ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 5 DE FEBRER DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la vila de Rafelbunyol sent les 10 hores del dia 5 de febrer del 2010, en el saló de
sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors, D. EDUARDO OVEJERO
ADELANTADO, D. MIGUEL SABORIT ARRIBAS, SRA. Mª CARMEN PIQUER
BERNET, SRA. NURIA LOSADA NATIVITAT, D. FERNANDO BOHIGAS TOMAS,
SRA MILAGROS CANO VALERA, D. SALVADOR ALBEDA ESTEVE, EL SENYOR
FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI, SRA. LAURA CARBONELL
SÁNCHEZ, D. DAVID BARRACHINA BADIA, D. ENRIC CARBONELL I ROS i D.
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
D. 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.
Es fa constar que el Sr. Ovejero abandona la sessió en el punt octau de l'ordre del
dia.
Declarat obert l'acte públic, d'Ordre de la Presidència se 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 als esborranys de les Actes de les Sessions anteriors celebrades els dies 4 de
desembre del 2009 i 14 de gener del 2010.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les
mencionades actes, ordenant-se la seua immediata transcripció al llibre d'Actes
corresponent amb les correccions indicades.

SEGON.- INFORME 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 al
decret 445, relatiu a la concessió de les beques per a estudiants universitaris. Aclarix el Sr.
alcalde que La Caixa va donar 1500 € per a la concessió de 10 beques. Atés que es van
presentar dotze sol·licituds es va decidir que l'Ajuntament donara els diners per a les dos
beques que quedaven excloses.

Aclarix la Sra. Regidor, Mª Carmen Piquer, que es va donar publicitat a través de la
web de l'Ajuntament i la gent jove es va assabentar. Es van presentar 12 persones per a 10
beques. Va haver-hi gent que no es va presentar perquè consideraven que no complien els
requisits.
El Sr. Carbonell sol·licita veure l'expedient. Li contesta el Sr. alcalde que mai s'ha
negat l'accés al mateix.
També sol·licita aclariment del decret 453 sobre l'aval concedit a REMARASA,
contestant-se que es tracta d'avalar la renovació de la pòlissa de crèdit que té subscrita
Remarasa amb Ruralcaja per import de 50.000 €.

TERCER.- ADHESIÓ AL CONVENI MARC SUBSCRIT ENTRE LA
GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE MEDI
MABIENT, AIGUA, URBANISME I VIVENDA, I L'ENTITAT ECOVIDRIO
Donada quanta de la proposta de l'Alcaldia.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques i Urbanisme d'1 de
febrer del 2010.
Vist el Conveni Marc subscrit el 19 de febrer del 2009 entre la Generalitat, a través
de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda i l'entitat Ecovidrio
(DOCV n° 5993 de 15/04/09) pel que es regula la gestió del contenidor verd (arreplegada
selectiva de vidre).
Vist 1o disposat en l'articule 9 de la Llei 11/1997, d'Envasos i Residus d'Envasos,
segons el qual la participació de les entitats locals en els sistemes integrats de gestió de
residus d'envasos i envasos usats es portarà a efecte per mitjà de la firma de convenis de
col·laboració entre estes i l'entitat a què se li assigne la gestió del sistema.
Considerant que el Conveni Marc citat anteriorment ve a regular la participació de
les entitats locals en el sistema integrat autoritzat a ECOVIDRIO.
Considerant que el nou conveni ve a substituir a l'anterior subscrit en data 20 de
desembre del 2004 entre les mateixes parts, a què este ajuntament es troba adherit per mitjà
de Protocol d'Adhesió firmat al seu dia a tals efectes.
Considerant que a la renovació de l'adhesió pot atorgar-se-li eficàcia retroactiva, de
conformitat amb l'article 57.3 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Comú, atés que reunix tots els requisits establits en el dit
precepte:

1. Manté i actualitza la vigència del protocol d'adhesió que ja es va formalitzar per
este Ajuntament amb l'anterior conveni 2004-2008, conveni que esdevé sense efecte per la
seua substitució pel Conveni 2009-2013.
2. Manté la incorporació del municipi en el sistema integrat de gestió de residus
d'envasos de vidre, el que suposa un evident benefici per a l'ajuntament i els seus ciutadans
i, en definitiva, per al medi ambient.
3. Este acord no lesiona drets o interessos legítims d'altres persones.
El Ple de la corporació, en consideració al seu interés, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc
subscrit entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Vivenda i l'entitat Ecovidrio, de Data 19 de febrer del 2009 (DCCV n° 5993, de 15-042009).
Segon. Atorgar eficàcia retroactiva al present acord de renovació de l'adhesió al
Conveni Marc 2009-2013, els efectes del qual es produiran des de la data d'entrada en vigor
de l'expressat Conveni Marc.
Tercer. Autoritzar el president de la corporació per a la firma de tots els documents
que siguen necessaris per a la formalització de l'adhesió a l'esmentat Conveni Marc.
Quart. Remetre per triplicat exemplar certificat del present acord a la Conselleria de
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i vivenda de la Generalitat, perquè en prengueu
coneixement i efectes oportuns.

QUART.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE DISTINCIONS I CONDECORACIONS
A MEMBRES DEL COS DE LA POLICIA LOCAL.
Donat compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Per part de la direcció de la Policia Local s'ha elevat a esta Alcaldia proposada
d'inici de l'expedient tendent a la concessió de distincions i condecoracions a membres del
Cos de la Policia Local.
El Decret 189/2006, de 22 de desembre, del Consell, regula les distincions i
condecoracions que es concedisquen per la Generalitat als membres dels Cossos de la
Policia Local de la Comunitat Valenciana.
Entre les condecoracions es regula en l'article 6 el Diploma de Jubilació, que
s'entrega als membres del Cos de la Policia Local en el moment de la seua jubilació com a
reconeixement a la “dedicació d'una vida al servici del ciutadà i la seua missió de defensa,
promoció i protecció de drets i llibertats públiques”.

En este cas es troba l'agent de la Policia Local D. Juan Furió Gurrea, que es jubila
el pròxim dia 19 de febrer.
Així mateix l'article 5 del mencionat reial decret regula la concessió de la Cruz al
Mèrit Policial amb distintiu Blanco als membres de la Policia Local quan complisquen 25
anys de servici en el Cos i hagen tingut una trajectòria professional sense que consten
antecedents desfavorables en el seu expedient personals o pendents de cancel·lar.
En este cas es troben els següents membres de la Policia Local:
*Juan Furió Gurrea, Agent.
*Antonio Lapiedra Furió, Agent
*Santiago Salvador Llopis, Oficial.
A la vista de la proposta formulada per la Direcció del Cos se sol·licita del Ple de
l'Ajuntament que formule proposta a la Conselleria de Governació de concessió de les
següents distincions i condecoracions als següents membres del Cos de la Policia Local de
Rafelbunyol:

• Diploma de Jubilació: a l'Agent D. Juan Furió Gurrea
• Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc: a l'Oficial D. Santiago Salvador Llopis,
i als Agents D. Juan Furió Gurrea i a D. Antonio Lapiedra Furió.
Rafelbunyol a 28 de gener de 2010. L'ALCALDE”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Assumptes Sectorials emés
en data 1 de febrer de 2010,
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Formular proposta a la Conselleria de Governació de concessió de les següents
distincions i condecoracions als següents membres del Cos de la Policia Local de
Rafelbunyol:
•
•

Diploma de Jubilació: a l'Agent D. Juan Furió Gurrea (NIF: 19431324G),
basant-se en el que establix l'article 6 del Decret 189/2006, de 22 de desembre, del
Consell, per complir l'edat de jubilació el pròxim dia 19 de febrer de 2.010.
Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc: a l'Oficial D. Santiago Salvador
Llopis (NIF: 73500487P), i als Agents D. Juan Furió Gurrea (NIF: 19431324G) i
a D. Antonio Lapiedra Furió (NIF: 73497004K), basant-se en el que establix
l'article 5 del Decret 189/2006, de 22 de desembre, del Consell, per haver complit
25 anys de servici en el Cos havent tingut una trajectòria professional sense que
consten antecedents desfavorables en el seu expedient personals o pendents de
cancel·lar.

QUINT.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA SOBRE ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 1 de febrer del 2010 en el que l'assumpte va ser
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat, amb la introducció, a
proposta del grup del Bloc d'una modificació en l'article 28, relatiu al procediment
d'incorporació de tràmits.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, expressa que és de vital importància i
així s'ha entés per l'Estat i per les comunitats autònomes. Açò dóna als ciutadans uns drets
que consideren molt importants, com és el de participació. També es parla d'agilitzar la
pròpia administració, per tant nosaltres ho considerem de vital importància. Aprofiten este
Ple per a demanar tant als servicis administratius com a l'alcaldia per a agilitzar tot el
possible el procés.
Es parla de tres processos inicials: la instància, el dels suggeriments i reclamacions i
el d'informació en desperfectes en via pública i la resta de. Algunes més estan penjades en
la web, com són els reglaments, i altres no seria necessari passar per determinats processos
per a poder penjar-les en la web, com són els acords dels òrgans de govern. Per tant
donarien un impuls incorporant més informació
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica que estan a favor perquè
és un procés que sorgix de l'aprovació de la Llei de 2007 i facilitarà la relació del ciutadà
amb l'administració.
El Sr. secretari intervé per a apuntar que els tres procediments que hi ha són a
instància dels ciutadans; la qual cosa s'incorpora és la possibilitat que ho facen a través de
la carpeta del ciutadà. Estos són els que en principi posa la Diputació. Després vindran
altres com poden ser concessions de llicència d'obres, reserva d'aparcament… Açò és al
marge de la informació administrativa que es pot penjar en la web.
Pregunta el Sr. Carbonell si s'oferirà la firma electrònica als veïns.
El Sr. Bohigas, regidor del Grup Popular, li indica que la firma electrònica ja
s'oferix amb el nou carnet d'identitat, però que al seu torn existirà la possibilitat de
sol·licitar el certificat de l'Ajuntament.
Aclarix el Sr. secretari que ara com ara ja es pot demanar en finestreta, perquè
l'Ajuntament, en virtut del conveni firmat amb la Generalitat, és òrgan expedidor del
document acreditatiu de la Generalitat. El que s'emeta per part de l'Ajuntament, tindrà
validesa respecte als documents que es presenten només en l'Ajuntament. A banda, com

l'Ajuntament és Punt de Registre d'Usuaris de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat
Valenciana, es pot obtindre esta firma en les oficines municipals i aquesta val per a totes les
comunicacions que es realitzen en l'àmbit de l'administració autonòmica.
Finalment sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'ajuntament per unanimitat acorda
aprovar inicialment l'Ordenança sobre Administració Electrònica de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, ordenant-se el seu sotmetiment a informació al públic pel termini de trenta
dies a l'efecte de presentació de reclamacions i suggeriments, en compliment del que
establix l'article 49 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.

SEXT.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 447/2009 DE DATA
21 DE DESEMBRE DEL 2009 SOBRE RENOVACIÓ DE LA PÒLISSA DE CRÈDIT
SUBSCRITA AMB EL BANC DE VALÈNCIA.
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 1 de febrer del 2010 en el que l'assumpte onze vots
ponderats a favor, dels representants dels Grups Popular i del PSPV-PSOE i 2 abstencions
ponderades, del representant del grup del Bloc.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, indica que el seu grup va a
abstindre's però volgueren ressaltar que s'està renovant des de fa més de 10 anys. Tenen
més pòlisses en altres bancs i açò posa de manifest un problema de liquiditat del nostre
ajuntament. Sap que les últimes pòlisses que es van demanar eren per a fer front als gastos
del Sector IV. S'està parlant de prop del 30% del pressupost ordinari que es destina ací,
posant-nos prop del límit legal.
Contesta el Sr. alcalde que este tema s'ha explicat minuciosament en anteriors
ocasions i que s'està fent referència a temes que no estan en l'orde del dia, perquè estem
parlant d'una renovació de pòlissa.
Replica el Sr. Carbonell que sap que li ho han explicat més vegades, i sap el que és
una pòlissa de crèdit. Pensa que he de fer referència als antecedents relatius a altres crèdits
a curt termini, i que és el lloc on ho té de dir és en el Ple de l'Ajuntament.
El Sr. alcalde insistix que s'ha d'atendre a l'orde del dia. I està traient coses que podria
discutir-li-les i demostrar-li que no té raó, però en este moment s'està tractant el tema de
renovació d'una pòlissa de crèdit que si es gasta genera interessos i si no es gasta no pagues
interessos, però tens la possibilitat de tindre diners per a fer front a qualsevol gasto. Li
pareix molt bé que en el ple es discutisca, però cal seguir un orde.

El Sr. Carbonell diu que per una qüestió d'orde indica que el ROF expressa que els
grups també poden explicar el sentit del seu vot, que ell és el que ha pretés argumentar.
Preguntats els grups polítics, els mateixos mantenen allò que s'ha manifestat en
comissió.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per onze vots a favor
dels regidors del Grup Popular i del PSPV-PSOE i dos vots en contra dels regidors del grup
del Bloc, ratifica el decret de l'alcaldia núm. 447/2009 de data 21 de desembre del 2009
sobre renovació de la pòlissa de crèdit subscrita amb el Banc de València.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC SOBRE APROVACIÓ D'UNA LLEI DE
COMARCALIZACIÓN.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, es dóna lectura a la moció següent:
“L'article 46 de l'Estatut d'Autonomía valenciana de l'any 1982 prèvia que “una
llei de les Corts Valencianes…. determinarà la divisió comarcal, després de ser
consultades les corporacions locals afectades.
Han passat 26 anys des de l'aprovació d'esta norma bàsica i la Llei a què fer
referència encara no ha arribat al Parlament Valencià. En la reforma de l'estatut de l'any
2006 es continua proposant una llei de comarcalització en l'article 65”
1.- Una Llei de les Corts, en el marc de la legislació de l'Estat, que haurà de ser
aprovada per majoria de dos terços, podran determinar la divisió comarcal, després de ser
consultades les entitats locals afectades.
2.- Les comarques són circumscripcions administratives de la Generaltiat i entitats
locals determinades per a l'agrupació de municipis per a la prestació de servicis i gestió
d'assumptes comuns.
3.- Les àrees metropolitanes i les agrupacions de comarques seran regulades per
Llei de les corts aprovades també per majoria de dos terços, després de ser consultades les
entitats locals afectades.”
La comarca és, després del municipi, l'espai amb què més fàcilment s'identifiquen
els ciutadans i ciutadanes del nostre país. La divisió comarcal és assumida pels valencians
i valencianes, que coneixen perfectament la comarca a què pertanyen i són conscients dels
llaços econòmics, administratius, geogràfics i culturals que mantenen amb els valencians i
valencianes que viuen en altres poblacions d'eixe mateix espai.
L'estructuració comarcal del territori valencià ha sigut estudiat per historiadors,
geògrafs i erudits com Mateu i LLopis, Best i Berenguer, Roselló Verger, Joan Soler, Pérez
Puchol… que han dissenyat diverses propostes.

Posseïm, per tant, el marc estatutari que legalitza la divisió comarcal, la reflexió
científica que la justifica i la predisposició de les ciutadanes i dels ciutadans que viuen que
la fan viable. Queda només, per tant, la voluntat política de fer-la realitat.
Per tot això, presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1.- El Ple de l'Ajuntament demane a les Corts que insten al govern de la Generalitat
Valenciana que desenrotlla l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia Valenciana.
2.- El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol demana a les Corts Valenciana que cree
una comissió per a l'estudi de l'organització comarcal i elabore un projecte de llei de
comarcalització que siga discutit i aprovat pel Parlamente Valencià.
3.- Traslladar este acord a la Mesa i a tots els grups polítics de les Corts
Valencianes”.

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 1 de febrer del 2010 en el que l'assumpte va ser
dictaminat desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats a favor, dels
Regidors del grup Popular, tres abstencions ponderades dels Regidors del grup del PSPVPSOE i dos vots ponderats a favor del representant del grup del Bloc.
Per part del Sr. Fontelles, Portaveu del grup municipal del PSPV-PSOE es
manifesta a favor de la moció, perquè en la seua exposició de motius és el que es contempla
en l'Estatut d'Autonomia i en la seua reforma. Es tracta de desenrotllar el que diu l'Estatut.
El Sr. Ovejero, Regidor del Partit Popular, es reitera en allò que s'ha manifestat en
comissió. El procés de l'article 65 és el següent: primer s'ha d'aprovar la Llei de Règim
Local que ja està en les Corts. Després, si les Corts ho demanda per una majoria de 2/3, és
quan es posaria en marxa el projecte de comarcalització, prèvia consulta als Ajuntament,
que és quan s'haurien de pronunciar. Com a grup polític sé que estan a favor de
l'associacionisme, però en la situació de crisi no és oportú. Ara bé, si les Corts ho
promouen, no s'oposarien.
Respon el Sr. Carbonell, que la cita a l'art. 46 que es realitzava en la Moció es
tractava d'un error de transcripció, però evidentment hi hi ha raons de fons per a oposar-se,
com acaba d'explicar el Sr. Ovejero. Este feia referència a quatre arguments per a la seua
oposició:
- Impossibilitat de crear noves ens administratius en la situació de crisi.
- Aprovació de la Llei de Règim Local.
- Que la llei de comarcalització requerix l'aprovació dels 2/3 de les Corts.
- Solucionar el problema del finançament.

Respecte de la primera, els nous ens estan previstos des de 1982. Cap partit ha
tingut voluntat de dur-ho a terme. Si tots estan d'acord, haurien de crear una comissió per a
posar en marxa el mecanisme.
Evidentment quant a les 2/3 parts, es necessita un acord, però han de tindre la
voluntat els partits polítics.
Considerem que es deu arreplegar el finançament local a nivell estatal, però també
cal tindre en compte a la Generalitat, indicant que a finals de l'any 90 es va aprovar per
unanimitat la creació d'un Fons de Cooperació Municipal en la FVMP que ha incomplit el
govern del PP. Insistix en el fet que es demane des del municipalisme els recursos i
competències que ens pertanguen tant a l'Estat com a la Generalitat. Possibilitats
arreplegades en l'art. 64 del nou Estatut. Per tot això, indica tant als regidors del PP com
del PSOE que si estan d'acord amb la comarcalització, una bona forma de manifestar-ho és
aprovant esta moció
El Sr. Ovejero insistix que cada un ha d'assumir el paper que li correspon. I en este
moment no els correspon pronunciar-nos. Si es pronuncien ara, estaríem faltant al
procediment de l'Estatut. Ara com ara cap municipi pot instar a les Corts, sinó que són
elles, les que han d'instar als municipis perquè es manifesten.
Apunta el Sr. Carbonell que l'apreciació d'instar o no, no està regulada en la llei.
El Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, manifesta que coneixen el procediment,
però que este no és obstacle per a pronunciar-se a favor de la moció.
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.

OCTAU.- INFORME DE L'ALCALDIA
Comunica el Sr. alcalde que el 4 de setembre del 2007, es va nomenar personal de
confiança adscrit a la Regidoria de Cultura a la Sra. Dolores LLopis Saborit. El 21 de gener
del 2010, per decret de l'Alcaldia, i per perduda de confiança, s'ha cessat a esta senyora en
el seu lloc de treball. La llei obliga que es publique en el BOP, i així es farà, i que es done
compte en el ple.

També informa que la xifra oficial de la nostra població referida a 1 de gener del
2009 és de 8.067 habitants.

NOVÉ.- INFORME DELS REPRESENTANTS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS

No es van produir.

DESÉ.- PRECS I PREGUNTES
Per part del SR. Carbonell, portaveu del grup del Bloc, es realitzen les preguntes
següents:
1.- El passat mes de desembre, el conseller Alejandro Font de Mora va acudir a la nostra
població per a visitar les obres d'ampliació de l'IES de la població i inaugurar la guarderia
municipal el Parc.
a. La construcció de la guarderia no va ser finançada per la millores oferides
per l'empresa Bertolín en el procés d'adjudicació del Sector IV, i en
conseqüència finançades pels propietaris, inclòs l'Ajuntament, dels terrenys
d'urbanització?
El solar sobre el qual s'ha edificat, no és propietat de l'Ajuntament, com a
conseqüència de la cessió obligatòria de terrenys pels propietaris, per a la
creació de sòl rotacional?
Tots els ací presents sabem que ni la iniciativa, ni els gastos, ni el solar les ha
pres i les ha suportat la Generalitat Valenciana. Llavors, a què ve el Sr.
conseller a inaugurar-la i dir mentides o mitges veritats sobre el finançament
de la construcció de la Guarderia Municipal?
No creuen vostés que l'única cosa que perseguia el Sr. Conseller era un foto
ràpida i barata per a promocionar-se i promocionar el seu govern amb diners
d'altres?
Respon el Sr. alcalde que és cert que es va construir amb càrrec a les millores
oferides per la constructora sobre un solar dotacional de l'Ajuntament. No faran cap
valoració sobre les declaracions del conseller. Va vindre a veure les obres de l'IES i ell li va
demanar que vinguera a la guarderia i fera la inauguració, tenint en compte que els alumnes
tenen un bo de la Conselleria i que ens han subvencionat amb 41.467 € per a gastos.
El conseller no va dir cap mentida, sinó que va relacionar el que està fent la
Conselleria, dels centres que s'han construït i dels parvularis que estan funcionant. I no va
dir res més.

2.- Recentment ha sigut acomiadada la persona de confiança de l'àrea de cultura de
l'Ajuntament Rafelbunyol, la Sra. Loles Llopis Saborit. La seua relació amb l'Ajuntament
va començar l'any 2003 de la mà de l'anterior regidora de cultura i valent-se de distintes
formules poc clares i transparents, acaba contractada com a monitora en la mercantil
CEERSA. Amb posterioritat, per a desenrotllar les seues activitats com a personal de
confiança, va demanar una excedència en CEERSA i és per això que preguntem:

a)
b)
c)
d)

Quins han sigut els motius del seu acomiadament?
Quin òrgan la va contractar?
Quin òrgan la va despedir?
S'ha incorporat a CEERSA? És la seua voluntat que s'incorpore'

Respon el Sr. alcalde que els motius pels quals la regidora haja pres esta decisió són
personals i no s'ha de portar a un ple públic este tema. Creu que les persones que estan al
capdavant de l'Ajuntament per a prendre estes decisions assumixen al seu torn la seua
responsabilitat.

En segon lloc esta persona no va entrar en cap entitat de l'Ajuntament. Estava en un
principi en CEERSA i se li va donar de baixa en esta empresa i ella mateixa va firmar la
seua baixa.

3.- Per a l'any 2009, l'equip de govern, per a fer front a la generalitzada crisi econòmica que
patim, va destinar en els pressupostos municipals una important partida pressupostària.
Però hui és el dia que des del Bloc encara no sabem ni la quantitat d'euros que s'han
destinat, ni el nombre de persones contractades. És veritat que després de més de dos mesos
de retard, es va facilitar la informació (incompleta) fins al mes d'octubre. Però si fem cas
de les distintes declaracions realitzades per vostés no ens aclarim de quant de diners
exactament s'ha gastat.
• El Sr. alcalde deia en un ple: fins al mes de setembre s'han gastat 317.000 € de
fons propis.
• El Sr. Ovejero en el pamflet del PP: destinem 850.000 €, i serem els campions
dels campions.
• El Sr. alcalde en el full informatiu de l'Alcaldia repartida en la població:
contractarem 25 persones per mes.
• Però la realitat, fins on nosaltres coneixem és: una mitjana de 16 contractacions
al mes, però no a 16 persones distintes cada mes, perquè hi ha algunes d'elles
que han repetit sistemàticament.
Podrien explicar-nos:
a. Quants diners s'ha destinat de fons propis?
Quanta gent s'ha contractat cada mes d'eixos fons propis?
Per què algunes de les persones han repetit sistemàticament i altres no han sigut
ni tan si vullga contractats?
Respon el Sr. alcalde que ell sempre és respectuós en els escrits (afegint que es
tracta d'un butlletí informatiu en referència a la seua qualificació com a pamflet). Respecte
a les dades que sol·licita se li ha facilitat informació de totes les dades que es disposava. No
obstant indica que ha fet un treball que el Sr. Regidor no ha fet, perquè tinguera una
resposta adequada. Afig que la partida 611.322, que és la de desocupació, es va
pressupostar en 500.000 €: d'ella es va finançar amb Fons propis 414.221,68 € i l'INEM,

per la subvenció de la desocupació agrícola va aportar 85.778,32 e. En conjunt s'ha gastat
483.457 €. d'eixa partida sobren 16.000 €. Han treballat 235 persones, a una mitjana de 24
mensuals. Han treballat 199 més 40 persones, en el treball de neteja i neteja del col·legi. Hi
ha hagut persones, que per la seua qualificació professional han repetit (oficial d'obres al
capdavant de diverses quadrilles, col·locació de paviments en el Sector I…). Han sigut 14
persones les que han estat dos o tres mesos, en funció del treball que havien de fer. També
hi ha hagut persones que han dit que no els interessava perquè perdien la desocupació.
Altres tenien treball en el moment de cridar-los. Hem atés persones que els faltaven uns
mesos per a poder cobrar l'atur, i els vam donar treball eixe període perquè pogueren
cobrar-lo.
El Sr. Carbonell vol formular un aclariment, a la qual cosa el Sr. Alcalde li diu que
una resposta no té contestació i que si vol pot manifestar-ho després per escrit.
4.- A finals del mes de maig del 2008 va ser detingut, per presumpte delicte d'abusos
sexuals, El senyor Meliano Llumeneres Martínez, adjudicatari del quiosc municipal i
col·laborador de la regidoria de joventut a més de militant actiu del PP. Des de la seua
detenció el Bloc va manifestar la seua preocupació per l'assumpte donades les relacions que
d'una manera o una altra mantenia amb la corporació i amb el partit que recolza a l'equip de
govern. Totes les nostres intencions de reunió de portaveus, reunió amb els pares dels
xiquets afectats…, van entropessar amb la rotunda negativa del Sr. Alcalde. Inclús el Sr.
alcalde va manifestar que era un assumpte particular i que tot això quedaria en res perquè
els pares havien retirat les denúncies.
En el mes de desembre del 2009 hem tingut coneixement que l'Audiència Provincial
de València ha dictat sentència i D. Meliano Llumeneres Martínez ha sigut condemnat a 20
anys i 10 mesos de presó pels delictes d'exhibició continuada de pornografia, quatre
delictes d'abusos sexuals i dos per agressió sexual.
Però el que més ens preocupa és que el dit senyor, tenia antecedents penals per la
comissió d'un delicte d'agressió sexual i és per açò que formulem les preguntes següents:
a. De la mà de quin responsable polític comença a col·laborar amb la Casa del
Jove? Qui li va facilitar la clau del dit local?
A l'hora de valorar l'adjudicació del quiosc no es va preguntar al dit senyor si tènia o
no antecedents penals?
No consideren vostés que un col·laborats en el món específic de la joventut i al
mateix temps adjudicatari d'un quiosc municipal (per cert molts xiquets el
visiten i és el lloc on es van cometre els delictes), havia d'haver sigut investigat
abans?
Serà possible que en alguna circumstància l'equip de govern entone un mea culpa?
Respon el Sr. alcalde que moltes vegades vosté és impertinent i il·lògic i s'ho va a
demostrar. Indica que la col·laboració d'esta persona en l'àrea de joventut es remunta des de
fa molt de temps, atés que el mateix era el president de l'Associació “Gent Jove”, la qual
figurava reconeguda en el Registre d'associacions de la Generalitat Valenciana des de l'any

1.990. Per tant no és res estrany la seua col·laboració, de la mateixa manera que s'ha
col·laborat amb moltes altres associacions. Si tenia clau del local, ho desconeix.
El que l'explotació del quiosc es realitzara a favor d'esta persona, va ser
conseqüència d'un procediment en què sol·licite informe del departament de Servicis
Socials, que a la vista de totes les sol·licituds i de les condicions socials dels sol·licitants va
proposar que s'adjudicara a esta persona.
Tinguen en compte que no estem en un règim franquista on a totes les persones que
entraven a treballar se'ls demanava antecedents penals. Es fien de les persones, llevat que
coneguen el comportament anterior d'ella. D'esta persona desconeixien l'existència
antecedents; ningú l'assenyale com una persona responsable d'estos actes immorals.
Recorda que pel que fa a la seua relació amb l'Ajuntament, va ser immediatament
rescindida la seua relació com a adjudicatari del quiosc, i, per descomptat, no s'assumix cap
culpabilitat en este assumpte. Finalitza indicant que per endavant mai se sap el que pot
passar, però a posteiori és molt fàcil criticar.

5.- Ja fa temps que va ser entrevistat per l'empresa responsable de fer l'ecoadutoria i
en eixos moments es reconeixia el retard en la presentació dels resultats provisionals.
a. Tenen vostés alguna informació sobre la mateixa?
S'ha presentat en l'ajuntament algun document per part de l'empresa?
El Sr. alcalde li cedix la paraula a la Sra. Milagros Cano, regidora de Medi Ambient
la qual explica que ara s'està en la fase de participació social i en el termini d'una setmana
es crearà el fòrum mediambiental, el qual es debatrà en meses sectorials. En el mateix
participen agents polítics, socioeconòmics, i culturals del panell d'experts interessats, així
com qualsevol ciutadà que tinga interés.
La comissió de Medi Ambient està integrada per representants del fòrum de medi
ambient i per representants polítics
Demana el Sr. Carbonell que hi ha publicitat, perquè puga participar tot aquell que li
interesse.

6.- Així mateix hi ha un compromís amb la Diputació de València per a posar en
marxa una Wi-Fi a Rafelbunyol
a. Té alguna informació respecte d'això?
S'han posat en contacte amb la Diputació?
El Sr. alcalde contesta que Sr. Fernando Bohigas ja va contestar fa dos mesos. Afig
el Sr. Bohigas que no hi ha novetats. Que ell és el màxim interessat i que quan hi haja
alguna cosa els informarà.
7.- Respecte al bar de la Pèrgola

a. Té intenció de traure'l a concurs?
b. Quan?...
Respon el Sr. alcalde que es va traure a concurs pro el procediment negociat amb
publicitat, realitzant-se la publicitat a través del perfil del contractant de l'Ajuntament per
anunci publicat el 3 de novembre de 2.009. El procediment va ser declarat desert per no
presentar-se proposicions per Decret de data 27 de novembre de 2009,.
Hi havia un xaval interessat i se li va cridar, però en eixe moment estava malalt i no li
interessava.
Pregunta el Sr. Bustos si no està Toni en el bar. El Sr. alcalde respon que està ell, que
era el que hi havia, però per tal de donar un servici a expenses que a algú li interesse.

8. Com van les obres del poliesportiu? Afig que hi ha gent jove a què encara
l'empresa no ha tornat els 3000 € que han demanat, per la qual cosa l'empresa està
incomplint un acord del conveni.
Contesta el Sr. alcalde que els van cridar a tots i els que van anar van cobrar. Alguns
van dir que no i ara han canviat d'opinió. Insistix el Sr. Carbonell que el conveni diu que
deu tornar-se a tots. El Sr. alcalde contesta que es tornava als que ho demanaren. Insistix el
Sr. Carbonell que el conveni deia a tots els que ho sol·licitaren en qualsevol moment, no hi
ha els 18 que ho havien sol·licitat abans. El Sr. alcalde diu que es tracta d'un tema de
l'empresa i que només hi ha dos persones que ell tinga coneixement. El Sr. Carbonell diu
que li portarà proves, a la qual cosa el Sr. alcalde li indica que no cal que porte res, perquè
no és la nostra competència, al·legant al seu torn que es tracta d'un assumpte no inclòs en
l'orde del dia.
Pregunta el Sr. Carbonell què que passa amb les obres. Respon el Sr. alcalde que
s'estan executant

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, realitza les preguntes següents:
1.- Quin termini d'execució està prevista per a finalitzar les obres del saló d'actes de la Casa
de la Cultura perquè este disponible a l'ús?
Contesta el Sr. alcalde que ho havia preparat per a informe de l'Alcaldia, però al
veure la pregunta s'ha esperat per a contestar-la. Pràcticament la setmana que ve estarà en
perfectes condicions. Falta la megafonia. Ja s'estan utilitzant salons de dalt per a pintura.
Quan vullguen poden veure-ho. Creu que en quinze dies podran tindre ja en ús el local.

2.- Quants diners va costar a l'ajuntament el procés interposat per D. Jaime García García
contra D. David Barrachia Badias?

El Sr. alcalde diu que ja va contestar en el ple de 31 de juliol del 2008. Eren 1044 €
i no ha variat.

3.- Quin tipus de conveni té l'ajuntament de Rafelbunyol amb FFGV perquè el bo metro
siga més car que en altres municipis, s'haja de carregar cada 20 viatges, ocasionant
molèsties als usuaris, i a més s'ha de pagar el bitllet mentres es renova el bo?
El Sr. alcalde diu que no és cert que siga més car que en altres pobles, al revés, és
inclús més barat. Ja va explicar en la Comissió l'anterior acord. Tenien un acord amb
FFGV, pel que pagàvem una quantitat, i tenint en compte la mitjana de viatges, un 4%,
cada bitllet eixia en 2.000 ptes. Va protestar i els va donar la solució: se'ls va proposar que
es pagara una quantitat en funció al que gasta realment l'any anterior, i que a final de l'any
es feren comptes del realment gastat. Això no els interessava. El representant de FFGV
amb el que es va parlar va proposar el sistema actual. Per problemes del sistema, no s'han
pogut renovar durant una setmana i això és el que ha molestat la gent. Se n'han adonat que
hi ha algunes persones que ho utilitzen tots el dies i per a esta gent es va a fer un bo anual.
Per part del Sr. Carbonell realitza la següent pregunta oral: En quina situació es
troben les obres del Centre Social?
Respon el Sr. alcalde que el Centre està pràcticament acabat. Ja esta l'acta de
recepció feta. Cursarà invitació al Delegat del govern per a la seua inauguració.
Pregunta sobre l'estat del pressupost. El Sr. alcalde indica que s'està estudiant. Està
prou avançat. La setmana que ve té una reunió de treball per a això.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. alcalde va donar per finalitzada la
sessió a les onze hores i trenta minuts, de tot això com a secretari certifique.

