punt
clarament afavorix la gent que té grans illes, i a més aplicant-se només a dos sectors del
poble. Com no ho entenen, no ho votaran a favor.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, sol·licita permís perquè
intervinga el Sr. Barrachina, representant del seu grup en la Comissió Informativa d'obres
públiques.
El Sr. Barrachina indica que creuen que l'Ajuntament no pot fer un urbanisme a la
carta, com a conseqüència de les propostes realitzades per constructors. perquè afavorix als
seus interessos, i no dels interessos globals de Rafelbunyol i de l'urbanisme que sempre han
fet: un urbanisme de perfil baix i agradable. Pensen que no cal plegar-se a les exigències
dels interessos particulars dels promotors. A més es perjudica les persones que ja han
construït en estos sectors i no s'han pogut beneficiar d'esta modificació.
Del document presentat es desprén que es tracta de convertir el que és planta B+1 en
planta B+2 i planta B+2 en planta B+3. Encara que ho entenen veurien correcte que ara
compute com a superfície útil, sense variar l'edificabilitat del solar. El que es puga
computar eixos metres, i que això es reste dels metres en planta baixa, no implica que en les
façanes s'augmente en una altura més, perquè la reculada de l'àtic es porta a primera línia i
estèticament s'està trencant amb allò que s'ha aprovat fa un parell d'anys.
Afig que este sistema no garantix que no es continue fent muntatges provisionals
que s'estan realitzant ara, sense que ocórrega res, afegint que no veu coherent que s'actue
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en casos de façana o cornises amb clavills o defectes, que són detalls menors, i que no
respecte de les estructures que s'estan muntant per ací. Conclou indicant que estan d'acord
en què compute l'aprofitament de la superfície baix sostre, però no a l'augment de l'altura en
façana perquè trenca amb l'estètica i no seguix la línia urbanística de l'ajuntament.

El Sr. alcalde en representació del Grup Popular manifesta quan un promotor
plantege alguna cosa il·legal a l'Ajuntament, este dirà que no, però quan plantege una cosa
que la Llei li permeta, l'ajuntament té l'obligació, a través d'un estudi de detall, d'estudiar i
valorar la proposta. La Llei permet, a través d'estudis de detall, certes rectificacions, i la que
estan plantejant és una d'elles. No hi ha un centímetre més d'altura de què té. L'altura
continua sent la mateixa. Hi ha problemes que es plantegen i que cal intentar solucionar,
com que ara l'àtic es troba bloquejat en cas d'accident, perquè només tenen accés des de la
segona planta. Amb esta modificació, l'ascensor podrà tindre accés a la tercera planta.
També es referix a l'obligació d'instal·lació de plaques solars en els terrats dels edificis.
Consideren que abans que es comence a edificar en estos sectors d'una manera més
assídua, poden tindre resolt este tema. Insistir que no es tracta de fer més altures, i que no
es fa per capritx, sinó per necessitat i per considerar que realment es pot fer i és convenient
fer-ho per molts motius, i a més està dins de la Llei.
Contesta el Sr. Carbonell que estarà dins de la Llei, si el Ple ho aprova. Perquè els
constructors puguen fer-ho, primer ha d'aprovar-ho el ple. Intervé el Sr. alcalde indicant
que és correcte, però que és legal demanar-ho. Continua el Sr. Carbonell dient que tot el
problema de l'ascensor i l'escala, pot solucionar-se també contemplant-ho com a àtic. Ara es
parla de fer B+3. Per tant, diguen el que diguen, seran més vivendes, perquè els metres de
dalt abans estaven vinculats a la planta inferior. Té clar que els metres són els mateixos, que
no augmenta la superfície construïda, però sí el nombre de vivendes. Esta clar, perquè hi ha
una altura més. A continuació es produïx un debat entre el Sr. Carbonell i el Sr. alcalde
sobre si ixen més o menys vivendes. El Sr. Carbonell insistix en el tema que ixen més
vivendes i el Sr. alcalde li baralla els seus arguments dient que no és així. Intervé també el
Sr. Saborit, regidor del PP, defenent la postura del Sr. alcalde. Continua el Sr. Carbonell
dient que ixen més vivendes, i ja es vora amb el tema de PRODAEMI, que eixiran més de
140 vivendes. En definitiva conclou que entenen la primera part, però no l'interés en el
segon punt, per la qual cosa no poden votar a favor.
El Sr. Barrachina considera que cap promotor fa una proposta si ix perjudicat. Amb
la desaparició de la reculada de planta àtic, augmenta la volumetria. El tema de l'ascensor i
de les plaques solars dependrà que el promotor preveja en el projecte la seua instal·lació.
També considera evident que eixa tercera planta facilita la distribució de vivendes i per tant
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li eixirà més rendible fer més vivendes que un àtic vinculat, per tant, eixiran més vivendes
es diga el que es diga.

Finalment sotmés l'assumpte a votació, per huit vots a favor dels regidors del grup
municipal del PP i cinc vots en contra dels regidors dels grups municipals del PSPV-PSOE
i del Bloc, l'Ajuntament en Ple va acordar sotmetre a informació al públic pel període d'un
mes la Modificació Puntual núm.11 de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Rafelbunyol, relatiu a la modificació de l'article 66 de les ordenances referent als
aprofitaments sobre altura de cornisa i àtics, acordant-se igualment la suspensió de
l'atorgament de llicències d'edificació per a aquelles àrees del territori objecte de la
modificació de planejament exposada al públic les noves determinacions de les quals
suposen modificació del règim urbanístic vigent; els efectes de la suspensió s'extingirà
definitivament transcorregut el termini màxim de dos anys.

SEXT.- APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDITS MOTIVAT PER L'APLICACIÓ DE L'ART. 14.1 DEL REIAL DECRET
LLEI 8/2010 DE 20 DE MAIG PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES
EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC.
Per part del secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Sectorials de 2 agost del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple
de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els grups polítics, estos es manifestes a favor, per la qual cosa sotmés
l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat va acordar aprovar inicialment
l'expedient pel qual s'acorda la transferència de crèdits entre partides de gastos pertanyents
a distints Grups de Funció en el pressupost de l'exercici de 2.010, motivat per l'aplicació de
l'art. 14.1 del reial decret Llei 8/2010 de 20 de maig pel qual s'adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, amb el següent resum per capítols:
Minoracions:
Cap.1. Gastos de personal………………….78.736
Total minoracions…………………………78.736
Augments:
Cap.9. Variació passius financers……..78.736
Total augments…………………………….78.736
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Igualment s'acorda 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.

SÈPTIM.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE L'ANY 2011.
Per part del secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Sectorials de 2 agost del 2010, en el qual l'assumpte per unanimitat va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament la proposta de considerar festa local el dia 6 de
setembre de 2.011, dimarts, festivitat de la Mare de Deu del Miracle, i per onze vots
ponderats a favor, dels Regidors dels grups Popular i del PSPV-PSOE i dos vots ponderats
en contra, del representant del grup del Bloc, es dictamina favorablement la proposta de
considerar com a festa local el dia 2 de maig de 2.011, dilluns, festivitat de sant Vicent
Ferrer.
Preguntats els grups polítics, mantenen la seua postura manifestada en la comissió,
indicant el Sr. Carbonell respecte a la festivitat de Sant Vicent Ferrer, que la postura del seu
grup és la mantinguda en anys anteriors de no acceptar-la com a festa local per considerar
que deuria ser Sant Antoni.
Sotmés l'assumpte a votació el Ple de l'Ajuntament acorda:
* Per majoria absoluta d'onze vots a favor dels regidors del Grup Popular i del
PSPV-PSOE i dos vots en contra dels regidors del grup del Bloc: el dia 2 de maig del 2011,
dilluns, festivitat de Sant Vicent Ferrer.
* Per unanimitat: el dia 6 de setembre de 2011, dimarts, festivitat de la Mare de Déu
del Miracle.

OCTAU.- NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT
Es dóna compte de la següent Proposta de l'Alcaldia:
10
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“El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha comunicat a este
Ajuntament la necessitat procedir a la renovació del càrrec de Jutge de Pau titular i
substitut de Rafelbunyol, a l'haver transcorregut 4 anys del seu mandat.
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 18 de maig del 2010 la convocatòria
perquè els interessats pogueren presentar les seues sol·licituds, emetent-se els
corresponents bans municipals, atorgant-se un termini un mes per a presentació de
candidatures.
Durant el termini conferit s'han presentat les instàncies subscrites per:
•
•
•
•
•

GEMMA MARTINEZ PIQUER
CLARA ENGIDANOS RODRIGUEZ
F. JAVIER ALCÀNTERA TORRES
Mª PILAR LOPEZ GASPAR.
VICENTE CONTELL FONTESTAD

Cada un dels quals ha presentat documentació relativa als mèrits que al·lega
per a ser nomenat Jutge de Pau.
Se 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 per a cada un dels càrrecs
a cobrir.
A tals efectes, d'acord amb el que preveu l'article 102.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, es proposa la votació
secreta, sistema que pot utilitzar-se per a l'elecció o destitució de persones, de tal manera
que es realitzaria en primer lloc la votació de Jutge de Pau titular, i posteriorment, entre
els candidats que no hagueren obtingut el dit nomenament, el de Jutge de Pau substitut.
Rafelbunyol a 22 de juliol de 2010. L'alcalde”
Igualment s'informa que en la Comissió d'Assumptes Sectorials de data 2 d'agost del
2010 es va donar la conformitat per a la utilització d'este sistema de votació.
A continuació es fa entrega als Srs. Regidors de les paperetes perquè puguen exercir
el vot relatiu a l'elecció del Jutge de Pau Titular, procedint-se per part dels mateixos a
entregar el vot al Sr. Secretari.
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A continuació es fa el recompte dels vots emesos resultant el següent:
Total vots emesos: 13
Vots a favor de María Pilar López Gaspar: 8 vots.
Vots en blanc: 5 vots.
Vots nuls: 0 vots.

A continuació es fa entrega als Srs. Regidors de les paperetes perquè puguen exercir
el vot relatiu a l'elecció del Jutge de Pau Substitut, procedint-se per part dels mateixos a
entregar el vot al Sr. Secretari.
A continuació es fa el recompte dels vots emesos resultant el següent:
Total vots emesos: 13
Vots a favor de Gemma Martínez Piquer: 8 vots.
Vots en blanc: 5 vots.
Vots nuls: 0 vots.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament acorda:
PRIMER: Pel resultat expressat, de huit vots a favor i cinc vots en blanc, que suposa la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, s'acorda proposar al
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el nomenament de D. MARIA
PILAR LOPEZ GASPAR per a cobrir el càrrec de Jutge de Pau Titular de Rafelbunyol.
SEGON: Pel resultat expressat, de huit vots a favor i cinc vots en blanc, que suposa la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, s'acorda proposar al
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el nomenament de SRA.
GEMMA MARTINEZ PIQUER per a cobrir el càrrec de Jutge de Pau Substitut de
Rafelbunyol.

NOVÉ.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
GENERALITAT, AGÈNCIA VALENCIANA DE LA SALUT DE LA
12
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CONSELLERIA DE SANITAT I L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL PER A
LA PRESTACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AMBULATÒRIA.
Per part del secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Sectorials de 2 agost del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple
de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els grups polítics, estos mostren la seua conformitat.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, Agència Valenciana
de la Salut de la Conselleria de Sanitat i l'Ajuntament de Rafelbunyol per a la prestació de
l'assistència sanitària ambulatòria.
SEGON.- Informar la Conselleria de Sanitat que la gestió del centre de rehabilitació es
realitza a través de la Societat Pública Municipal “Remarasa”, per la qual cosa la
justificació del gasto de conservació i manteniment del mateix, inclosos els del personal, es
realitzarà respecte a què haja contret la dita entitat.

DESÉ.- MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA REFORMA DEL GOBINERO
LOCAL I EL SEU NOU MODEL DE FINANÇAMENT
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la comissió d'Assumptes sectorial
de 2 d'agost del 2010 en el que l'assumpte és dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat amb les rectificacions introduïdes, transformant-se en una
Moció de caràcter institucional.
El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat l'aprovació de la següent Moció de
caràcter institucional:
“El passat dia 13 d'abril del 2010 es va aprovar en el Congrés dels Diputats, amb
el suport de la majoria del Ple, una moció conseqüència d'una interpel·lació urgent
presentada pel Grup parlamentari Popular a la vicepresidenta Segona del Govern, sobre
la reforma del Govern Local i el seu nou model de finançament.
L'esmentada iniciativa del Partit Popular insta al Govern a remetre al Congrés,
abans que finalitze l'actual període de sessions, el Projecte de la nova Llei de Finançament
Local conjuntament amb el nou Projecte de Llei Bàsica de Govern i Administració Local,
així com incorporar una memòria econòmica a esta última Llei.
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També en la Comissió Executiva de la Federació Espanyola de Municipis i
províncies, celebrada el passat 6 d'abril del 2010, es va acordar per unanimitat exigir la
tramitació parlamentària i aprovació en 2010 de les noves lleis de règim local i de
finançament, perquè puguen entrar en vigor l'1 de gener del 2011.
La reforma del finançament i El Govern local està pendent des que al novembre de
l'any 2004 la Federació Espanyola de Municipis i províncies aprovara la Carta de Vitòria,
amb motiu del 25 aniversari dels ajuntaments Democràtics, en demanda de "un nou Estatut
del Govern Local", dins dels principis d'autonomia local continguts en la Carta Europea
d'Autonomia Local, que contemplara, entre altres matèries, el "àmbit competencial propi"
dels municipis, províncies i illes i la seua connexió amb els "mitjans adequats per a
exercitar-les".
Tot això contenia un denominador comú; la imperiosa necessitat elaborar i aprovar
una nova legislació en matèria de Govern Local, l'adequació del seu finançament en funció
de les competències assumides i la necessitat que este nou model de finançament de les
entitats locals es realitze de manera urgent i simultània al de les comunitats autònomes.
Les hisendes locals estan veient-se seriosament afectades per l'efecte de la crisi
econòmica en l'evolució de la recaptació i en l'increment dels gastos associats al
funcionament de l'Estat de benestar en els temps de crisi.
En 2010, les entitats locals tindran un menor finançament procedent de l'Estat de,
almenys, 3.000 milions d'euros, com a conseqüència de la caiguda tan espectacular de la
recaptació en 2008.
Així mateix, segons les dades del Ministeri d'Economia i Hisenda les corporacions
locals hauran de tornar a l'Estat uns 1.500 milions d'euros en concepte de liquidacions
negatives del Pressupost de 2008, per haver rebut entregues a comptes superiors a què
suposadament els corresponen en virtut de la recaptació efectiva.
Les dificultats financeres dels ajuntaments repercutixen en la resta de l'economia, i
afecta especialment els autònoms i xicotets i mitjans empresaris. Cal tindre en compte que
el deute de les corporacions locals amb entitats de crèdit ascendia durant el tercer
trimestre de 2009 a 34.594 milions d'euros. A este deute reconegut per les CCLL i
computada pel Banc d'Espanya, caldria incloure els quasi 35.000 milions d'euros que,
segons les estimacions, mantenen les CCLL amb els seus proveïdors.
Així les coses, i davant de la greu situació per la qual estan travessant els Governs
locals, és necessari que l'executiu complisca amb els seus compromisos i present en el
Congrés dels Diputats, abans que finalitze l'actual període de sessions, la reforma del
govern local i el seu nou model de finançament.
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Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, adopta els acords següents:
PRIMER.- Manifestar el seu suport a la iniciativa aprovada pel Ple del Congrés dels
Diputats, de data 13 d'abril del 2010, per la que s'insta al Govern a remetre a la Cambra,
abans que finalitze l'actual període de sessions, el Projecte de la nova Llei de Finançament
Local conjuntament amb el nou Projecte de Llei Bàsica de Govern i Administració Local,
així com incorporar una memòria econòmica a esta última Llei.
SEGON.- Traslladar d'este acord al president del Govern, a la vicepresidenta Segona i
ministra d'Economia, al vicepresident Tercer i ministre de Política Territorial, i als
Portaveus parlamentaris de les Corts”

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE MODIFICACIÓ DE
L'ARTICLE 14.2 DEL REIAL DECRET LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUE
S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL
DÈFICIT PÚBLIC.
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la comissió d'Assumptes sectorial de
2 d'agost del 2010 en el que l'assumpte és dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament
per unanimitat, transformant-se en una Moció de caràcter institucional.
El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat l'aprovació de la següent Moció de
caràcter institucional:
“En el marc dels compromisos assumits pel nostre país enfront de la Unió Europea,
el passat 20 de maig, es va aprovar el Reial Decret Llei 8/2010, pel que s'adopten mesures
extraordinàries per a reduir el dèficit públic, amb la finalitat d'accelerar tant en 2010 com
en 2011 la reducció inicialment prevista en l'actualització del Pla d'Estabilitat i
Creixement 2010-2013, aprovat pel Consell de ministres de 29 de gener del 2010.
Més enllà de les mesures concretes arreplegades en el citat Reial Decret Llei, este
suposa una crida al compromís dels diferents nivells territorials de l'administració a la
consecució d'un objectiu que ha de ser compartit per totes elles.
Este crida ha sigut plenament assumit pels ajuntaments, diputacions, Consells i
capítols Insulars, que a través de la seua participació en la Comissió Nacional de
l'Administració Local han fet seu l'objectiu d'estabilitat per al 2010, així com l'estimació de
dèficit per al conjunt de les corporacions locals en els pròxims exercicis i el llindar de
dèficit per davall del qual no serà necessària la presentació d'un Pla Econòmic Financer,
que havien sigut proposats pel Govern d'Espanya.
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No obstant això, la responsabilitat que s'exigix a les entitats locals i que lleialment
estes assumixen, no pot suposar, en cap cas la vulneració de l'autonomia local, garantida
per la nostra Carta Magna, ni pot suposar una restricció a l'actuació de les mateixes
proporcionalment molt superior a l'assumida per l'Estat i per les comunitats autònomes.
Concretament, l'article 14.2 del Reial Decret Llei prohibix a les entitats locals i les
seues entitats dependents classificades en el sector Administracions Públiques, endeutar-se
a llarg termini al llarg de 2011, sense que existisca cap limitació semblant ni per a les
comunitats autònomes ni per a l'Administració General de l'Estat, que continuaran
incrementant el seu endeutament al llarg de l'esmentat exercici.
Tenint en compte, com ja s'ha assenyalat, que està previst que en 2011 el conjunt de
les corporacions locals abasten un dèficit màxim del 0,8% per cent, no pareixen existir
raons que justifiquen la impossibilitat que eixe mateix sector puga incórrer en un
endeutament per un import equivalent, ja que en cas contrari estos estarien abocats a
liquidar els seus pressupostos, en la majoria dels casos amb Romanent de Tresoreria
negatiu, generant importants tensions de tresoreria, amb el consegüent perjuí per al
conjunt de l'economia.
Així mateix, ha de tindre's en compte que, donat l'escàs pes del deute municipal en
el conjunt del deute de l'Administració pública espanyola, la variació de la mateixa (tant si
s'incrementa com si es reduïx) resulta molt poc rellevant, màximament si tenim en compte
els increments de deute previst per l'Administració General de l'Estat per al 2011. En
síntesi, des d'un punt de vista pràctic la reducció de l'estoc de deute que es derivaria de
l'esmentada prohibició, seria pràcticament irrellevant.
Al contrari, l'aplicació de l'esmentada prohibició en els seus termes actuals no
afectaria només les noves inversions projectades per al futur, sinó també a totes aquelles
que actualment es troben en execució, de manera que es generarien importantíssims costos
addicionals derivats tant de l'obligació d'indemnitzar als contractistes com del
deteriorament físic que patirien les obres en curs durant el temps de la seua interrupció.
A l'anterior s'unix la pèrdua econòmica que es derivaria de la impossibilitat
d'escometre o concloure projectes cofinançats amb recursos externs a l'entitat Local,
veient-se alguns ajuntaments inclús en l'obligació de tornar els imports ja percebuts al no
poder justificar la liquidació del projecte en el termini autoritzat.
En conseqüència amb tot l'anterior, en el si de la FEMP, es va adoptar per
unanimitat la decisió de sotmetre en tots els Plens dels Governs locals espanyols un acord
pel qual s'inste al Govern d'Espanya a modificar l'actual redacció de l'article 14.2 del
Reial Decret Llei 8/2010, de manera que respectant l'autonomia financera dels
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ajuntaments quede garantit el seu compromís amb la reducció del gasto públic i la
inversió.
La Comissió Executiva acorda per unanimitat dels seus membres presents l'acord
següent:
Instar el Govern d'Espanya que modifique la redacció de l'article 14.2 del Reial
Decret Llei 10/2010, suprimint la prohibició genèrica d'endeutament de les entitats locals
per a l'exercici 2011, per una limitació de la mateixa, d'acord amb les condicions següents:
Primer.- Els ajuntaments, diputacions, Consells i capítols Insulars es comprometen a
coadjuvar a la reducció del dèficit públic i al control del creixement del deute públic, i per
això assumixen la necessitat controlar el creixement del deute local, en funció del volum de
deute de cada un d'ells en el moment actual.
Segon.- Prenent com a referència l'estoc de deute de cada entitat a 31 de desembre del
2010, calculat d'acord amb els criteris del Protocol de Dèficit Excessiu, -metodologia
aplicada pel Banc d'Espanya i pel Banc Central Europeu-, les entitats locals no podran
iniciar noves inversions en 2011 finançades amb endeutament, però sí que podran
continuar finançant amb este recurs l'execució dels contractes, inclosos els plurianuals,
que hagueren sigut adjudicats abans de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 8/2010.
Només en el cas de les obres cofinançades amb recursos externs a l'entitat Local, podrà
acudir-se al seu finançament amb endeutament, amb independència de qual siga la seua
data d'adjudicació.
Tercer.- Reivindicar un finançament justa i suficient per a les hisendes locals que permeta
mantindre el nivell i qualitat dels servicis que presten en benefici dels ciutadans.
Aprovada la moció pel Ple es remet a la FEMP per al seu posterior trasllat a la
Vicepresidència 2a, Vicepresidència 3a del Govern d'Espanya i Portaveus dels Grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat.”

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE SOBRE MESURES DE
PROTECCIÓ A ADOPTAR EN EL PARATGE DELS GERMANELLS
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es llig la moció
següent:
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“Este grup municipal va presentar en el passat ple municipal celebrat el dia 9
d'abril del 2010 una moció perquè es protegira l'espai del terme municipal de
Rafelbunyol en la partida dels Germanells.
A pesar que eixa proposta va ser desestimada pel grup municipal del Partit
Popular, nosaltres, creem que la protecció de la zona és urgent i necessària per l'Estat
d'abandó que patix per l'ús indiscriminat de propietaris i usuaris.
Com a continuació de la mateixa idea proteccionista, este Grup Municipal del
PSPV-PSOE presenta a este plenari la MOCIÓ següent:
•

•
•

•

Que l'Ajuntament de Rafelbunyol comprove, delimite i assenyale la parcel·la
d'especial protecció a la partida “Els Germanells” que pertany a este terme
municipal per la seua condició d'espai protegit per raons arqueològiques,
històriques, etc…
Que una vegada realitzades estes actuacions, es tanque la mencionada
parcel·la de manera que no es puga accedir a ella, però sí que, des de fora,
es puga observar completament.
Que s'instal·le un cartell per a la informació pública sobre que és eixe lloc,
de tal manera que es puga llegir des de fora. Este cartell es faria de forma
no sols indicativa del lloc sinó que, de forma didàctica, explicara que és el
recinte.
El tancament de la zona no exclouria, naturalment, un accés per a persones
i/o vehicles autoritzats.”

El Sr. secretari dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Obres
Pública de 2 d'agost del 2010 en el que l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement al
ple de l'Ajuntament per cinc vots ponderats a favor, dels Regidors dels grups del Bloc i del
PSPV-PSOE, i huit vots ponderats en contra, dels Regidors del Grup Popular.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, manté la postura manifestada en la
comissió.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica que a part de
ratificar-se en el que ja hem dit en la comissió, els agradaria afegir que no estan d'acord en
el que va indicar el Sr. Alcalde sobre els possibles espolis que pot portar l'aprovació de la
Moció. El seu grup pretén protegir el patrimoni del poble, i fer un estudi del que realment
pot haver-hi allí, que després poden convertir-se en fonts d'ingressos i turisme si realment
allí hi ha jaciments de valor cultural. Es ratifiquen en la seua moció i creuen que el PP
hauria d'aprovar-la, perquè una vegada vallada la zona no creuen que hi haja espolis.
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Respon el Sr. alcalde que ells entenen que l'única forma de mantindre el jaciment i
que ningú se servisca d'ell, és no posar cartells i no assenyalar on està. Es tracta d'un
jaciment molt xicotet. Pensen que la millor protecció és saber que hi ha un jaciment i no
assenyalar-lo.
Intervé el Sr. Carbonell indicant que al patrimoni cal donar-li valor i no està
d'acord en què la manera de protegir-lo siga deixar que cresca l'herba. Pensa que el que
s'hauria de fer és esbrinar el seu verdader valor.
Insistix el Sr. Fontelles que l'objecte de la moció és precisament eixe, protegir-lo i
saber quin valor té i no deixar-lo com està ara.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per 8 vots en contra dels
regidors del grup del Partit Popular i 5 vots a favor dels regidors del grup del PSPV-PSOE
i del Bloc.

DESÉ TERCER.- MOCIÓ CONJUNT DELS GRUPS DEL PSPV-PSOE I DEL
BLOC SOL·LICITANT UN DEBAT SOBRE POLÍTICA MUNICIPAL PER PART
DELS TRES PARTITS POLÍTICS DEL POBLE AMB REPRESENTACIÓ
MUNICIPAL.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“La complexa situació actual de l'Ajuntament de Rafelbunyol, al nostre entendre,
mereix un debat públic perquè nostre veïns coneguen no sols els detalls d'esta
complexitat, sinó també, el punt de vista sobre la mateixa dels distints grups que integren
el ple d'este Ajuntament.
Pensem que seria saludable per a la democràcia local un acte on els tres partits,
PP, PSPV-PSOE I BLOC NACIONALISTA, debatérem obertament sobre tots els temes
municipals. Per tot açò proposem:
Que abans d'acabar el mes de setembre del 2010, se celebre en la Casa de la
Cultura de Rafelbunyol un acte on els tres partits polítics del poble amb representació
municipal debatem sobre la política municipal.
L'acte es faria a una hora prudent, per la vesprada-nit, a la que poguera acudir el
nombre més gran de veïns possible, dirigit per un moderador neutral que repartiria per
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igual els temps d'intervenció de cada grup, podent-se repartir els temes a tractar en els
blocs que s'estimara oportú.”

El Sr. secretari dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Assumptes
Sectorials de 2 d'agost del 2010 en el que l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement al
ple de l'Ajuntament per cinc vots ponderats a favor, dels Regidors dels grups del Bloc i del
PSPV-PSOE, i huit vots ponderats en contra, dels Regidors del Grup Popular.

Indica el Sr. Carbonell, portaveu del grup del grup del Bloc, que esta moció ve
motivada per la crispació de l'últim ple. La resposta donada pel Sr. Ovejero en la Comissió
és una eixida per la tangent, perquè tots entenen la moció, encara que si ens atenem a la
literalitat de la mateixa, seria possible el que indica, però sí que hi ha voluntat de fer-ho es
faria.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica que per la seua banda la
moció està motivada per la crispació de la ultima Junta General de REMARASA, on David
Barrchina, regidor d'este grup, va dir que hauria de fer-se un debat públic sobre la
residència. El Sr. alcalde va dir que qualsevol moment, però que les normes hauria de
marcar-les ell, per la qual cosa consideren que no hi hauria neutralitat. Pensen que no és
cosa dels partits, sinó de l'Ajuntament, perquè es tracta de la gestió. Es podrien canviar
alguns punts de la moció com les dates de la celebració, però abans que s'acabara l'any. Es
pregunta per què té la partida Popular por al debat, si tan orgullosos estan de la seua gestió.

Respon el Sr. alcalde que no es tracta de por de ningú. Aclarix que quan va sorgir el
tema de la residència, no es parlava de la seua gestió, sinó de la compra dels solars de la
residència i tot el que s'ha dit sobre el tema. És sobre este assumpte, quan li vaig indicar al
Sr. Barrachina que podrien tindre un debat quan volguera. El tema de parlar sobre els
partits, es farà si estos volen, i serà qüestió d'estudiar-ho dins dels partits.
El Sr. Carbonell insistix que si se celebra el debat sobre gestió, es parlarà de
l'ajuntament i de les empreses públiques.
Respon el Sr. alcalde que no és així. De les empreses ells són accionistes, però
segons la Llei i el que establixen els estatuts, qui treballa, ordena i gestiona és la Junta
Directiva.
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Insistix el Sr. Carbonell que ells no ho entenen així, perquè l'alcalde està en el
Consell d'Administració per ser membre d'este ple. Subscriuen la moció per a parlar del
que hi ha.

El Sr. Fontelles, sol·licita permís perquè parle el Sr. Barrachina. Este inicia la seua
intervenció indicant que l'altre dia el Sr. alcalde li va dir covard. És per açò que es
planteja la possibilitat de parlar de tots els temes municipals en un acte públic. Si vostés
es neguen, el covard serà vosté. Afig que “li estem oferint la possibilitat de xafar-nos en
públic” i que “vosté no és capaç llevar-se la capa de l'Alcaldia i abaixar al terreny pla, per
a parlar”.
En este moment se suscita un debat entre la majoria dels regidors sobre si es té
por, sobre si el que s'ha dit pel Sr. Barrachina es tracta d'una provocació…, que finalment
és drecera pel Sr. Alcalde sotmetent la Moció a votació sent la mateixa desestimada per
huit vots en contra dels regidors del grup popular i cinc vots a favor dels regidors dels
grups del PSPV-PSOE i del Bloc.

DESÉ QUART.- INFORMES DE L'ALCALDIA
No es van produir.

DESÉ QUINT.- INFORME DELS
COL·LEGIATS I SUPRAMUNICIPALS

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

El Sr. Saborit, que va anar com a representant a la reunió del Consorci Comarcal
de Servicis Socials de l'Horta Nord, que va tindre lloc el passat 29 de juliol en el nou
centre social de l'Ajuntament de Massamagrell, informa que en el dit consell es va
aprovar el compte general de l'any 2009 així com el pressupost de l'any 2010 per un
import total d'1.114.234 €. L'aportació de l'Ajuntament de Rafelbunyol ascendix a
4.706,28 €.
També es va donar compte de les actuacions amb vista a la programació de
l'obertura d'un nou centre ocupació i centre de dia per a persones discapacitades a
Massamagrell, indicant-se que la documentació per a la seua autorització està ja
tramitades, però que s'està a l'espera de tindre la confirmació del seu finançament per part
de la Conselleria, esperant que puga entrar en funcionament l'any 2011.
21

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P4620900C
Pàgina web www.rafelbunyol.es
Correu electrònic rafelbunyol@gva.es

Demana la paraula el Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, indicant que va presentar
una moció dins del termini i la forma escaient, perquè va tindre entrada el 29 de juliol, i
considera que va ser de mal gust no incloure-la en l'ordre del dia, per la qual cosa s'obliga
ara a sol·licitar la urgència de la moció, passant a continuació a la seua lectura íntegra, i
en la que se sol·licitava l'adopció dels acords següents:
“1.- Rebutjar enèrgicament els retalls en educació que vol efectuar la Conselleria,
i que suposen un atac frontal a la qualitat de l'ensenyança.
2.- Recolzar les demandes dels centres educatius i dels sindicats perquè no
s'eliminen grups en tots els tipus d'ensenyança, programes d'atenció a la diversitat i
desdoblament i cicles en Formació Professional.
3.- Traslladar d'este acord al conseller d'Educació, als sindicats d'ensenyança
valencians i als claustres de tots els centres educatius de la nostra població.”
Justifica el Sr. Carbonell que estos retalls poden afectar l'IES de Rafelbunyol, i per
això la presenta.
Sotmesa a votació la urgència de la moció, 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 PSPV-PSOE i del Bloc.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE indica que la seua moció es
va presentar en forma d'acord amb l'anterior normativa. L'aprovació de la nova Llei de
l'Administració Local Valenciana, fa que la nostra moció es presentara un dia fora de
termini d'acord amb esta nova norma, aprovada feia tres dies, i no l'han introduït, la qual
cosa demostra el tarannà de l'equip de govern.
Respon el Sr. Ovejero, regidor del Partit Popular, que es va tindre consideració i
se'ls va comunicar per part del Sr. secretari este fet.
A continuació el SR. Fontelles llig el contingut íntegre de la Moció, proposant-se
l'adopció dels acords següents:
“PRIMER.- Que se sol·licite informació al Consell sobre qual és el pla d'implantació per al
pla Horitzó 2010.
SEGON.- Que se sol·licite complisquen URGENTMENT els "acords " dels punts
22

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P4620900C
Pàgina web www.rafelbunyol.es
Correu electrònic rafelbunyol@gva.es

8,9,13 ,14 i15 assenyalats i que van ser aprovats per les Corts Valencianes, el dia 14 de
juliol del 2006.
TERCER.- Que es realitze una auditoria independent de la gestió econòmica i
administrativa de FGV des de l'any 1996 tal com ha sigut reclamat moltes vegades des de
l'AVM3J
QUART.- Donada la responsabilitat directa de la Gerent de FGV, Marisa García, s'exigix
que assumisca la dita responsabilitat i dimitisca.”

Sotmesa a votació la urgència de la moció, 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 PSPV-PSOE i del Bloc.

DESÉ SEXT.- PRECS I PREGUNTES.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es realitzen les
preguntes següents:
1.- En relació a PRODAEMI:
* Situació actual de la remodelació del poliesportiu.
Respon el Sr. alcalde que està com estava. Hi havia quatre o cinc home
treballant. Ara estan de vacacions.
* Quina és la intenció de l'empresa respecte a la construcció de les vivendes de preu
concertat del Sector I?
El Sr. alcalde contesta que no la sap, que li ho pregunte a ells. Tenen un any
de temps per a respondre.
* Hi ha alguna novetat respecte al cobrament de l'import del solar de les vivendes de
preu concertat del Sector I?
Reitera el Sr. alcalde que tenen un any i que este encara no ha vençut.
* S'ha tornat els diners a tots els sol·licitants de vivendes?
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Respon el Sr. alcalde que ell que sàpia sí. Només hi ha un amb què té problemes, però
la resta ja està tornat.
2.- En relació a les torres elèctriques situades sobre el solar de les vivendes de preu
concertat del Sector I: en quina situació es troba la seua retirada?
Contesta el Sr. alcalde que l'última explicació que li han donat és que estarà molt
prompte. Que els tècnics que han de firmar estan de vacacions, però que prompte se
solucionarà el problema.
Intervé el Sr. Barrachina, regidor del PSPV-PSOE, que hauria d'anar al jutjat. Li
replica el Sr. Alcalde que ja ho va denunciar en premsa.
El Sr. Fontelles li demana al sr. alcalde que siga més concret en les seues respostes,
perquè són molt vagues. Respon el Sr. alcalde que dóna les que té.
3.- Respecte a la connexió no autoritzada de la modificació puntual núm. 8 de les
NNSS de Rafelbunyol a l'EDAR de l'Horta Nord-Pobla de Farnals.
* S'ha abonat l'import que reclamen de 380.160 €?
* Explique'ns que ha passat.
Respon el Sr. alcalde que la quantia no està concretada definitivament, perquè s'està
pendent de firmar un conveni, com indica la fitxa de gestió. Nosaltres no estem d'acord,
perquè ells estan demanant la totalitat del Sector IV, quan en realitat ¾ del Sector IV era ja
urbanitzable, només una no ho era, per la qual cosa no ens poden exigir que les vivendes
que es construïsquen ací paguen l'EPSAR. A més també tenim el problema de la minoració
de les vivendes.
Explica el Sr. secretari que l'EPSAR establia un cànon de connexió a la xarxa de
clavegueram en funció del nombre d'habitants que podria posar-se en tot el sector. Durant
el tràmit d'aprovació de la modificació de les Normes es van fer al·legacions a eixe informe
i finalment es va considerar que eixa quantia no es fixara de forma definitiva, sinó que
quedara pendent de convindre amb l'EPSAR.

Per part del SR. Carbonell es realitzen les preguntes següents:
1.- Hem tingut coneixement que el Sr. alcalde ha manifestat que el ball de disfresses
s'acabarà a les 6 del matí. Ens podria explicar el per què? No pensa vosté que això significa
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l'incompliment d'un acord Plenari? No creu vosté que amb eixa actitud es poden generar
més problemes de què s'intenten resoldre?
Respon el Sr. alcalde que ha tingut una reunió amb diversos representants de les
penyes que es fan càrrec del bou del Centre, perquè enguany no hi ha una penya que
l'organitze. Parlant amb ells, li van indicar que no farien el tancament, perquè consideraven
que per seguretat havien de desaparéixer. Este tema s'ha plantejat també en la Junta de
Seguretat que s'ha creat en l'Ajuntament, i els va paréixer correcte. A més hi ha un altre
problema afegit, i és la neteja del poble, perquè no dóna temps a netejar tot el poble. L'any
passat es va quedar mig poble i el polígon per netejar. Després del xocolate, s'iniciarà la
neteja del poble.

2.- Respecte de la campanya sobre el Ball de disfresses, qui ha sigut el tècnic
lingüístic que l'ha reconvertit en un SI AL BALL DE DISFRESSES, NO AL BOTELLÓ?
Sap vosté que en el ple es va decidir que la marca seria: BALL DE DISFRESSES SÍ,
BOTELLOT NO!, tècnica i lingüísticament parlant més correcte? Ha sigut una imposició de
vosté? Per què?
Contesta el Sr. Ovejero, regidor del Partit Popular, que es va fer sense cap intenció,
sinó que va ser perquè estiguera més clar a l'introduir la campanya en les xarxes socials, i
no haguera lloc a males interpretacions.
Replica el Sr. Carbonell, que ahir va entrar en la web i la campanya havia
desaparegut. Respon el Sr. Ovejero que ho desconeix, però que ho mirarà, i si és així ho
solucionarà.

3.- Què és el que passa en el parc del Sector IV, que pareix que hi ha problemes
seriosos d'afonament en els camins i altres zones?
El Sr. alcalde contesta que està tot perfecte a excepció d'un tros que està per asfaltar i
que li han dit que vindran abans del dia 15 d'agost.

4.- Què és el que passa amb la Casa de la Cultura que després de més de sis mesos
d'anunciar que s'obriria La Sala d'Actes encara no s'ha fet?
Contesta el Sr. alcalde que ja s'han fet actes en el saló de la Casa de la Cultura.
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Insistix el Sr. Carbonell preguntant si està obert i si es farà inauguració oficial.
Respon el Sr. alcalde que la inauguració oficial no depén d'ells i repetix que ja està obert.

5.- Per a quan la convocatòria del fòrum ciutadà per a l'elaboració de l'Agenda 21
Local?
El Sr. alcalde respon que es farà al setembre. A la pregunta del Sr. Carbonell de quan
se'ls entregarà la documentació, li indica que 15 dies abans.

6.- Estan fent un camp de futbol provisional? Tindrà les dutxes i la resta d'elements
necessaris? Quin és el cost de la inversió?
Contesta el Sr. alcalde que el club de futbol va demanar un lloc per a entrenar. Van
veure que el lloc adequat era el solar on s'ubicarà el pròxim col·legi de bàsica. S'ha aplanat
el terreny, es posaran dos punts de reg i uns pals de llum provisional perquè puguen
entrenar. El Sr. Carbonell li diu que quan sàpia el cost total l'indique.

7.- Quanta gent està treballant en la desocupació agrícola i la resta? Podria donar-nos
la informació que tinga sobre este assumpte: quantitat de treballadors, periodicitat…?
El Sr. alcalde li respon que s'han rebut tres subvencions.
La primera Fase és l'obra d'adecentament i neteja de parcs-jardins i la resta de zones
verdes de la població, dotada d'una subvenció de 30.692,65 € per a la contractació de 17
treballadors des de l'1 al 31 de juliol del 2010, els quals són contractats a través d'un
contracte de duració determinada de foment d'ocupació agrari.
Fase Segona: d'adecentament i neteja de parcs-jardins i la resta de zones verdes de la
població, dotada d'una subvenció de 30.387,50 € per a la contractació de 17 treballadors des
de l'1 al 31 d'agost del 2010.
Fase Tercera: Neteja de barranc Rambleta i Camins veïnals, dotada d'una subvenció
de 25.904,25 € per a la contractació de 15 treballadors des de l'1 al 30 de setembre del
2010.
En total són 49 persones. Es tracta de treballadors nomenats des de l'INEM, a través
de la desocupació agrícola.
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8.- Quan es posaran en marxa el Centre Social i el Jutjat?
El Sr. alcalde contesta que si tenim sort, esta setmana. La llum del Sector IV ja està i
falta la contractació del propi centre.

9.- Saben alguna cosa de la construcció del nou col·legi?
Contesta el Sr. alcalde que segons li han comunicat, s'iniciarà en 2011.

10.- Hem tingut coneixement que l'Ajuntament ha adquirit taules i cadires en gran
quantitat. Podrien dir-nos l'ús que se'ls va a donar i el seu preu i el procediment
d'adjudicació?
Respon el Sr. Alcalde que l'adquisició d'este equipament estava previst en el
pressupost en la partida 920.625 que estava dotada amb 94.200 €
Com és sabut durant tot l'any esta corporació Municipal realitza multitud d'activitats
tant a l'aire lliure com en edificis tancats. Per a poder-los realitzar, és necessari llogar una
sèrie de material (cadires i taules) a proveïdors externs, la qual cosa econòmicament suposa
un gasto any rere any, concretament l'any 2009 ens gastem 12.176,16 €.
Com a esdeveniments fixos podríem destacar les festes de la nostra població en què
la “Nit de la Paella Valenciana” o el “Sopar Popular” així com diverses actuacions que es
realitzen a l'aire lliure (teatre, monòlegs, concerts, etc).
A més durant tot l'any diverses associacions (Penyes Taurines, Ames de Casa,
Associació de Jubilats…) realitzen multitud d'actes sol·licitant a esta corporació el material
necessari per a poder realitzar-los.
L'adquisició del subministrament s'ha realitzat pel procediment negociat amb
publicitat atenent-se al que establixen els arts. 153 a 162 de la Llei de Contractes del sector
Públic, podent-se comprovar la tramitació a través del perfil del contractant de la pàgina
web de l'Ajuntament.
L'adjudicació s'ha realitzat a favor de l'empresa Muntatges Integrals València S.L.
(MOINVA S.L.) pel preu de 94.155,75 €.

11.- Tenen alguna notícia de les intencions de PRODAEMI?
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Respon el sr. Alcalde que li pregunte a ells, perquè ell no té notícies
12.- Dijous passat dia 29 alguns músics van tindre un assaig en la Casa de la Cultura i
alguns d'ells van haver d'acudir a urgència per a ser atesos per cremades en els ulls, pareix
provocades per alguns focus d'enllumenat de l'escenari. M'imagine que s'haurà solucionat el
problema; però qui és el responsable d'eixa greu incompetència? Pensen fer alguna cosa
respecte d'això? Què?
Respon el Sr. Bohigas, regidor del Partit Popular, que inicialment es va pensar en
l'aire condicionat, però realment no se sap que va passar. Hem tingut diversos actes i mai hi
ha hagut problemes, (potser fora una pujada de tensió). Al rebre la pregunta, este matí es va
personar el tècnic junt amb el director i el president de la societat musical, però no van
trobar cap explicació sobre si podia ser dels focus. Si que és veritat que hi ha alguns focus
amb gran intensitat i que l'assaig va ser molt prolongat, sobre unes quatre hores.
A partir d'ací s'han pres mesures. Hi havia un focus que ens presentava dubtes, però
s'han desmuntat 3 focus, s'han portat a la casa proveïdora per a veure la seua intensitat. De
totes maneres, s'abaixarà un 25% la seua intensitat en general.
Insistix el Sr. Carbonell en el tema. Replica el Sr. Bohigas que el president de la
Societat Musical li ha comunicat que van ser tot casos lleus. Mai hi ha hagut problemes en
altres actes.
A continuació, el Sr. Fontelles, realitza les següents preguntes verbals:
1.- Quants cursos i grups hi ha en l'IES de Rafelbunyol per a este pròxim curs?
La Sra. Mª Carmen Piquer, regidor d'educació del Partit Popular, els indica que
s'informarà i li ho dirà.
Intervé el Sr. Carbonell per a dir que les previsions estan fetes.
El Sr. Barrachina puntualitza que és la seua labor estar informada.
2.-Pregunta al Sr. Regidor d'esports perquè no hi ha hagut spinning en el mes d'agost.
El Sr. Saborti respon que en el mes d'agost hi ha disminució de les activitats en la
piscina i el gimnàs. Cursets no hi ha. Hi ha activitats lliures. En el gimnàs hi ha un monitor
que s'encarrega de supervisar les instal·lacions.
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3.- Volguérem saber per quin motiu no es pot estacionar en el zona de la corona si no
eres veïns.
Respon el Sr. Bohigas, que hi ha una prohibició d'estacionament nocturn per a evitar
molèsties per l'excessiu soroll que hi ha a la nit. És una mesura que s'ha pres per a veure si
se soluciona el problema. Se sanciona a tots, veïns o no, que estacionen a la nit.
Planteja el Sr. Fontelles el problema dels visitants que van a eixa zona a casa d'algun
resident. El Sr. Bohigas insistix que la prohibició és per a tots, no hi ha excepció.
Indica el Sr. Fontelles que els jóvens es queixen que la policia els envia al Sector IV.
Respon el SR. Bohigas que això ell no ho sap, perquè no ha eixit de la regidoria que
recomane açò.
Intervé el Sr. Saborit indicant que en el cas que juguen al futbol sí que se'ls ha
recomanat que anaren a altrers llocs on no molesten.
Indica el Sr. Fontelles que si existira el Consell de Joventut açò es resoldria.
El Sr. alcalde diu que hi ha grups i grups. Hi ha un grup de jóvens que són els que fan
les maldats i no deixen les persones descansar. Hi ha altres grups amb què es pot parlar; la
policia els indica que no criden i que no molesten i que tenen altres llocs on anar perquè no
molesten. Cal tindre en compte que no tot és homogeni: hi ha grups i grups. La policia ha
d'actuar de forma correcta.
Insistix el Sr. Fontelles que hauria d'haver-hi un lloc on puguen anar.

4.- En relació a la Junta de Seguretat Local, qui la integra?
Respon el Sr. alcalde que un representant de la Policia nacional, de la guàrdia civil,
del govern (que no va poder vindre), l'inspector de la policia local, l'alcalde i dos assessors,
el Sr. Ovejero i el Sr. Bohigas.

5.- El Sr. Fontelles diu que van sol·licitar per registre accés a la sentència sobre el
tema de la residència i no se'ls va facilitar, preguntant al Sr. secretari sota que fonament
legal s'adopta esta decisió.
Respon el Sr. alcalde que ja li va indicar en un altre ple el contingut principal de la
mateixa, però una cosa que està subjudice no la pot dir.
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Davant de la insistència del Sr. Fontelles, el Sr. secretari intervé per a dir que es tracta
d'una decisió de l'Alcaldia en què ell no intervé, i que si és el cas, davant d'eixa decisió pot
interposar-se recurs.

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, pregunta que quant de diners té la
Comissió per a organitzar els bous?
Respon el Sr. alcalde que no ho sap amb exactitud.
Aclarix el Sr. Saborit, que segons el pressupost que van presentar, hi havia diverses
ofertes que es van presentar. Encara no sap que lot s'ha comprat; en funció del que es
compre costarà una quantitat o una altra.

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