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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 4 DE JUNY DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les onze hores i trenta minuts del dia 4 de juny de dos
mil deu, en el saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors,
EDUARDO OVEJERO ADELANTADO, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, M. CARMEN
PIQUER BERNET, NURIA LOSADA NATIVIDAD, FERNANDO BOHIGAS TOMAS,
MILAGROS CANO VALERA, SALVADOR ALBEDA ESTEVE,
FRANCISCO
DOMINGO FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, DAVID
BARRACHINA BADIA, ENRIC CARBONELL I ROS i JOSEP LLUIS BUSTOS I
MATEO que componen l'Ajuntament en Ple, sota La Presidència del Senyor alcalde
JAIME 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 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 a l'esborrany de les Actes de les Sessions anteriors celebrades els dies 9 d'abril,
sessió extraordinària de 12 de maig i sessió extraordinària i urgent de 12 de maig del 2010.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les
mencionades actes, modificant-se en la sessió del dia 9 d'abril el terme “extraordinària” per
“ordinària” de l'encapçalament de la mateixa, ordenant-se la seua immediata transcripció al
llibre d'Actes corresponent.

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.
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El Sr. Carbonell, en representació del grup del Bloc sol·licita aclariment respecte al
decret 194.
Aclarix el Sr. secretari que es tracta d'un decret d'acord de personació en un recurs
per una reclamació de responsabilitat patrimonial; normalment estes reclamacions es
presenten per un accident en la via pública.

TERCER.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 198/2010
SOBRE PERSONACIÓ EN EL RECURS CONTENCIOSOS ADMINSITRATIVO
NÚM, 233/2010 QUE SE SEGUIX EN EL JUTJAT DEL CONTENCIÓSADMINISTRATIU
NÚM,
1
DE
VALÈNCIA,
INTERPOSAT
PER
CONSTRUCCIONS LUJÁN CONTRA L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DE DATA 4 DE DESEMBRE DEL 2009 PEL QUE ES VA APROVAR LA
IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER DEMORA EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes Sectorials de 31 de maig
del 2010, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
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 ratificar
del Decret de l'Alcaldia núm. 198/2010 sobre personació en el recurs contenciósadminsitratiu núm, 233/2010 que se seguix en el Jutjat del contenciós-administratiu núm, 1
de València, interposat per construccions Luján contra l'acord del ple de l'ajuntament de
data 4 de desembre del 2009 pel que es va aprovar la imposició de penalitats per demora en
l'execució de les obres de la piscina coberta municipal

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE CREACIÓ DE
L'OFICINA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ.

Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es dóna lectura a la
moció següent:
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“Amb la voluntat de no sols consolidar l'ús del valencià a Rafelbunyol, sinó que, a
més, este s'utilitze de forma normal en qualsevol activitat social del nostre poble, este grup
Municipal presenta la MOCIÓ següent:
Que l'Ajuntament de Rafelbunyol cree l'OFICINA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ.
Esta denominació i activitat està arreplegada en distintes normatives públiques i és
objecte d'especial atenció quant a ajudes i desenrotllament.
Esta oficina sense excloure altres activitats destinades al mateix objecte es dedicaria
a:
•
•
•

Informar sobre els drets i obligacions dels usuaris que usen el valencià en
les seues relacions públiques.
Assessorar particulars, col·lectius, empreses i altres interessats sobre com
usar el valencià en les seues relacions mercantils, publicitàries, etc.
Promoure la celebració de cursos específics de valencià administratiu,
d'estil, comercial, etc.”

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 31 de maig del 2010 en el que l'assumpte va ser
dictaminat desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en contra, dels
Regidors del grup popular, i cinc vots ponderats a favor, dels Regidors dels grups del
PSPV-PSOE i del Bloc.
Continua el Sr. Fontelles dient que de cara als pressupostos de l'any que ve, es pot
contemplar la contractació d'un tècnic per a redactar documents de l'ajuntament i empreses.
S'argumenta per l'equip de govern que ja s'atén en valencià, però no es tracta només això,
sinó que també es pot assessorar sobre la utilització del valencià. Recorda que en el ple
passat van presentar una moció en què es demanava el requisit lingüístic i un dels punts era
exigir una prova de valencià. Si esta prova es fera, les persones que entraren en
l'Administració estarien capacitades per a fer les tasques de l'oficina de promoció del
valencià.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, insistix que el seu grup ja ho ha
demanat anteriorment diverses vegades, i sempre s'ha trobat amb l'oposició del PP, el qual
mai ha volgut. Ara s'argumenta que açò suposa gastos de personal i manteniment i que no
és el moment. Respecte a la remissió al gabinet de la Conselleria per a realitzar
l'assessorament, entén que este òrgan és per a altres assumptes, a més que els veïns haurien
3

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

de desplaçar-se a València. Pensa que es tracta de voluntat política, i el més coherent seria
dir per què no la volen.

Contesta el Sr. alcalde que el seu grup ja va manifestar la seua postura en la
Comissió i que es mantenen en el que ja hem dit en esta.
Afig el Sr. Fontelles que els agradaria tindre un informe econòmic del que podria
costar la creació i manteniment d'esta oficina, tenint en compte que es poden rebre
subvencions, per la qual cosa l'argument del cost econòmic no seria tant. Excusar-se en la
crisi econòmica pareix que siga allò més habitual, però en època d'auge econòmic tampoc
han volgut crear-la. És una falta de voluntat i un immobilisme que manté el PP,
discriminant un poc el valencià.

El Sr. Carbonell indica que tot i el que s'ha dit en comissió, realment no diuen res,
es tracta d'arguments genèrics i gens concrets.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és 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
grup del Bloc.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE CREACIÓ DELS
CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ
Per part del SR. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es dóna lectura a la
moció següent:
“1.- LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. ARTICULE 23 PUNT 1.
1.- Els ciutadans tenen el dret a participar en els assumptes públics directament o per
mitjà de representants, lliurement triats en les eleccions periòdiques per sufragi universal.

2.- LLEI 7/1985-. DE 2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM
LOCAL.
EL CAPÍTOL IV. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANES.
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El capítol IV regula determinats drets com el dret a la informació, a la participació,
de petició, a la iniciativa ciutadana, només a manera d'exemple transcrivim alguns articles
o punts d'este capítol.
Article 69.
1. Les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seua activitat i la
participació de tots els ciutadans en la vida local.
2. Les formes, mitjans i procediments de participació que les corporacions establisquen en
exercici de la seua potestat d'autoorganització no podran en cap cas menyscabar les
facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la Llei.
Article 70 bis.
1. Els ajuntaments hauran d'establir i regular en normes de caràcter orgànic procediments
i òrgans adequats per a l'efectiva participació dels veïns en els assumptes de la vida
pública local, tant en l'àmbit del municipi en el seu conjunt com en el dels districtes, en el
cas que existisquen en el municipi les dites divisions territorials.
Article 72.
Les corporacions locals afavorixen el desenrotllament de les associacions per a la defensa
dels interessos generals o sectorials dels veïns, els faciliten la més àmplia informació sobre
les seues activitats, i, dins de les seues possibilitats, l'ús dels mitjans públics i l'accés a les
ajudes econòmiques per a la realització de les seues activitats i impulsen la seua
participació en la gestió de la corporació en els termes del número 2 de l'article 69. A tals
efectes poden ser declarades d'utilitat pública.

.3.- EL CODI DEL BON GOVERN DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I
PROVÍNCIES, I AL MATEIX TEMPS DE LA FVMP
En primer lloc dins d'este apartat cal recordar que este Ajuntament va aprovar el
mencionat Codi en Plenari i per tant s'obliga a complir-lo.
El codi del Bon Govern de la FEMP i la FVMP inclouen mesures per a organitzar i
fomentar la democràcia participativa com:
−

La democràcia representativa i la democràcia participativa no són alternatives
contraposades, sinó que es complementen i reforcen l'una a l'altra. D'altra
banda, un moviment associatiu sòlid i una societat participativa i ben
estructurada resulten imprescindibles per a l'aprofundiment de la democràcia
local.
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•
−

•
−

•
•

Es fomentarà una Administració relacional, dialogant, que implique i consulte a
la ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les
vies i els mitjans necessaris.
Es crearan instruments concrets com el Consell del Municipi, grups de treball
entorn de projectes determinats, tallers de reflexió ciutadana, vies per a la
preparació dels Pressupostos Participatius, el Consell Econòmic i Social i els
Consells Assessors sectorials. Així mateix s'arreplegarà en la normativa
d'organització l'anomenada iniciativa popular.
El Govern local educarà per a la participació ciutadana, dissenyant plans de
formació adequats per a fomentar l'associacionisme i el voluntariat cívic.
S'articularan fórmules de participació respecte a diferents col·lectius, prestant
atenció diferenciada a la participació dels xiquets i xiquetes amb l'impuls de
Consells de la Infància, i la mateixa o altres fórmules per a jóvens, persones
majors, i immigrants.
Assegurarem el dret a la informació entre la ciutadania i els representants
locals, aprofitant al màxim les tecnologies de la informació, a la utilització de
les quals es contribuirà decididament.
Desenrotllarem fórmules diverses d'avaluació ciutadana de la gestió local. Per
a afavorir la dita avaluació, donarem compte de forma regular del grau de
compliment dels objectius de la gestió i del nivell d'execució pressupostària.

El Grup Municipal del PSPV-PSOE, conscient de la importància e la participació en
l'activitat política municipal de la societat civil de Rafelbunyol, ha presentat en les
diferents legislatures des que es van constituir els primers ajuntaments Democràtics,
diverses mocions i propostes de creació de Consells de Participació com a òrgans que
articulen la participació dels nostres veïns i veïnes en el dia a dia de la vida política de
Rafelbunyol. Volíem i volem donar el pas de la Democràcia Representativa a la
Democràcia Participativa, i este pas es pot donar amb el suport de la Constitució, el suport
de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i amb la recomanació del Codi del Bon
Govern de la FEMP, així com d'altres més.
Per esta i altres raons presentem una moció per a iniciar el procés de creació dels
diferents Consells de Participació Ciutadana i perquè estos Consells tinguen la seua
participació en l'elaboració dels pressupostos municipals.
Els Consells municipals de Participació són òrgans formals que tenen com a finalitat
integrar la participació de la ciutadania i de les seues associacions en els assumptes
municipals. Estan formades per representants polítics, tècnics i ciutadania tant associada
com individual. …
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En este punt interromp el Sr. Acalde per a demanar-li que per favor resumisca la
moció. El Sr. Fontelles indica que no té problemes a resumir, però si no ho llig ara ho farà
en el torn de paraula, afegint que són només cinc propostes. El Sr. alcalde li indica que faça
el que considere oportú. El Sr. Fontelles respon que la llegirà, perquè es tracta d'una moció
important que porten anys reivindicant-la. Recorda que el PP es va comprometre que quan
estiguera el Centre Jove implantaria el consell de joventut i no ho està fent, i que hi ha lleis
que regulen esta participació, i el Grup del PP no ho entén així i les rebutja any rere any.
Continua llegint el Sr. Fontelles: “La participació ciutadana és un mitjà per a
aprofundir la democràcia representativa, creant nous canals que afavorixen la intervenció
dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics i d'esta manera influir directament o
indirecta en les polítiques públiques. És un exercici de democràcia basat en el consens de
tots els agents. L'objectiu de la participació ciutadana és la de fer responsables a tots els
agents (ciutadans, entitats, polítics i tècnics) en la construcció compartida del públic.
Les seues principals funcions són proposar, analitzar, debatre i fer el seguiment de
les principals actuacions municipals objecte del seu àmbit temàtic i/o d'interés.
La seua composició i funcionament es regulen amb el seu propi reglament intern que
reconeix les especificitats de cada consell.

CONSELL MUNCIPAL DE PARTICIPACIÓ
Només a manera d'exemple i sense allargar-nos amb les competències que cada un
dels consells tindrà, ja que estaran regulats pels seus reglaments interns, citarem els
consells que considerem que s'han de crear a Rafelbunyol:
Consell Municipal de Medi Ambient
El consell municipal de Medi Ambient represente un espai de participació, debat i
articulació d'interessos per a garantir la implementació de l'Agenda 21. El Consell ha de
tindre diverses funcions relacionades, d'entre les que destaquen col·laborar en la confecció
de programes municipals que promouen la millora de l'entorn, analitzar, revisar, debatre i
proposar pressupostos de caràcter públic dirigits a la millora de l'entorn o participar en el
seguiment de les instal·lacions i/o funcionament d'activitats susceptibles d'incidir de
manera important en el medi ambient de la població.
Consell Municipal per a la Igualtat
El Consell Municipal per a la Igualtat com un òrgan de participació ciutadana té
com a finalitat la de contribuir, avançar i fer visible l'aportació de les dones a la societat a
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fi de superar les desigualtats i fomentar la coresponsabilitat d'home i dones en tots els
àmbits socials.

Consell Municipal de Joventut
Amb la voluntat d'integrar la participació ciutadana dels més jóvens i les
associacions en els assumptes relacionades amb els jóvens, l'Ajuntament ha de crear el
Consell Municipal de Joventut.
El treball, la formació, la vivenda, la salut, l'oci, el temps lliure…., són elements
principals dels processos d'emancipació d'un o una jove per a adquirir plena autonomia
persones per a poder decidir que fer, quan i on.

Consell Municipal de Cultura
Amb l'objectiu de dinamitzar la vida cultural de Rafelbunyol, presentar propostes i
participar en els pressupostos municipals aportant iniciatives i organitzant amb
l'Ajuntament les diferents activitats culturals del poble.

Consell Municipal d'Esports
Amb la tasca de proposar, organitzar diferents esdeveniments esportius a la localitat
integrada per als diferents clubs esportius de la localitat.
Consell Econòmic i social, Consell de les Persones Majors, Consell de la Infància

PROPOSTES D'ACORD EN RELACIÓ A LA MOCIÓ SOBRE CREACIÓ DELS
CONSELLS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
1. El Ple de Rafelbunyol es compromet a iniciar el procés de creació dels Consells de
Participació Ciutadana de Rafelbunyol
2. L'alcalde- president es compromet a convocar, abans del Ple d'octubre del 2010,
una comissió Informativa Especial de Participació Ciutadana de Rafelbunyol.
3. És facultat d'esta Comissió Informativa Especial de Participació Ciutadana de
Rafelbunyol l'estudi de les propostes dels diferents Grups Polítics, la reunió amb
les diferents associacions, clubs, i tècnics especialitzats.
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4.

La Comissió Informativa Especial de Participació Ciutadana de Rafelbunyol serà
l'òrgan competent de debatre, redactar i elevar per al seu dictamen al Ple de la
corporació els documents següents:
• El Reglament de Participació Ciutadana de Rafelbunyol
• El Pla de Participació Ciutadana de Rafelbunyol. (Que inclourà
calendari d'inici i orde progressiu de creació dels específics consells).”

A continuació per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la
Comissió d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 31 de maig del 2010 en el que l'assumpte
va ser dictaminat desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en
contra, dels Regidors del grup popular, i cinc vots ponderats a favor, dels Regidors dels
grups del PSPV-PSOE i del Bloc.
El Sr. Fontelles continua indicant que en el primer punt de la moció estan demanant
que s'inicie el procés i es contemple en els pressupostos de l'any que ve, començant-se a
treballar en el mes d'octubre amb diferents reunions.
Afig que el problema és que es troben amb la postura immobilista del PP que no
vol, perquè considera que van a immiscir-se en les seues capacitats de gestió, quan el que
realment ocorrerà és que proposaran, supervisar, matisar sobre les coses que es vullguen
fer, i que serà l'equip de govern qui les decidisca. Reitera que el PP mai ha volgut fer-ho, i
que incomplix les promeses que va fer de crear el Consell de la Joventut. Afig que
l'argument recurrent del PP és el de la crisi i que en la majoria dels ajuntaments governats
pel PSOE tenen implantats estos consells.

El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc, expressa que propostes sobre la creació de
consells municipals des del seu grup s'han fet moltes, en especial el de Participació
Ciutadana. Recorda que van presentar la proposta de la creació del Consell Municipal de
Joventut en esta legislatura, i que el PP va adquirir el compromís en el Ple que es posaria en
marxa quan s'acabara la Casa del Jove, i encara no ho han fet. Crec que el el problema que
hi ha és que el debat sobre la bona governança en totes les administracions, no encaixa a
Rafelbunyol i és perquè confonen el concepte de gestió i participació. Indica que ningú
llevarà atribucions a l'equip de govern, però deuen permetre que la gent opine, perquè tenen
dret. Com a exemple molt recent es pregunta on estan les convocatòries del fòrum ciutadà
per a debatre l'Agenda Local 21. Respecte al cost dels diners no ho entén, perquè
s'utilitzarien els mitjans materials i personals al servici de l'Ajuntament. El que percep és
que este equip de govern mai ha volgut saber res dels consells municipals de participació
ciutadana, i que inclús el Consell Local Agrari, obligat per llei, només es va reunir una
vegada per a constituir-se, i ja mai més ho ha tornat a fer. Així mateix afig que se'ls
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argumenta que a les associacions se'ls rep i escolta , però no totes perquè algunes no ho
han sigut. Finalment aconsella obrir les portes a la participació ciutadana, perquè ningú li
lleva atribucions.

El Sr. alcalde en representació del Grup Popular manifesta que està agraït per les
explicacions i consells donats, però, afig, que en democràcia es respecten les opinions, però
no té l'obligació de fer el que demana l'oposició. Afig que en Comissió va indicar que els
objectius que perseguixen amb este punt, es poden aconseguir a través d'altres mitjans més
directes i més econòmic. No els pot vincular el que no té substància de vinculació, perquè
l'Ajuntament té la seua autonomia, afegint que quan els grups de l'oposició governen ja
veurem que fan. Finalment indica que li crida l'atenció que es parle de cultura quan no
observa la seua presència en els actes culturals que es programen des de l'Ajuntament.
Finalitza indicant que respecta les opinions, però no les compartixen.
El Sr. Fontelles respon que el seu grup municipal en cap moment ha posat en dubte
que qui ha de governar és el seu grup. Respecte a l'última observació indica que en compte
d'enviar-los tantes invitacions a processons -que no saben molt bé que fa un alcalde enviant
tantes invitacions per a estos actes- per què no els envia un saluda de cada acte cultural que
fa l'Ajuntament? Replica la Sra. Nuria Losada, regidora de cultura, que se'ls invita a les
inauguracions. Afirma el Sr. alcalde que ell ordena que se'ls invite. I si els invita a les
processons és perquè es tracta d'un acte tradicional demanat pels mateixos clavaris, i que
després els regidors són lliures de fer el que vullguen.
Replica el Sr. Fontelles que tinga la mateixa gentilesa en els altres actes, recordant
que en una ocasió no van permetre a les Regidors de l'oposició donar un detall el dia del
xiquet i quasi els van tirar a puntellons, rebent insults de familiars de regidors del PP, i que
l'any següent va haver-hi un parapet de policies i tanques per a impedir que pujàrem.
Pregunta el Sr. alcalde que per què ha de dir tot açò ara. Contesta el Sr. Fontelles
que és perquè ha tret el tema al dir que no van a actes de cultura. Respon el Sr. alcalde que
ho està traient un poc de la realitat, que el seu, és demanar a la Regidoria participar i no
presentar-se sense avisar. Demana al Sr. Fontelles que diga el que haja de dir perquè
l'assumpte s'està allargant sense raó.
Conclou el Sr. Fontelles indicant que l'alcalde sempre diu que respecta les lleis, que
les complix, però en el tema de participació ciutadana no les desenrotlla, perquè té por de
perdre el control. Estos Consells vénen arreplegats en un Codi del Bon Govern, que van
aprovar en un Ple, i que després no vam complir.
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El Sr. Carbonell, matisa que ell no ha estat mitja hora en la intervenció. Seguisc
sense entendre perquè diu que la manera en què ho porten és més directe i més barat.
Demana saber el cost que suposaria posar en marxa un Consell de Participació Ciutadana.
Pensa que l'autonomia municipal no està renyida amb la participació ciutadana, perquè cap
consell li pot llevar les atribucions conferides per Llei. Per tant demana que no utilitze
argumentari que no és vàlid.
Respecte a l'assistència als actes culturals, pensa que el que és necessari és una
programació cultural anual.

Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots en
contra dels regidors del grup municipal del PP i cinc vots a favor dels regidors dels grups
municipals del PSPV-PSOE i del Bloc.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE CREACIÓ D'UNA
COMISSIÓ D'IGUALTAT PERMANENT PER A ELABORAR, DESENROTLLAR
I AVALUAR ELPLAN D'IGUALTAT ENTRE HÒMENS I DONES DE
L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es demana permís
perquè prenga la paraula la regidora del seu grup Laura Carbonell, donat el contingut de la
moció.
Per part de la Sra. Laura Carbonell es dóna lectura a la moció següent:
“La Disposició Addicional 8a de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic establix que les
administracions Públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats
en l'àmbit laboral, i amb esta finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar
qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i hòmens.
Per a poder dotar d'efectivitat a esta disposició es va aprovar la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Hòmens que té com a
objecte d'acord amb el que establix el seu article primer fer efectiu el dret d'igualtat de
tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens, en particular per mitjà de l'eliminació de la
discriminació de la dona, siga quin siga la seua circumstància o condició, en qualssevol
dels àmbits de la vida i, singularment, en les esferes política, civil, laboral, econòmica,
social i cultural per a, en el desenrotllament dels articles 9.2 i 14 de la Constitució,
aconseguir una societat més democràtica, més justa i més solidària.
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Per a poder complir al que establix la normativa citada, l'Ajuntament de Rafelbunyol,
ha de declarar el seu compromís en l'establiment i desenrotllament de polítiques que
integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens, sense discriminar
directament o indirectament per raó de sexe, així com en l'impuls i foment de mesures per a
aconseguir la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens com un principi estratègic de la
Política Corporativa i de Recursos Humans del nostre Ajuntament, amb la definició del dit
principi que establix la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre
dones i hòmens.
En tots i cada un dels àmbits en què s'exercix l'activitat d'este Ajuntament, des de la
selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de
treball i ocupació, la salut laboral, l'ordenació del temps de treball i la conciliació, s'ha
d'assumir el principi d'igualtat entre dones i hòmens, atenent de forma especial a la
discriminació indirecta, entenent per esta “La situació en què una disposició, criteri o
pràctica aparentment neutre, posa a una persona d'un sexe en desavantatge particular
respecte de persones d'un altre sexe”.
Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal de PSPV-PSOE de Rafelbunyol,
proposa al Ple de la corporació l'adopció dels ACORDS següents:
−

Que l'Ajuntament de Rafelbunyol, en compliment de l'article 45 de la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i
Hòmens, que exigix l'obligació de totes les Administracions Públiques de
respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral, procedisca a
la creació de la Comissió d'Igualtat permanent, de composició paritària entre
administració i sindicats amb representació en la Mesa General de Negociació,
la finalitat de la qual serà, entre altres, elaborar, desenrotllar i avaluar el Pla
d'Igualtat de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

−

Este Pla d'Igualtat suposarà millores respecte a la situació present, arbitrant-se
els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d'avançar en la
consecució de la igualtat real entre dones i hòmens en l'Ajuntament de
Rafelbunyol i per extensió, en el conjunt de la societat.

− En els Pressupostos Generals, s'habilitarà una partida suficient per al
desenrotllament anual del Pla d'Igualtat.
−

El Pla d'Igualtat inclourà les definicions de discriminació directa i indirecta,
assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, discriminació per embaràs o
maternitat i accions positives, així com els objectius a aconseguir en matèria de
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promoció de la igualtat de tracte i oportunitats en l'ocupació pública, i
estratègies i mesures a adoptar per a la seua consecució”.

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 31 de maig del 2010 en el que sotmés l'assumpte a
votació, el mateix va ser dictaminat desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots
ponderats en contra, dels Regidors del grup popular, i cinc vots ponderats a favor, dels
Regidors dels grups del PSPV-PSOE i del Bloc.
A continuació la Sra. Laura Carbonell explica que “la moció s'ha presentat per a
complir al que disposa la disposició addicional 8 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
que afecta totes les administracions públiques a fi a adoptar mesures per a evitar la
discriminació laboral entre home i dones. La Llei Orgànica 3/2007, és una llei pionera a
Europa que naix en compliment del Tractat d'Amsterdam de 1999, on es convertix com a
objectiu prioritari acabar amb la discriminació entre hòmens i dones. Si un govern
socialista com el de Zapatero aborda una llei d'estes característiques és perquè entén que
l'impacte de la violència de gènere, la discriminació salarial, l'escassa participació de la
dona en la vida pública i laboral, sobretot en els alts càrrecs, o la taxa elevada de la
desocupació femenina, mostren de forma latent que la igualtat entre hòmens i dones és una
tasca pendent que han d'abordar totes les Administracions. Si bé som conscients de la
realitat del personal de l'ajuntament, perquè no existix RPT, hi ha molts interins, no se
celebren Meses generals de negociació col·lectiva, ni tampoc està present la representació
sindical en l'esfera administrativa, entenem que la creació d'una Comissió Permanent
d'Igualtat pot suposar un gran pas cap a la consecució d'una nova realitat al que a política
de personal es referix. Abordar açò és absolutament necessari, i un exemple d'este pla, és
que la maternitat condiciona la dona treballadora. Si hi ha lleis i decrets que establixen
sistemes per a conciliar la vida laboral i familiar, en la realitat no s'utilitzen plenament, o
bé perquè la dona els desconeix o perquè la dona té por de les possibles represàlies per
exercir estos drets, sobretot si el treball és de caràcter temporal. En definitiva, el pla ha de
contemplar la posada en funcionament de mesures positives que vagen a compensar el
dèficit que hem patit les dones al llarg de tota la història en l'àmbit, social, laboral,
cultural i personal i fer efectiva la igualtat entre hòmens i dones; no és només un deure
sinó una responsabilitat que tenim les administracions. Per a açò no hi ha millor forma
que transmetre este missatge, que predicant amb l'exemple.”

El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, manifesta que el seu grup està a favor de la
moció, que haurien de prendre's els passos necessaris per a portar-la a terme.
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El Sr. alcalde, indica que es tracta d'un tema que s'està complint en el nostre
ajuntament. Que tot el referent a este Pla, deu ser una cosa voluntaria, és a dir, que s'haver
de realitzar una consulta prèvia a la representació legal dels treballadors. Si això es fa, no es
negaran. Afig que ací no hi ha hagut mai una negació de drets a una dona i que s'ha
respectat el que li pertany, considerant que si es vol fer un pla d'igualtat, que el demanen els
treballadors. D'altra banda es mantenen en allò que s'ha manifestat en Comissió.
Afegix la Sra. Laura Carbonell, que tal vegada hi haja problemes d'interpretació,
l'art. 45 al punt 2, parla que les empreses de més de 250 treballadors adoptarà eixes mesures
en forma de Pla d'Igualtat, però la resta de l'article parla d'una qüestió de voluntat, i no
exigix una negociació col·lectiva. Per tant, pensen que no cal i que ha de ser iniciativa de
l'empresa.
El sr. alcalde llig l'article de referència. El Sr. Ovejero, regidor del Grup Popular
demana la paraula (que és concedida pel Sr. Alcalde), afegint que no es tracta d'un cas
d'interpretació de l'article, indicant que el Ministeri d'Igualtat és el que desenrotlla com ha
d'elaborar-se este Pla.
La Sra. Laura Carbonell apel·la a la bona voluntat de l'Ajuntament perquè s'adopte
el compromís.
L'alcalde insistix que abans de la voluntat de l'ajuntament, són els treballadors i els
sindicats els que han de prendre la iniciativa, i llavors l'Ajuntament dirà la seua paraula, i
no crec que diga que no.
La Sra. Laura Carbonell indica que el Pla d'igualtat no es podrà realitzar mai si no és
amb la coparticipació de l'empresa.
El Sr. alcalde insistix que no hi ha voluntat en contra. La Sra. Laura Carbonell li
demana que l'aproven i adopten el compromís.
Respon el sr. alcalde que si canvien la moció i redacten que el pla ha de ser
iniciativa dels treballadors i sindicats l'aprovaran.
Contesta la Sra. Laura Carbonell que la moció no es canvia, es manté, perquè
consideren que l'empresa pot prendre la iniciativa.
El Sr. alcalde insistix que el Pla d'Igualtat han d'iniciar-lo els treballadors i els
sindicats, i la moció no està redactada en estos termes.
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Continua el debat entre la Sra. Laura Carbonell i el Sr. Alcalde en este sentit,
reafirmant-se cada un en la seua postura.
Finalitzat el debat la moció és sotmesa a votació, sent la mateixa desestimada per
cinc vots a favor dels regidors dels grups municipals del PSPV-PSOE i del Bloc i huit vots
en contra dels regidors del grup municipal del PP en el sentit en el qual està redactada la
moció.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC SOBRE APROVACIÓ D'UN PLA
ESPECIAL PER A FER ENFRONT DEL DEUTE PÚBLIC.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, es dóna lectura a la moció
següent:
“Sota el nostre punt de vista és preocupant el deute, que per diverses
circumstàncies, té el nostre ajuntament. Atenent hi ha distintes fonts podem obtindre
informació del deute aproximat del nostre Ajuntament:
1. Si ens fixem en allò que s'ha publicat pel Ministeri d'Economia i Hisenda, el
deute viu de l'Ajuntament de Rafelbunyol a 31-12-2009 era de 5.793.000 €.
2. Si ens fixem en els càlculs realitzat pel BLOC, basats en la informació que
disposem, són més de 8 milions d'euros, considerant el deute viu consolidat
(ajuntaments i empreses).
És per tot açò que plantegem la següent PROPOSTA D'ACORD:
Que el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol aprove el següent conjunt de mesures
per a fer front al deute que tenim.
Per a fer-ho possible, hi haurà que:
1. Elaborar per part del secretari-interventor de la corporació un informe
relatiu al deute viu consolidat del nostre Ajuntament a 31-12-2009.
2. Destinar els recursos dels distints resultats positius de finançament obtingut
en els pressupostos municipals, sempre que existisca la suficient liquiditat, a
la reducció del deute municipal.
3. Destinar els recursos obtinguts pels retalls en els sous dels funcionaris i dels
càrrecs públics a la reducció del deute públic.
4. Destinar el baciu net a inversió o a reducció del deute.”
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Afig que les modificacions presentades a la moció són per a arreplegar allò que s'ha
manifestat en la comissió.

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 31 de maig del 2010 en el que l'assumpte no va ser
sotmés a votació per a dictamen, quedant-se a l'espera de la nova redacció, per a facilitar la
seua aprovació.
Continua dient el Sr. Carbonell demanant que es vote a favor de la proposta de la
moció. Saben que es pot crear el debat que es va generar en la Comissió, però els fets són
els que són: gestió i deute van de la mà. Quan hi havia superàvit, es feia molta propaganda,
però quan hi ha dificultades és obligatori informar de les mateixes i comunicar-ho als veïns;
i no estan informats pel que els haja comunicat l'Ajuntament de Rafelbunyol, sinó per la
informació que han anat recopilant d'uns quants llocs. El fet és que el deute és de 8 milions
de € i que els interessos de 2010 són quasi 300.000 €. Considera que cal fer un esforç, i si
hi ha eixa voluntat, és per a anar arbitrant mecanismes per a anar reduint el deute. Sap que
hi ha pòlisses a curt termini, que els deuen diners les administracions, però això es tracta
d'una roda que mai s'acaba. També indica que hi ha determinades realitats, com és la
decisió o no de la urbanització del Sector IV, perquè l'Ajuntament, ara com ara, té 3 milions
d'euros en l'aire justament per esta urbanització. Conclou indicant que tots han de ser
prudents a l'hora d'utilitzar la informació, però també a l'hora d'analitzar el que diuen els
altres grups, perquè no és veritat que vullguen tirar al poble per terra.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica que el seu grup
aprovarà esta moció, perquè el deute és de 8 milions d'euros i cal fer un pla per a reduir-lo.
Dir que en el temps de bonança el Partit Popular s'atribuïa la bona gestió, inclús en els seus
escrits es comparava amb la formiga de la faula de la formiga i la xitxarra, com a bons
treballadors que havien fet tant pel poble. Però quan han vingut males èpoques, tots són
deutes. I és degut a les decisions i a la gestió del PP. I si parlem del Sector IV, dir que es va
obrir quan el sector I estava sense cap edificació, quan teníem el Sector III en
aproximadament un 30% de solars sense construir, quan ja hi havia informació sobre la
bambolla immobiliària. …al final es va aprovar amb els seus únics vots, perquè el PSPVPSOE es va oposar a la seua urbanització a través de la gestió directa de l'Ajuntament, la
qual cosa ha provocat el deute que es té.
Critica així mateix que s'haguera hagut de recórrer a un préstec per a la construcció
de la piscina coberta sense demanar cap tipus de subvenció.
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Segons l'estat de consolidació del Pressupost de l'any 2010, en el capítol 3 relatiu als
interessos, tenim consignats 200.000 € per l'ajuntament, 75.0000 e per CEERSA i 12.000 €
per REMARASA. Es tracta dels interessos que pagaran als bancs, fruit de la gestió de
l'equip de govern.
També critica la gestió de les VPP, deixant que l'empresa dega 3 milions de € pel
solar, i que es deixara iniciar la construcció sense cobrar el solar, entenent que no hi ha
argument polític que se sostinga respecte a açò.
Finalment afig que és correcte que l'oposició reclame i diga que és la seua
responsabilitat la situació actual de l'Ajuntament, i que fan una mala gestió.

Contesta el Sr. alcalde indicant que es mescla. Respecte al deute de 8 milions, indica
que no és cert perquè estan contemplant el préstec de les societats i això depén de que es
consideren societats de mercat o no, perquè si són societats de mercat, són independents i
no cal tindre-les en compte.
En referència al superàvit, quan ho hi ha, ho he dit, i quan no hi ha també ho indica.
Però també considera que cal distingir entre els préstecs i les pòlisses. Els primers tenen
caràcter finalista i les segones tenen caràcter transitori per a fer front a les necessitats que
sorgixen en el moment.
En relació a la piscina, indica tant de bo hagueren subvencions, però que estes
depenen molt dels diners que l'Estat remet a les conselleries. Si este no dóna, les
conselleries no tenen.
Respecte a les pòlisses ja va indicar que els deuen un diners, i els conciutadans no
tenen la culpa que en un moment determinat, quan els solars valien molts diners arribe una
crisi terrible que acabe amb tota esta prosperitat, siga impossible la venda dels solars i els
propietaris es vegen en dificultat per a poder pagar els seus deutes. Naturalment que
l'Ajuntament intenta solucionar-ho, perquè és l'agent urbanitzador, com sempre ho ha sigut,
gràcies a la qual cosa, el poble s'ha estalviat molts diners en les urbanitzacions.
Recorda que l'Estat els deu uns 800.000 € d'IVA, i que han hagut d'avançar diners
per a certes obres, i quan estiguen acabades, ens ho abonaran. Tot açò ja es va explicar en el
seu moment. Reconeix que la situació és difícil i dins d'una dificultat han de fer el que es
puga per a solucionar-ho. Reitera que hi ha hagut una crisi terrible que ha paralitzat a la
societat i de la que no són culpables. Afig que al poble cal dir-li la veritat, i no dir que cada
veí pagarà 800 €, com ha aparegut en premsa, Internet…., perquè en la pràctica no és
veritat. Respecte a què s'havia d'haver paralitzat el Sector IV és molt fàcil dir, però difícil
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de fer, perquè hi ha uns compromisos que complir. En una economia de mercat tens
obligacions i responsabilitzar-te del que t'has compromés.
És veritat que es deu diners i ens deuen diners. A partir d'ací, pensen que no fan
falta plans, perquè saben que hi ha uns préstecs i unes pòlisses i saben com han de pagarlos, i conforme es vaja ingressant s'anirà pagant.

El Sr. Carbonell indica que li estranya que es busquen arguments de tipus legal,
com el cas de si les societats són o no de mercat, perquè la veritat és que són 100%
municipals. I la realitat és que les societats tenen pòlisses de crèdit perquè no vénen les
subvencions de la Generalitat. Quant a la informació sobre si hi ha o no superàvit, no aparte
on apareix, perquè esta informació va desaparéixer del llibre de festes. Afig que tots saben
que les pòlisses de crèdit són per a cobrir necessitats liquiditat, però és que estan en un
nivell de 3,5 milions en pòlisses. Respecte al que indica que el Sector IV no es pot parar,
recorda que des del Bloc li van reclamar que no ho posara en marxa. Es pregunta on està el
benefici per a l'ajuntament per haver-se gestionat directament. Respecte a què ens deuen
diners de l'IVA, es pregunta quant es deu del Pla Confiança. Respecte de la crisi, és cert
que és terrible, però la política urbanística d'este poble és conseqüència d'una decisió
pròpia. La bambolla immobiliària no era infinita i vostés creien que sí, però s'han equivocat
i tenen l'obligació de dir-ho i vostés de reconéixer-ho, perquè pensa que al poble no li feia
falta per a res, preguntant-se quina qualitat de vida s'ha guanyat amb l'increment de
població: un centre de Salut saturat, un institut que s'ha ampliat dos o tres vegades, un
col·legi on no caben els xiquets… És una política que abans ja criticàvem, perquè pensaven
que era insostenible en el temps, i així ha sigut.
Finalitza indicant que només demanen un consens, perquè s'alegraria que els deutes
es reduïren i que PRODAEMI ens pagara el deute, però també és responsabilitat de vostés
que no ho pagara.
El Sr. alcalde replica que mai ha dit que les societats no deguen diners, perquè
depenen de les subvencions, i estes tarden a arribar. Les pòlisses són necessàries per a
pagar els jornals, perquè no arriben les subvencions, i els deuen més diners que pòlisses
tenen.
Respecte al Sector IV indica que és molt bonic dir ara que el Sector IV no s'haguera
fet. El que té responsabilitat, fa les coses i açò no es va fer per capritx de l'Ajuntament. Va
haver-hi una empresa que va presentar un projecte i per Llei tenien l'obligació de decidir el
que s'anava a fer, i es reunió als propietaris i van ser ells els que van dir que avant.
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Respecte a la política urbanística indica que no la van crear ells, sinó que va ser en
tota Espanya. I ací no ha anat tan malament, indicant sinó que pregunte als veïns.
Finalment indica, dirigint-se al Sr. Carbonell que “Vosté tindrà el concepte que
tindrà del poble, però dins de la seua proporció, és el millor poble que hi ha des de València
a Castelló, i no ho dic jo. I servicis com este poble, hi ha pocs pobles que els tinguen.”

El Sr. Fontelles intervé dient que un problema que té el PP és que no es
responsabilitza dels seus actes, de la seua gestió. Reitera que en el moment del superàvit
s'ho atribuïa a la seua gestió i en cap lloc ha dit que es responsabilitza de la situació que
actualment està travessant l'Ajuntament, al contrari, s'escuda en la crisi econòmica, que a
Espanya té dos vessants, la financera internacional i la crisi immobiliària. Al final d'una
mentida la convertixen en una realitat.
Afig que el Sr. alcalde ha dit que els ha anat bé als veïns que se'ls ha urbanitzat,
indicant que ací no estan perquè els vaja bé a uns veïns, sinó per a gestionar el bé públic
Quant al Sector IV, la qual cosa realment va ocórrer és que en un Ple vostés van
votar en contra al projecte d'una empresa per a fer la urbanització per gestió indirecta, molts
anys abans que vostés iniciaren el projecte i que vinguera esta crisi.
Intervé el Sr. alcalde dient-li al Sr. Fontelles que no tenen ni idea, establint-se un
intercanvi de rèpliques entre els dos pel tema del Sector IV.
Presa la paraula el Sr. Carbonell per a recordar que la moció és del Bloc. Continua
dient que estan parlant de deutes, i no passa res si es parla d'això. Quant a l'amor patri,
indica que vol igual que el Sr. alcalde al poble, però que el concepte de Rafelbunyol que
tenen és diferent. Finalment demana que voten la moció a favor.
Sotmesa pel Sr. alcalde la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots
en contra dels regidors del grup municipal del PP i cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals del PSPV-PSOE i del Bloc.

OCTAU.- MOCIÓ DEL BLOC PROPOSANT L'APROVACIÓ DE LA REBAIXA
DE SOUS I INDEMNIACIONES QUE PERCEBEN ELS CÀRRECS PÚBLICS
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, es dóna lectura a la següent moció,
indicant que s'ha modificat la proposta final de reducció presentada per la de la FVMP:
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“El govern de la nació ha aprovat un decret de mesures contra la crisi econòmica,
encara pendent de ratificar en les Corts Espanyoles, en el que entre altres mesures, preveu
la baixada mitjana d'un 5% del sou dels funcionaris i de la seua congelació per al 2011.
És per açò, i atenent a criteris de solidaritat tant amb els funcionaris com amb la
societat espanyola en general i amb els jubilats en particular, que presentem la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Que el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol aprove la baixada dels sous i
indemnitzacions que perceben els càrrecs públics, aplicant les escales de reducció de
salaris i indemnitzacions de la FVMP”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 31 de maig del 2010 en el que la Moció, es
dictamina favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat amb la rectificació apuntada
pel portaveu del grup del Bloc.
Preguntats els grups polítics, es mostren a favor, per la qual cosa sotmesa la moció a
votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÉ.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Per part del Sr. alcalde es dóna compte de la interlocutòria dictada el 14 de maig
per la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana en el recurs plantejat pels Germans González Gargallo, en el que es determina
la quantia a satisfer en concepte d'indemnització substitutòria per impossibilitat material de
complir la Sentència al seu dia dictada d'adjudicació d'una parcel·la d'1.840 m2 de sòl apte
per a urbanitzar en l'antic Sector IV (hui sector III).
Recorda que, en el seu moment, quan va transcórrer el termini de 4 anys que preveia
el Conveni per a adjudicar el terreny, per part de l'Alcaldia es va oferir el pagament de la
indemnització prevista en el mateix, decret que va ser objecte d'impugnació per considerar
els germans González Gargallo que el pagament de la indemnització només podria obrar en
el supòsit que ells ho demanaren. Plantejat el recurs, va recaure sentència el 10 de març de
2003, que es reconeixia el dret dels recurrents a optar entre l'adjudicació dels terrenys o la
indemnització, i en conseqüència que la indemnització no obrava amb caràcter automàtic.
Si bé l'Ajuntament va plantejar la interposició de recurs de cassació davant del Tribunal
Suprem, este es va inadmetre a tràmit, per la qual cosa la sentència dictada en primera
instància va ser declarada ferma.
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Es va plantejar en eixe moment un incident d'execució de sentència, en el que
l'Ajuntament defenia la impossibilitat de complir la sentència atés que no tenia parcel·les
per a adjudicar en el sector determinat en el Conveni. Finalment este incident d'execució es
va resoldre per un interlocutòria d'11 d'octubre de 2.007, en el que es va declarar la
impossibilitat d'executar la sentència en els seus propis termes, fixant com a indemnització
la quantia equivalent al valor actualitzat d'una parcel·la d'1.840 m2 de sòl apte per a
urbanitzar en l'antic Sector IV. És a dir, la norma jurisdiccional imposa que si una sentència
no es pot complir materialment cal indemnitzar, i en este cas obligava a realitzar una
valoració actualitzada a la data de la interlocutòria, que era octubre de l'any 2.007, de 1840
m2.
Seguint-se les recomanacions de la direcció lletrada, es va recórrer a una societat
oficial de taxació (INTASA) per a la realització d'esta valoració, que en essència el que fa
és determinar el valor del sòl a la data en què es va aprovar el Pla Parcial de la Zona (any
2.001) i sobre el dit valor actualitzar-lo pel IPC i descomptant els hipotètics gastos
d'urbanització, aplicant el mètode residual estàtic. En definitiva el valor obtingut era de
559.522,87 €, (93.096.772, 24 pessetes). En esta valoració es va tindre en compte que
estiguera per damunt dels valors obtinguts de la Ponència de valors cadastrals, atés que
segons l'opinió de la direcció lletrada era convenient fer veure que l'Ajuntament no es
desviava dels valors oficials marcats en este cas pel cadastre immobiliari.
Per la seua banda, la valoració pericial presentada pels Germans Gargallo es basava
en valors de mercat acudint a un mètode comparatiu amb les operacions immobiliàries
realitzades per eixes dates a Rafelbunyol, concloent que el valor devia ser de 3.348.056,59
€. (557.069.743 Ptes.)
Finalment, després de la tramitació d'este incident d'execució de sentència s'ha dictat
interlocutòria de data 14 de maig de 2010, que es desestima la valoració realitzada pels
germans González Gargallo, per entendre que la seua estimació “equivaldria a admetre la
llibertat estimativa en la valoració del sòl”; considera que els valors testimonis que
s'aporten en comparació no tenen tota justificació, a més de referir-se a operacions no
realitzades en el sector. Accepta no obstant això la valoració realitzada per l'Ajuntament,
indicant que “conté el càlcul del valor actualitzat del sòl per mitjà del IPC, ja que el dit
sistema de càlcul compensatori va ser establit en el propi conveni que va donar origen a les
presents interlocutòries, sent correcte així mateix el mètode residual estàtic que aplica i que
tira una valoració de 559.522,87 €, que és significativament major que l'obtinguda aplicant
la valoració actualitzada del conveni o de la ponència de valors cadastrals, per la qual cosa
sent així, deu prevaldre el referit dictamen pericial i per tant xifrar-se en la dita quantia la
indemnització substitutòria que correspon als executants.”
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Per tant, en esta última Fase, el tribunal atorga la raó a l'Ajuntament acceptant el
dictamen pericial aportat i rebutjant el que sol·licitaven els recurrents, germans Gargallo.
Continua indicant el Sr. Alcalde que “en este tema podria ara desfogar-me, però no
vaig a fer-ho”. Davant dels murmuris dels regidors de l'oposició, el Sr. alcalde continua
manifestat que “vostés van mentir a la població, al dir que la Sentència del Tribunal
Suprem era inapel·lable i que calia pagar mil milions de pessetes (Canvi 7). Ho tinc tot
controlat. Han dit que hem enredat i enverinat l'opinió pública. Que hem mentit
miserablement, que hi ha hagut un engany massiu com hi mai hagut en el nostre poble. Van
dir vostés que jo era un roín i hipòcrita, mentider, manipulador, paranoic, covard, tallador
de llibertats, fals mentider, i altres més que deixe. Van dir que jo tenia sort que els veïns no
vingueren a demanar l'expedient dels Gargallos, un expedient que estava subjudice i que
va vindre un partit a informar-se i volia fotocòpies. Jo li vaig dir que no podia donar-li
fotocòpies d'un expedient subjudice. Este partit fotocopia i ho va publicar, trencant la
norma d'una administració. El juí últim ha sigut este. L'Ajuntament disposa de 40 milions
en Hisenda i la resta ho tindrà de posar perquè així ho ha decidit el jutge en la seua
valoració última dels terrenys. Però el dia que vullguen, documents en mà, els puc comptar
tota la història de la Residència, però no vull que vagen dient per ací el que diuen. “
El Sr. Carbonell demana la paraula, perquè considera que els ha atacat.
Contesta el sr. alcalde “que no ha atacat, que si vol fer valoracions que les faça
posteriorment, perquè estem en el punt dels informes. Si vol anar a la premsa vaja, però
després ens veiem en el jutjat, perquè no permetré cap denigració de la meua persona, ni
del meu partit”·. Replica el Sr. Carbonell que “amb diners del poble”. Respon el Sr.
alcalde que “amb diners del poble es farà el que afecte l'alcaldia, el que no afecte
l'Alcaldia es farà amb diners del partit.”
El Sr. Carbonell indica que es tracta d'una sentència sobre un solar que, segons
l'alcalde era gratuït, i ara costarà 93 milions.
Contesta el Sr. alcalde que quan vullguen els donarà relació de tot el que ha passat
en este tema.

DESÉ.- INFORME DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS.
No hi ha cap.
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DESÉ PRIMER.- PRECS I PREGUNTES

Per part del Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, es fan les preguntes següents:
1.- En relació a les Instal·lacions Esportives
- Com es gestiona la recaptació o ingressos de les diferents activitats que es porten
a terme en el poliesportiu Paco Camarasa – Futbol, pàdel, esquaix, natació gimnàs?
El Sr. Saborit, regidor delegat d'esports, respon que distingir diverses formes:
• Els cursos de natació té domiciliació bancària.
•

Els bons mensuals de gimnàs, piscina i spining poden abonar-ho en caixa o per
domiciliació bancària.

•

El pàdel, esquaix, futbol, trinquet, així com els passes de dia de gimnàs, spining i
piscina s'abonen en caixa.

Per a tot allò que s'ha abonat en caixa, es fa un rebut per a l'interessat i una còpia per
a la piscina, per a la posterior comptabilitat.

- Quin és l'import que ha ingressat al Gener, febrer, març i abril? I quin
desglossament té per activitat?
Respon el SR. Saborit que l'import total és el següent: Gener: 36.338,15 €; febrer:
38.668,65 €; març: 40.166,15 €; abril: 35.413,62 €; sent el total dels quatre mesos de
150.586,57 €
Detallat per activitats, el global dels quatre mesos:
- Ingressat en piscina: 83.000, 03
- Zona esportiva: 29.282 €
- Zona spining i gimnàs: 37.191 €
- Altres: 1.119 €
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- Per què no es gestionen els cobraments de les diferents activitats esportives
exclusivament a través de targetes visa, mastercard… ingressant directament en un
compte obert expressament en una entitat bancària?
Respon el Sr. Saborit, que AEPIR, ACE i l'Ajuntament estan en conversació amb La
Caixa, des de fa temps per a la creació d'una targeta per a tots els comerços del poble,
incloses les instal·lacions de l'Ajuntament. Com és un tema en què encara no hi ha un
acord, encara que està a punt d'aconseguir-se, han parlat amb el banc perquè ens posen un
TPV (Terminal Punt Venda). Intentaren que es cobre en caixa el mínim possible.
Puntualitza el Sr. Fontelles, que el mínim no, que no s'ha de cobrar res en caixa.
Contesta el Sr. Saborit, que no es poden cobrar 2 ó 3 euros en targeta.
Intervé el Sr. Ovejero, regidor del PP, que quan es cree la targeta de l'Associació, es
podrà pagar fins a un café amb la mateixa.

- Quins problemes tenen les instal·lacions del gimnàs? Qui s'encarrega del
manteniment dels aparells? Qui s'encarrega del manteniment de les instal·lacions?
Contesta el Sr Saborit que els problemes són els normals de l'ús de les instal·lacions.
Del manteniment de les bicicletes de spining i del gimnàs s'encarrega Bicicletes Lluch. Del
manteniment de l'aigua i maquinàries, EGP. La instal·lació de refrigeració, REFRILLUM.
El Sr. Fontelles pregunta pels problemes dels vestuaris. El Sr. Saborit respon que
es referix als problemes de les dutxes. Això és un problema que s'ha notificat a l'empresa
constructora perquè l'arregle, però si no ho fa, haurà de fer-ho l'Ajuntament.
Aclarix el Sr. secretari, que Construccions Lujan ha sol·licitat la devolució de
l'aval, transcorregut un any de l'entrega de les obres. S'han detectat problemes de
bombament del sòl i de filtracions en les dutxes dels vestuaris. Estes deficiències s'han de
reclamar a l'empresa dins del termini per garantia de vicis ocults de l'obra.

- Quines activitats hi ha programades per als pròxims quatre mesos?
Indica el Sr. Saborit que al maig i juny s'acaben les activitats programades. En el
mes de juliol, són les mateixes activitats però cursos intensius. Indicar que en el mes d'agost
es va a obrir la piscina de 8 del matí a 10 de la nit per a donar servici al poble, ja que no
tenen la piscina de dalt.
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- Qui té preferència a l'hora de jugar en els camps de futbet atés que pareix es de
preferència a què paguen respecte als xiquets de futbol base del poble que se'ls ha vist
entrenant fora dels camps mentres estos estaven ocupats pels que paguen?
Indica el Sr. Saborit que mai té preferència els que paguen, i que això és fals.
Sempre té preferència el Club de Futbol. La directiva passa un horari anual d'entrenaments i
partits de futbol, i això sempre es respecta, reservant-los les instal·lacions i l'horari que ells
han demanat. Si han tingut alguna urgència o hi ha hagut canvis d'última hora i estava
llogat el camp, se li ha anul·lat la reserva a l'equip que ho tenia perquè jugara el club. I
sempre ha tingut total prioritat el club. A continuació llig una carta firmada pel president
del Club de futbol en la qual es corroborara allò que s'ha manifestat pel Sr. Regidor

- Està l'Ajuntament abonant l'import de les obres del camp de futbol?
Respon el SR. Saborit que no.

2.- En relació a la Regidoria de Cultura.
-. Quines són les activitats culturals programades per als pròxims quatre mesos?
Quin és el cost unitari estimat o pressupostat de les activitats programades pels pròxims
quatre mesos?
La Sra. Losada indica que quant a la Biblioteca, en estos quatre mesos tenen:
contes en anglés, lectura en la residència, taller juvenil, conta contes, animació lectora,
contes per a adults i bebeteca.
Al Juliol, es dú a terme la “Escola d'estiu”, per la qual cosa no es programen
activitats en la biblioteca. A l'agost, no es programen activitats. Al setembre, són les
activitats normals més la formació per a Internet. El cost de les activitats, és el propi del
material (cartolines, folis, colors…), i el sou d'un TASOC; que està subvencionat pel
SERVEF a través del programa Salari Jove.
Relatiu a la Casa del Jove, tenen cursos de Primers Auxilis, amb cost zero per a
l'ajuntament, perquè només els cedixen el local.
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Estava programat un dissabte de Ràfting, per a este cap de setmana, que s'ha
anul·lat, al no apuntar-se gent.
Al Juliol a més de “l'Escola d'Estiu”, s'ha programat un curs de guitarra,
subvencionat pel SARC. S'ha oferit la realització d'un campament, que eixirà en funció de
la gent que s'apunt. S'ha parlat amb SADA, que organitza un campament, per als fills dels
treballadors, per a veure si poden acoblar-se els que s'apunten si no n'hi ha prou gent
perquè isca. Ens han dit que no hi ha cap inconvenient, si abonen el cost total.
A l'agost, s'ha organitzat El Camí de Santiago, des de la Regidoria d'Esports.
Al setembre, una vegada passades les festes, s'iniciarà un curs de monitor de temps
lliure.
Respecte a la Casa de Cultura estan amb exposicions en el mes de juny i el dimarts
pròxim s'inaugura l'exposició “Mare Coratge”. Al setembre està programada l'exposició
de l'Escola de Pintura i una exposició d'escultures, models en fang, olis i socarrats.
Respecte al cost, l'Ajuntament es fa càrrec de la publicitat, bans, cartells, invitacions i
inauguracions.
En la sala d'actes encara no hi ha res programat, perquè falten els últims detalls,
com és el teló… L'institut ens ho ha demanat per a fer el festival de fi de curs, l'11 de
juny. El cor de la primitiva també farà allí el 12 de juny una actuació, junt amb el cor de
Foios, amb un cost nul per a l'Ajuntament.

3.- En relació a les festes locals.
- Quins espectacles s'han contractat?
Respon el Sr. alcalde que encara no s'ha contractat. S'ha acordat dos orquestres per
a la nit de disfresses, els altres 3 dies disc-mòbil i el diumenge la Banda de Música, farà
alguna cosa,
- Nom de les empreses i import de les factures pro forma o contractes.
Respon el Sr. alcalde que ha parlat i ho té concertat, però no té res contractat. Hi
ha una orquestra a través del SARC i l'altra la pagarà l'Ajuntament. Les orquestres estan
sobre 5 o 6 mil euros.
Matisa el Sr. Fontelles, que el dia 21 de maig van fer un ple urgent i vostés van
al·legar que havien de contractar.
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Respon el Sr. alcalde que les orquestres estaven retingudes i necessitaven saber si
les contractaríem o no. Ja s'ha contestat que sí, però encara no ha contractat; espera fer-ho
en breu.

4.- Quina és la situació actual de la permuta dels solars situats darrere de l'IES
Rafelbunyol? Quin problema hi ha perquè estiga paralitzada durant més de dos anys i mig
sent que es va dir als propietaris que seriosa qüestió d'un mes?
Respon el Sr. alcalde que respecte a este assumpte s'han plantejat diversos
problemes.
Després de l'aprovació del document de planejament que qualificava les parcel·les
posteriors a l'IES com dotacionals i la zona verda de la C/9 d'octubre com residencial, es va
comprovar que esta última parcel·la no estava registrada en el Registre de la propietat a
nom de l'Ajuntament; es tractava d'una cessió realitzada fa molts anys però no documentada
formalment en el registre de la propietat. És per això que es va instar un expedient
d'inmatriculación de la finca a favor de l'Ajuntament. Per a això, amb caràcter previ va ser
necessari donar d'alta la finca en el Cadastre, perquè era necessari per a la inmatriculació en
el registre que la finca tinguera atorgada la referència cadastral. Finalment, i duts a terme
estos tràmits, la finca va poder inscriure's a nom de l'Ajuntament.
Paral·lelament es va sol·licitar del registre informació sobre la situació jurídica de
les finques de titularitat privada que serien objecte de permuta, comprovant-se que una
d'elles està gravada amb una hipoteca concedida per Bancaixa, la qual cosa ha suposat un
problema afegit, atés que amb caràcter previ a la permuta és necessari alçar la càrrega
hipotecària. Este assumpte ha sigut comentat amb responsables de l'entitat bancària i podria
ser resolt traslladant la hipoteca al solar que se li adjudique.
En estos moments s'ha encarregat als servicis tècnics l'elaboració d'un informe valoratiu de
les parcel·les particulars i les de l'Ajuntament, a l'efecte de justificar l'equivalència de
valors que justificaria la permuta. Amb estes dades s'elaborarà un esborrany de Conveni
que es comunicarà als propietaris afectats perquè donen la seua conformitat o si és el cas
manifesten el que consideren oportú.
D'este assumpte el portaveu del PSOE ha obtingut recent informació després d'haver
preguntat pel mateix, amb data 14 de maig passat.
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5.- En relació a les contractacions de parats durant l'exercici 2009 que es van dedicar a
treballs d'obres públiques i construcció: Quin conveni, o convenis, es van fer servir en la
seua contractació, i en el seu posterior acomiadament?
El Sr. alcalde contesta que la filosofia del Pla especial contra la desocupació que es
va aplicar l'any 2009, va ser el d'atorgar el nombre més gran d'ocupació a treballadors
desocupats, sense tindre en compte el sector a què s'anaven a dedicar; és a dir, no estava
tancat només a l'àmbit de la construcció, sinó que era més ampli, comprenent també altres
labors com a manteniment de parcs i jardins, neteja viària, neteja d'edificis, etc… El que es
pretenia era que haguera un mateix nivell salarial per categoria professional,
independentment del sector en què es treballara. Des d'este punt de vista els contractes que
es van firmar no estaven acollits a cap Conveni sectorial, que és la pràctica habitual, perquè
si haguera sigut així hi haguera hi diferències salarials segons el conveni a què s'acolliren.
En conseqüència, a falta de Conveni exprés, regixen les condicions laborals pactades i
arreplegades en el contracte, i si no n'hi ha la normativa laboral vigent, en especial l'estatut
dels Treballadors. Aclarir que no s'ha realitzat cap acomiadament, sinó que les relacions
laborals s'han extingit per transcurs del temps establit, pagant-se les indemnitzacions
previstes en la legislació esmentada.

6.- És legal que no es done el xec-bebe de 600 € sense que hi haja un Decret de l'Alcaldia
que l'anul·le, ni tampoc hi haja hagut un anunci previ que informe que a partir d'una data
es llevaria?
Respon el Sr. Alcalde que sota el seu punt de vista, l'ajuda ha d'estar prevista en el
pressupost anual, per la qual cosa durant el període transitori fins que s'aprove el pressupost
no és possible obrir esta línia d'ajuda si no s'habilita expressament. En el present supòsit no
hi ha donat este cas, i el Pressupost de 2.010 no arreplega esta ajuda.
Insistix el Sr. Fontelles que el pressupost es va aprovar al març, Què passa en
eixos dos mesos? No es prorroga el de l'any passat? Contesta el Sr. alcalde que l'aprovació
del pressupost té efecte retroactiu a 1 de gener.

7.- S'ha contractat els servicis d'un advocat a temps parcial? Quines són les seues
funcions? Quin és l'import del seu sou? Hem d'entendre que este advocat està al servici
del conjunt dels grups polítics?
Respon el Sr. alcalde que en la Memòria del pressupost de l'any 2010, ja preveia la
possible contractació d'un servici d'assistència jurídica. Si s'examina l'apartat relatiu a les
modificacions en els gastos, quan s'explica la partida 22604.920 s'indica ”…. En la partida
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de gastos jurídics s'imputarà, a més dels gastos judicials per recursos contenciósadministratius, els possibles gastos de contractació d'assessorament en assumptes jurídics,
laborals o comptables.”
Es tracta perquè de la contractació d'un servici d'assessoria jurídica a l'Ajuntament,
bàsicament en matèria administrativa, i en especial en matèria de contractació i urbanística,
que és la més conflictiva, a fi d'alleujar l'excés de treball acumulat en l'àrea de Secretaria
general. Fins al moment estos servicis tenien caràcter puntual segons l'assumpte que
poguera sorgir, i s'ha considerat que deuria haver-hi un servici estable, com existix en la
gran majoria d'ajuntaments.
Els servicis s'han contractat amb el bufet d'advocats “Lex Urban”, que ja estava
realitzant l'assessorament jurídic puntual en determinats assumptes (Liquidació obres
Piscina, Casa de la Cultura, alienació de la parcel·la a Prodaemi…). El servici es presta per
qualsevol dels lletrats del despatx, si bé presencialment està venint un d'ells, encara que,
com queda dita, té el suport de la resta de professionals.
D'acord amb el punt 1r del contracte, l'objecte del mateix és:
− L'assessorament recurrent en tots els assumptes que es necessiten per part de
la corporació que tinguen vinculació amb el Dret Administratiu.
− Assistència a reunions amb tècnics, polítics, etc.. Relacionades amb la
matèria en qüestió.
− L'elaboració de qualsevol informe o dictamen jurídic que es necessite en per
part de la corporació.
− La supervisió de tota la documentació, tant tècnica com jurídica, que es
presente en l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol, sempre des del punt de
vista del Dret Administratiu.
L'assistència a l'ajuntament en règim de dedicació exclusiva durant un dia a la
setmana, d'un dels juristes, amb la finalitat d'atendre al públic en totes les
dubtes es puguen que plantejar en les matèries objecte de la proposta.
Assessorament des del punt de vista jurídic a l'entitat local en qualsevol procés
licitatori que necessite.
No s'inclouen els gastos de defensa processal que són objecte de tarificació a banda
si és el cas.
Els servicis s'han contractat pel termini d'un any a constar des de l'1 de maig, i el
preu global és de 16.000 €. Ens trobem per tant amb un contracte de caràcter administratiu,
sent del tipus de contracte de Consultoria i Assistència regulat en l'article 10 de la Llei de
Contractes del Sector Públic i el seu annex II, núm. 21 “Servicis Jurídics” tenint la
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categoria de contracte menor, d'acord amb el que preveu l'article 122.3 de la .L.C.S.P., en
concordança amb l'article 95 del mateix text legal.
De moment la presència del lletrat es realitza durant el matí dels divendres.
El lletrat està al servici global de l'Ajuntament i no de cap Grup Municipal, per la
qual cosa els Regidors poden recórrer al mateix de la mateixa manera que ho fan amb la
resta de servicis administratiu i tècnics de l'Ajuntament, tenint també atenció al públic
respecte dels assumptes que són objecte del contracte.

8.- Per què es canvien sovint les plantacions del nou parc del Sector IV i qui paga això?
Respon el Sr. alcalde que s'està plantat ara. S'ha fet un estudi per a saber que
arbres són els més adequats. S'haurà cap llevat que no complia amb el que s'havia
demanat.

9.- Se'ns ha informat d'una deficient qualitat dels menús del menjador de l'escola Mare de
Déu del Miracle i dels problemes econòmics que hi ha per a gestionar el menjador. Què
saben?
El Sr. alcalde contesta que no porten eixe tema des de l'Ajuntament, perquè el
menjador ho porta la direcció del col·legi.
El Sr. Fontelles insistix que haurien d'informar-se del tema. Respon la Sra. Mª
Carmen Piquer, regidora d'Educació, que no sap res.

10.- La rotonda del Sector IV té un mal manteniment atés que quan es rega es mulla el
carrer i monument està normalment ple de brutícia. Quin problema tenen la instal·lació
dels aspersors? No haguera sigut millor col·locar herba artificial?
Respon el Sr. alcalde que quan fa aire, l'aigua ix fora, com en tots els llocs. En
referència a l'herba artificial, es tracta d'una opinió seua.

11.- Quines actuacions, tècniques i econòmiques, ha fet l'equip de govern en relació a la
finca del carrer Trencat/ carrer Castelló que patix aluminosi? Quines actuacions futures
pensa fer? Què es va fer en altres casos semblants?
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Respon el Sr. alcalde que eixa finca té aluminosi. Van enviar als tècnics, van fer
les proves corresponents. Els veïns van triar un constructor que no iniciava les obres si no
li depositaven una garantia de pagament. Van anar a Conselleria i van exposar el cas,
sol·licitant una ajuda màxima que es podia donar a estes persones. Van fer una reunió en
l'Ajuntament a què van assistir 14 o 15 representants de la finca i el cap de departament
de la Conselleria. La solució és que la Conselleria, li'ls donarà uns 6.300 € a cada u. Això
exigix la firma d'un préstec col·lectiu en un banc. L'ajuntament els ha dit que assumirà els
interessos i els gastos que deriven del mateix. Ha cridat als que no volien firmar, i tots li
han dit que sí, menys un o dos que no van vindre. En definitiva, ells han de pagar en dos
anys 2 ó 3 mil euros cada u, la resta ho assumix conselleria, i l'Ajuntament assumix els
interessos. Intentaran que s'inicien prompte les obres, perquè el perill és molt gran.

12.- Este grup municipal considera que la biblioteca pública municipal de Rafelbunyol en
període d'exàmens deuria estar oberta durant la nit; de manera que els estudiants de
carreres universitàries, de batxillerat o formació professional que acostumen a passar les
nits en biblioteques preparant-se els exàmens, el selectiu o les proves d'accés pogueren
fer-ho en el seu poble evitant perdudes de temps en desplaçaments. Proposem que la
biblioteca en estos períodes tinga un horari nocturn, és a dir, que habiliten una sala
d'estudis.
Accepta el grup de govern ampliar l'horari de la biblioteca pública de Rafelbunyol en
època d'exàmens de manera que vaig poder servir de sala d'estudis per als estudiants?
Contesta el Sr. alcalde que la nit és per a dormir. Qui vullga estudiar pot fer-ho al
matí. Però no tindran allí una persona tota la nit esperant que este senyor es canse o no es
canse.

A continuació el Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, realitza les preguntes següents:
1.- Quan es va a posar en marxa la nova Casa de la Dóna, el jutjat de Paz i Servicis
Socials? Què passa que inclús no s'ha posat en marxa?
Respon el Sr. alcalde que el retard és degut a la lentitud de les legalitzacions que
tenim en les instal·lacions, sobretot en les de Baixa Tensió. Segons l'Enginyeria tota la
documentació per a la legalització obra en els servicis territorials d'indústria des del 26 de
febrer. Es poden permetre fer algun acte pel dia, però quan es necessite llum, no poden.
Indicar que per qüestió de seguretat, s'està obrint una porta de comunicació entre
el despatx de la Treballadora Social i el seu ajudant, igual que en el Jutjat per a
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comunicar-ho amb la resta de l'edifici, perquè només tenia l'entrada del carrer
Magadalena.

2.- Quan posaran en marxa la Casa de la Cultura en la seua totalitat? Quines activitats
tenen pensades per a poder fer-ho? Hi ha qualsevol tipus de programació dissenyada?
Contesta el Sr. alcalde que el problema també deriva de la legalització de les
instal·lacions, amb l'afegit en este cas que l'empresa INTERSA no havia procedit a la
legalització dels ascensors. Finalment els documents de legalització dels ascensors s'estan
preparant, havent-se confirmat per l'empresa instal·ladora, Koné, que s'està elaborant el
projecte de legalització i que la setmana que ve es presentarà en Indústria. La legalització
dels ascensors va lligada a la legalització de la instal·lació elèctrica, ja que és necessari que
en esta última es contemplen al seu torn els ascensors. La instal·lació elèctrica ja ha passat
l'informe favorable de l'Organisme de Control Autoritzat.
Tot este procés és summament complex, atés que finalitzades les instal·lacions deu
haver-hi la inspecció de l'OCA i l'esmena de les deficiències que puguen observar-se; fins
que açò no s'ha produït no poden legalitzar-se les instal·lacions, que és requisit
imprescindible para al seu torn contractar el subministrament amb Iberdrola. Perquè
comprenguen com és de difícil tractar amb Iberdrola, el Sr. alcalde explica els problemes
que estan tenint per a passar un cable del Puig al Sector I, creuant la Rambleta, indicant-los
que porten any i mig, i cada vegada que ve un tècnic, els indica una deficiència nova.
Respecte a la programació, no poden tindre una programació concreta mentres no
ho tinguen legalitzada.
3.- S'ha comunicat a la mercantil PRODAEMI l'aprovació de la moció del passat ple
ordinari en què li féiem un recordatori dels compromisos adquirits amb la nostra corporació
Municipal? Podien facilitar-nos l'escrit de comunicació? Han donat alguna resposta?
L'informa el Sr. alcalde que ja se li ha notificat a l'empresa l'acord plenari. Que la
documentació la té el Sr. Secretari, i vosté podrà llegir-ho, i que encara no han respost.
4.- La piscina coberta municipal i els seus annexos, gimnàs, spiding…, ja porten funcionant
molt de temps. Així mateix l'equip de govern ha posat uns preus públics per als usuaris.
Són suficients els ingressos per a fer front als gastos? I respecte a les altres instal·lacions
del nou poliesportiu? Podria el regidor delegat facilitar-nos tota eixa informació amb preus
dels servicis, nombre d'usuaris…?
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Respon el Sr. Saborit, Regidor d'Esports, que els preus són públics facilitant-li el
fullet. Respecte als ingressos, si es manté el nombre d'usuaris, es cobrixen gastos. A
continuació li fa un resum per activitats del nombre d'usuaris de les diferents modalitats que
es realitzen en el poliesportiu: cursos de natació, gimnàs, abonaments de dia, lloguer de
pistes…. , indicant-li que li pot facilitar una còpia.

5.- Quan es faran públics els resultats del procés a Rafelbunyol de la “Dipu et Beca”. Per
cert que mecanismes utilitzaran per a fer públic tot el procés d'inscripció?
Respon el Sr. alcalde que d'acord amb el calendari marcat per la Diputació el dia 10
de juny ha de notificar-se a la Diputació la selecció dels becaris. En este moment s'està
procedint a la baremació pel tribunal, sent una tasca complicada perquè s'han presentat més
de 100 sol·licituds.
Respecte a la publicitat de la convocatòria, a més dels mitjans tradicionals d'emissió
de bans i publicació en el tauler d'Anuncis, la convocatòria i les bases van ser publicades en
la pàgina Web de l'Ajuntament durant el període de presentació d'instàncies.
El Sr. Bohigas, regidor del Partit Popular, puntualitza que des del Departament de
Promoció s'ha donat també informació.
Indica el Sr. Carbonell que hi ha ajuntaments que ja han publicat les llistes.
Puntualitza el Sr. secretari que el calendari ve marcat per Diputació, amb els
terminis de presentació, baremació, i és el calendari que estan seguint les persones que
estan fent la baremació.
6.- Hem tingut coneixement que s'ha contractat un servici d'assessorament jurídic. Podrien
donar-nos tota la informació respecte d'això? Modalitat del contracte, hores contractades…
El Sr. Carbonell ja la dóna contestada.

7.- Està l'Ajuntament col·laborant econòmicament, sota qualsevol modalitat contractual o
no, amb l'empresa PRODAEMI per a portar a terme les obres del camp de futbol?
Respon el Sr. alcalde que no.
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8.- Consideren vostés que les obres del camp de futbol estaran acabada per a l'inici de la
nova temporada?
Indica el Sr. alcalde que no pot saber-ho. Tant de bo poguera saber-ho.

Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es realitzen les
següents preguntes verbals:
*En relació a les subvencions Europees per la desocupació agrícola, quina subvenció
li correspon a Rafelbunyol?
Respon el Sr. alcalde, que estaran parlant de les subvencions de l'INEM. Es tracta de
diners d'Europa, però es distribuïx com sempre. Seran uns 80.000 €.

*El Sr. Barrachina, regidor del PSPV-PSOE, realitza el prec següent: “En el ple
passat del dia 9 d'abril en el punt 6, en el que demanaven el requisit lingüístic, el Sr.
alcalde va dir “…que el requisit lingüístic no està a Galícia sinó a Catalunya”. Després jo
vaig aclarir “que el requisit lingüístic està en el País Basc, Catalunya i Galícia, on es va
aprovar pel govern del Sr. Fraga. El Sr. alcalde replicà que no és veritat.” Aclarix el Sr.
alcalde que ho va dir referint-se a Galícia.
El Sr. Barrachina llig l'art. 35 del Reial Decret Legislatiu 1/2008 del 13 de març pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Funció Pública de Galícia.
El Sr. alcalde diu que això no és un requisit lingüístic.
El Sr. Barrachina insistix que sí que és una exigència.
El Sr. alcalde li diu que ja se li contestarà, que cal veure'l tot en el seu conjunt.
El Sr. Fontelles, diu que vol fer quatre precs.
- Hui ha eixit en les notícies que un Rotwailler ha mossegat a una xiqueta a Alacant
i li han posat 20 punts en el cap. Ací és habitual veure gossos perillosos solts i sense el boç.
El Sr. alcalde diu que els policies ja estan avisats perquè es complisca l'ordenança. El Sr.
Bohigas, regidor del Partit Popular, indica que estan tots els gossos controlats.
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- Un altre prec és que es pose una font en el Hall per al públic en general. Contesta
el Sr. alcalde que això no es fa en cap lloc, encara que si volen aigua els donarem aigua.
- En l'Av. d'Espanya, les tanques estan molt alts i molesten per a la circulació.
Respon el Sr. alcalde que s'han tallat. Replica el Sr. Fontelles que ara sí que estan baixos,
però d'ací a tres mesos potser no ho estiguen. Haurien de tindre en compte que no es feren
molt alts.
- Actualment hi ha moltes reclamacions per Responsabilitat patrimonial. Demanaria
que es revisen les voreres i les calçades per a evitar estes caigudes en allò que s'ha mesura
del possible. Replica el Sr. alcalde que hi ha molts que no cauen.

Per part del sr. Carbonell, regidor del Bloc, es realitza el següent prec en relació al
Fòrum ciutadà de l'Agenda Local 21. Es va convocar i es va ajornar i ja mai més s'ha tornat
a saber res.
El Sr. alcalde diu que ja veurà qui té la culpa de tot açò.

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