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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 25 DE JULIOL DE 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit trenta hores del dia vint-i-cinc de juliol
de dos mil onze, en el saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors
Regidors, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVIDAD, Mª
CARMEN PIQUER BERNET, EDUARDO OVEJERO ADELANTADO,
FERNANDO BOHIGAS TOMAS, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI,
LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO LOPEZ LOPEZ,
VICTOR ENCARNACION FURIO, RICARDO BLASCO GUILLEM, ENRIC
CARBONELL I ROS i MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL 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'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

Abans de l'inici de la sessió el senyor alcalde cedix la paraula a la senyora Laura
Carbonell, regidora del PSPV-PSOE, la qual demana un minut de silenci per l'atemptat
patit en Oslo en el que han mort 93 jóvens socialistes.

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor alcalde es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna
objecció a l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 4 de juliol del
2011.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la
dita acta.
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SEGON.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
INTERSA CONTRA L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 4 DE
FEBRER DEL 2011 PEL QUE ES VA APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LES
OBRES DE “REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA CULTURA”
Per orde del Sr. alcalde, el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió
d'Assumptes Sectorials de 28 de març del 2011, en la qual per majoria d'onze vots
ponderats a favor, dels representants dels Grups Popular, PSPV-PSOE i BlocCompromís, i dos abstencions ponderades, del representant del Grup d'Independents de
Rafelbunyol, s'acorda dictaminar al Ple la desestimació del recurs de reposició
interposat per Intersa contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada
el dia 4 de febrer de 2.011 pel que es va acordar aprovar la liquidació de les obres de
Rehabilitació de la Casa de la Cultura.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, s'indica que en el Ple del 4 de febrer
del 2011 ja es va aprovar la liquidació per les obres realitzades en la Casa de la Cultura
per valor de 296.000 €. Ara l'empresa presenta un recurs de reposició a este acord en
què al·lega que esta liquidació no arreplega tota l'obra executada calculant l'import de la
liquidació en 637.124 € més IVA. Existint informes municipals tècnics i jurídics que
aconsellen la desestimació del recurs, el seu grup manté la posició de la Comissió
Informativa de desestimació.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup Independents de Rafelbunyol, exposa els
antecedents tant de la sol·licitud plantejada per Intersa de reclamació d'una quantitat de
637.000 €, com dels acords de l'Ajuntament i informes tècnics que confirmen la
liquidació de les obres. Conclou que amb tota la informació facilitada el seu Grup no
pot donar el seu vot a favor atés que tot açò derivaria en un contenciós administratiu,
amb els gastos que això ocasionaria, inclinant-se per una negociació a la baixa de la
quantitat reclamada. Per tot allò que s'ha exposat, manifesten la seua abstenció.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, inicia la seua intervenció
indicant que el seu grup ja va votar a favor a la liquidació presentada el 4 de febrer per
defendre els interessos de l'ajuntament, encara que no entenen la gestió de l'obra, ja que
hi havia un projecte del qual es van fer modificacions. Manifesten la seua intenció de
desestimar el recurs a pesar que la mercantil puga interposar un recurs contenciós.

Intervé el Sr. alcalde, en nom del Grup Popular, indicant que totes les obres són
molt complexes, i que moltes vegades les empreses tenen desitjos de guanyar diners i
al·leguen coses, pel que nostres tècnics han de defendre els interessos de l'Ajuntament i
rebutjar-les. Posa l'exemple del sistema de refrigeració en què l'empresa pretenia cobrar
major quantitat al·legant que els aparells instal·lats eren distints, quan la pròpia casa ha
acreditat que els elements instal·lats són semblants als contemplats al projecte. Si han de
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pagar que siga perquè realment hàgem de fer-ho, no pel capritx o insistència d'una
empresa; i si posen un contenciós, els jutges ja donaran la raó a un o altre. Per això el
seu grup diu que sí a la desestimació del recurs, perquè com a administradors d'un
Ajuntament deuen defendre els interessos del mateix i recolzar les decisions dels tècnics
que han triat i que han intervingut.

El senyor Carbonell, torna a prendre la paraula indicant que el seu grup rebutja el
recurs; al febrer d'enguany ja van aprovar una liquidació, i el recurs de reposició és un
recurs molt normal en les administracions, i quan es parla d'una diferència de 300.000 €
també és lògic que l'empresa acudisca al contenciós administratiu. La nostra obligació
com a Ajuntament és fiar-nos dels nostres tècnics, i no pensar que com a conseqüència
d'un recurs de reposició s'haja d'anar a negociar amb les empreses. Atenent a tot açò,
rebutgem el recurs de reposició.
El senyor Encarnación, en representació del Grup d'Independents de Rafelbunyol
defén la negociació, perquè la veuen interessant i si s'arriba a un acord, se soluciona el
problema. Consideren que abans de l'arribar al contenciós s'ha d'intentar la negociació.
El senyor Fontelles reitera allò ja dit: Han de defendre els interessos de
Rafelbunyol i els seus veïns, per la qual cosa voten en contra.
El senyor alcalde també rebutja el recurs. Afig que no ha sigut per falta de
reunions amb l'empresa. Encara queden defectes en l'estructura i s'ha demanat que els
esmenaren. I no ho han fet. Ha sigut el propi Ajuntament, el que els ha reparat, en
referència a l'estructura dels balcons.
Finalment el Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta d'onze vots a favor, del
Regidors dels Grups Popular, PSPV-PSOE i Bloc-Compromís, i dos abstencions dels
Regidors del grup Independents de Rafelbunyol adopta l'acord següent:

Vist que en data 1 de juny de 2006, la mercantil INTERSA va resultar
adjudicatària de les obres de la Casa de la Cultura.
Vist que en data 12 de juliol del 2006, es va subscriure contracte per a
l'execució de les mencionades obres entre el representant de la mercantil INTERSA i
l'alcalde-president de l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol.
Vist que per Decret de l'Alcaldia 154/09 de 18 de maig del 2009, es va acordar,
adduint a raons d'interés públic, procedir a l'ocupació efectiva de les obres prèvia
subscripció de l'acta de comprovació de les obres, havent existit un retard evident en
l'execució de les obres per part de la mercantil contractista.
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Vist que en data 25 de maig de 2009, es va realitzar l'ocupació efectiva de les
obres de la Casa de la Cultura on es posaven en relleu una sèrie de deficiències que, no
impedint l'ocupació, necessitaven de ser reparades per l'empresa contractista, per a la
qual cosa se li va concedir el termini d'un mes per a escometre les reparacions
pendents que s'indicaven en els informes tècnics que s'adjuntaven a la mateixa acta.
Vist que per Registre d'entrada de data 28 de maig del 2009 es va presentar
escrit per part de la contractista en el qual es manifestava que no hi havia
responsabilitat en la demora del termini d'execució per part de la mateixa.
Vist que en data 4 d'agost de 2.009 es va dictar decret de l'Alcaldia
núm.281/2009 pel que es va acordar “Notificar a la mercantil que es considera que ha
incomplit el requeriment d'esmenes que es va efectuar pels tècnics municipals en el
moment de l'ocupació de l'obra referenciada pel que fa als defectes pendents d'esmenar
que es detallen en els informes tècnics i que, conseqüentment, es procedirà per la
corporació municipal a la reparació dels mateixos, ja que l'Administració ha ocupat ja
l'obra”, així com “Notificar a la mercantil contractista que es va a iniciar el tràmit de
liquidació de l'obra, en la que es tindran en compte les circumstàncies més amunt
expressades. En este procediment s'atorgarà l'oportú tràmit d'audiència a la mercantil
contractista perquè al·legue el que considere oportú.”
Vist que per escrit de data de 27 de novembre del 2009, es va requerir a la
mercantil INTERSA perquè presentara la documentació de la legalització dels
ascensors instal·lats, d'acord amb el que establix el clàusula 8.4 del contracte subscrit
Vist que en data de 16 de febrer del 2010, s'emet un informe per part del
director tècnic de les instal·lacions El senyor Manuel Novella Tamarit, en el que
informa que qual no havent-se solucionat algunes de les deficiències per part de la
contractista, va ser necessari requerir els servicis d'altres empreses per a l'execució
dels treballs que tenia contractats la mercantil INTERSA, l'import de la qual
ascendixen a la quantitat total de 26.985,05 euros IVA inclòs.
Vist que per escrit de data 12 de març del 2010, al no haver-se contestat el
requeriment anterior es va tornar a requerir a la mercantil INTERSA perquè procedira
a l'entrega dels documents acreditatius de la legalització dels ascensors instal·lats, i se
li va advertir a la mercantil, que si en el termini de 7 dies no s'havia presentat la
documentació, es procediria a retirar els ascensors per part de l'Excm. Ajuntament de
Rafelbunyol, procedint-se en conseqüència a descomptar el gasto de desmuntatge de la
liquidació a practicar.
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Vist que amb data 26 de març del 2010 és remés per la mercantil INTERSA la
documentació per a l'inici de la tramitació de l'expedient de legalització de de les dos
unitats d'ascensors instal·lades en l'obra de la casa de la Cultura.
Vist que amb data 15 de setembre del 2010 va tindre entrada en este Ajuntament
la documentació justificativa de la inscripció en el registre d'Ascensors del Servici
Territorial d'Indústria i Innovació de València de les dos unitats d'ascensors amb els
números 46/62533 i 46/62534.
Vist que amb data 16 de setembre del 2010 va ser emés un informe favorable
per part de D. Manuel Novella Tamarit, en qualitat d'assistència tècnica de l'obra
rehabilitació de la casa de la cultura respecte de la instal·lació i posada en servici dels
ascensors.
Vist que fins el dit moment no es va poder practicar la liquidació davant de
l'eventualitat que la mercantil contractista no procedira a la legalització i posada en
funcionament dels ascensors amb la consegüent repercussió en la liquidació definitiva
de les obres.
Vist els informes tècnics corresponents emesos per part de la direcció
facultativa de les obres, relatius a la proposta de liquidació de les obres, emesos en les
dates següents:

• Informe de l'Arquitecte director de les obres datat en el mes de febrer de 2.009, i
visat el 4 de març de 2009, del que es desprén una proposta de liquidació de
1.635.950,54 € IVA inclòs, i en el que s'incorporen els resultats de la proposta
de liquidació emesa pel director de les instal·lacions.

• Informe emés el 13 de juliol de 2009 per part del director de les instal·lacions
ratificant la proposta de liquidació respecte als mesuraments del capítol
d'Instal·lacions.

• Informe emés el 17 de juliol de 2.009 per l'arquitecte director de les obres, D.
Remigio Oltra Mestre ratificant els mesuraments de l'anterior proposta de
liquidació.
Vist que a la proposta de liquidació definitiva de les obres, cal detraure els
imports de les factures corresponent a l'esmena de deficiències no corregides per la
mercantil INTERSA d'acord amb l'informe elaborat per part del director tècnic de les
instal·lacions El senyor Manuel Novella Tamarit en data de 16 de febrer del 2010,
anteriorment referenciat, per un import de 26.985,05 euros IVA inclòs.
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Vist que per Decret de l'Alcaldia de data 1 d'octubre de 2.010 per part de
l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol es va iniciar expedient de liquidació definitiva de
les obres, una vegada legalitzats els ascensors per part de la mercantil contractista,
atorgant-li a la mateixa 10 dies per a al·legar el que al seu interés li poguera
convindre. La proposta de liquidació de les obres realitzada per part de l'Ajuntament
ascendia descomptades les quantitats per treballs realitzats per altres mercantils a la
quantitat de 251.324'05 euros.
Vist que per escrit amb Registre d'entrada de data 2 de novembre del 2010 el
qual va ser aclarit per mitjà d'un escrit amb Registre d'entrada de data 13 de desembre
del 2010, la mercantil contractista va manifestar estar en desacord amb la liquidació
inicial i sol·licitava el pagament a l'Administració municipal d'un import de 571.363'65
euros.
Vist que en data 24 de gener del 2011, va ser presentat informe per part del
director tècnic de les instal·lacions, senyor Manuel Novella Tamarit, en relació amb els
únics mesuraments aportats por la mercantil INTERSA en l'escrit de data 12 de maig
del 2010 relatives als capítols d'instal·lacions, en el que es revisa l'import inicialment
certificat del dit capítol, ascendint l'import revisat del mateix a la quantia de 133.938 €
de PEM, sense alteració de l'import de la resta de capítols que formen part del
pressupost de liquidació del projecte. Ascendint la liquidació practicada una vegada
incorporat el nou import del capítol d'instal·lacions a la quantitat
d'1.654.541,13 €, quantia que no supera el 10% del preu primitiu del contracte,
a la que descomptades les factures pels treballs no executats per part de la mercantil
INTERSA oferix un saldo de 1.627.556,08 €.
Vist que fins al moment present s'ha procedit al pagament de 1.330.656,39
queda pendent de pagament, una vegada descomptades les factures pels treballs no
executats, la quantia de 296.899,69 €.
Vist que en data 4 de febrer del 2011 el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol va
acordar aprovar la liquidació del contracte de les obres “Rehabilitació de la Casa de
la Cultura”, ascendint la quantia pendent de pagament a 296.899,69 €.
Vist que en data 17 de març del 2011, la mercantil INTERSA va interposar
recurs de reposició contra l'esmentat acord del Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, per
entendre que el mateix no s'ajusta a dret provocant indefensió.
Vist que al maig del 2011 es va realitzar un informe per l'entitat Oficial de
Control Bureau Veritas encarregat per l'Ajuntament de Rafelbunyol amb l'objecte
d'abundar i assegurar plenament les actuacions seguides per a procedir a la liquidació.
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Vist que en data 16 de juny del 2011 es va emetre un informe motivat per part
del senyor Manuel Novella Tamarit en qualitat d'Assistència Tècnica a l'Ajuntament,
ratificant-se en el seu informe de data 24 de gener del 2011.
Vist l'informe emés pels servicis jurídics de la corporació de data 29 de juny de
2011, en el que es proposa la desestimació del recurs de reposició interposat
Vist el dictamen emés per la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme i Medi Ambient, de data 19 de juliol de 2.011
Considerant que d'acord amb el que disposa la Disposició Transitòria Primera
de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, d'ara en avant
LCSP, la normativa que resulta d'aplicació al present contracte d'obres és el Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, d'ara en avant TRLCAP i el Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, d'ara en avant RGLCAP.
Considerant que fins al moment present s'ha procedit al pagament de
1.330.656,39 €, per la qual cosa quedaria pendent de pagament, la quantia de
296.899,69 € segons la liquidació aprovada.
Per tot l'anteriorment manifestat, el Ple de l'Ajuntament, com a òrgan de
contractació, per majoria absoluta d'onze vots a favor, dels Regidors dels Grups
Popular , PSPV-PSOE i de Bloc-Compromís i dos abstencions, dels Regidors del Grup
Independents de Rafelbunyol adopta l'ACORD següent:
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel representant de la
mercantil INTERSA contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada
el dia 4 de febrer de 2.011 pel que es va aprovar la liquidació del contracte de les obres
“Rehabilitació de la Casa de la Cultura”, ascendint la quantia pendent de pagament a
296.899,69 €, basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos en ocasió del present
tràmit de l'expedient.
SEGON.- Notificar la present resolució a l'interessat als efectes oportuns, amb
remissió dels informes tècnics i jurídics emesos en ocasió del present tràmit de
l'expedient, i que servixen de base per a l'adopció del present acord.
TERCER.- A l'efecte de tramitació de la quantia pendent de cobrament que deu abonar
la Generalitat Valenciana a l'estar inclosa l'obra dins del Pla de Millora de Municipis
de la Comunitat Valencian, declarar aprovada la certificació de la liquidació final de
l'obra, l'import de la qual ascendix a la quantitat d'1.654.541,13 €, així com la seua
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remissió al servici d'actuacions concertades de la direcció general d'Obres Públiques,
Projectes Urbans i Vivenda.

TERCER.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2012.
Per part del senyor secretari es dóna lectura a l'al dictamen de la Comissió de
Règim Intern celebrada el dia 19 de juliol en què l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat, respecte a la determinació com a
festa local el dia 11 de setembre de 2.012 i per sis vots ponderats a favor, dels Regidors
del Grup Popular, cinc abstencions ponderades, dels representants dels Grups PSPVPSOE i Independents de Rafelbunyol, i dos vots ponderats en contra, del representant
del grup del Bloc-Compromís, respecte al dia 16 d'abril de 2.012, festivitat de Sant
Vicent Ferrer.

Per part del senyor Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, s'indica que
ells sempre han mantingut que la festa local coincidira amb la festivitat de Sant Antoni
el dia 17 de gener, però els temps canvien i ara ja no reivindiquen eixa data com festiva.
Consideren que és més apropiat, en compte del dia de Sant Vicent, el dia 10 setembre i
es faria un bon pont al ser festiu l'11.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que
el dia 11 de setembre és intocable, i que quant a la festivitat del 16 d'abril la veuen
lògica, perquè és un dia que pot beneficiar a més treballadors que el dia 10 de setembre.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, manifesta que el seu grup
està a favor de la proposta de l'alcaldia.
El Sr. alcalde, en nom del Partit Popular, manifesta que tal com han dit els
Independents la festa del 16 d'abril pot afectar més treballadors que la del 10 de
setembre, per la qual cosa es mantenen en la proposta inicial.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament va acordar determinar com a
festes locals amb caràcter de no recuperables per a l'any 2012 els dies següents:
− Per unanimitat el dia 11 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare de
Déu del Miracle.
− Per majoria absoluta d'11 vots a favor dels regidors dels grups Popular,
PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol, i dos vots en contra dels
Regidors del grup Bloc-Compromís el 16 d'abril, dilluns, festivitat de
Sant Vicent Ferrer.
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QUART.- MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 4 DEL REGLAMENT DEL
CONSELL AGRARI MUNICIPAL RELATIU A LA COMPOSICIÓ DEL
MATEIX
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Règim
Intern celebrada el dia 19 de juliol en què la proposta presentada pel grup del BlocCompromís relativa a la composició del Consell, va ser acceptada, dictaminant-se
l'assumpte favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís, explica que la redacció inicial de
la composició del Consell, en la que es proposava un president, un vicepresident i
quatre regidors, no representava la distribució actual de l'Ajuntament, per la qual cosa
proposava la desaparició de la figura del vicepresident que estava destinada a ser
exercida pel Regidor de Medi Ambient (que si és el cas podria ser exercida pel vocal
determinat pel partit Popular) i que al seu torn es mantinguera l'actual representació de
les comunitats de Regants, la qual cosa al seu torn simplifica la composició dels òrgans.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol indica que
estan a favor d'esta proporció. Pregunta al senyor secretari si la representació és
nominal. Respon que no cal, que es tracta com en la resta de comissions que per part
dels portaveus manifesten la representació del seu grup.

El sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indiquen que estan a favor
de la proposta, encara que afig que el Consell Municipal Agrari no s'ha reunit mai.
Finalment sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat va
aprovar inicialment la rectificació de l'article 4 del Reglament del Consell Local Agrari
relatiu a la composició del mateix, en els termes següents:
1. El Consell Agrari Municipal de Rafelbunyol, conforme el que disposa l'article 3
de la Llei 5/1995 de la Generalitat Valenciana, estarà Constituït pels membres
següents:
President: L'alcalde president de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Vocals: -Quatre regidors de l'Ajuntament, representants de cada un dels Grups Polítics
presents en l'Ajuntament.
-Dos representants de les organitzacions professionals agràries més
representatives a què fa referència la Llei 23/1986, de 24 de desembre, de Cambres
Agràries.
-Dos representants de les organitzacions sindicals de treballadors agraris més
representatius en el Àmbit de la Comunitat Valenciana.
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-Un representant de les comunitats de Regants implantades en el terme
municipal.
Secretari: El de l'Ajuntament o funcionari en qui delegue.
2. Cada un dels membres del Consell deurà De tindre el seu corresponent suplent,
si així fóra possible, que podrà Assistir a les sessions del Consell en cas d'absència del
titular.
3. Així mateix el Consell podrà Invitar tècnics en les matèries que s'hagen de tractar
en les sessions a fi d'assessorar al mateix, actuant amb veu però sense vot.
4. Tots els membres del Consell deuran ser veïns del Municipi de Rafelbunyol.”
Igualment s'acorda sotmetre este acord 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.

QUINT.- DETERMINACIÓ DELS MUNICIPIS QUE HAN DE REPRESENTAR
A LES ENTITATS LOCALS EN EL CONSELL TERRITORIAL DE LA
PROPIETAT IMMOBILIÀRIA.
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de
Règim Intern celebrada el dia 19 de juliol en què es va acordar que les propostes que
pogueren presentar els distints partits polítics es formularen directament en el Ple de
l'Ajuntament.

El senyor Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, indica que consultada
la seua organització política, ells no presentaran proposta i davant de qualsevol proposta
que es presente, ells s'abstindran.
El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol,
presenten la proposta següent: Rafelbunyol, Pobla Farnals i Puçol.
El senyor Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, presenta la proposta següent:
Rafelbunyol, Godella i Rocafort.
El senyor alcalde, en representació del Grup Popular presenta la proposta
següent: Canals, Guadassuar i Puçol.
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A la vista de les propostes presentades els Grups Independents de Rafelbunyol i
del PSOE manifestes que retiren la proposta presentada.
Sotmesa a votació la proposta presentada pel Grup Popular, el Ple de
l'Ajuntament acorda per huit vots a favor, dels Regidors dels grups Popular i
Independents de Rafelbunyol, i cinc abstencions, dels regidors dels grups del PSPVPSOE i de Bloc-Compromís, votar als següents municipis per a la seua designació com
a representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària:
− Canals
− Guadassuar
− Puçol

SEXT.- MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 19 DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI PACTEM NORD I DE L'ANNEX I RELATIU ALS INTEGRANTS
EN LA DITA ENTITAT.
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de
Règim Intern celebrada el dia 19 de juliol en què l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per onze vots ponderats a favor, dels representants
dels Grups Popular, del PSPV-PSOE i del Bloc-Compromís i dos abstencions
ponderades, del representant del grup d'Independents de Rafelbunyol.
Intervé el Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, dient que la proposta del Consell
rector del Pactem està consensuada per tots els grups polítics del consorci, per la qual
cosa el seu grup ho recolza.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta
que desconeixen si a causa d'esta modificació hauran de pagar més, per la qual cosa el
seu grup s'absté.
Tant el portaveu del grup del PSPV-PSOE com el del Grup Popular es mostren a
favor de la modificació del dit article.

Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per onze vots a favor, dels
regidors dels grups Popular, del PSPV-PSOE i del Bloc-Compromís, i dos abstencions,
dels regidors del grup Independent de Rafelbunyol, va acordar:
PRIMER. Aprovar la modificació de l'article 19 dels Estatuts del Consorci del Pacte
Territorial per a la Creació d'Empelo PACTEM NORD, en els termes aprovats pel
11
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Consell rector del dit Consorci en la sessió ordinària celebrada el dia 30 de març del
2011.
SEGON. Aprovar la modificació de l'annex I relatiu a la relació d'Administracions
Públiques i entitats sense ànim de lucre consorciades en els termes aprovats pel Consell
rector del dit Consorci en la sessió ordinària celebrada el dia 30 de març del 2011.
TERCER. Remetre una còpia certificada del present acord al Consorci del Pacte
Territorial per a la Creació d'ocupació PACTEM NORD.

SÈPTIM. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE INICI
DEL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DEL POLIESPORTIU I DEL CAMP DE
FUTBOL.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE es llig la moció
següent:
“El camp de futbol i el poliesportiu estan derrocats des del primer trimestre de
2008, amb el consegüent detriment per als veïns i veïnes de Rafelbunyol que no poden
disfrutar de les instal·lacions de la piscina d'estiu, pistes de tenis, frontó i camp de
futbol.
Una vegada resolt el contracte amb Prodaemi i a l'espera del Contenciós
Administratiu interposat per la mercantil a l'Ajuntament de Rafelbunyol que no és
obstacle perquè l'Ajuntament reinicie les obres i les finalitze atenent a l'interés general
este grup proposa:
1. Determinació de les necessitats de dotació esportiva o revisió de l'anterior
projecte.
2. Valoració per part dels tècnics de l'Ajuntament de l'import econòmic del
projecte de construcció o remodelació del poliesportiu.
3. Busca d'opcions financeres: subvencions, crèdits, etc.
4. Establiment d'un calendari d'actuacions per a la construcció sense demora del
complex esportiu.”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Obres
Públiques celebrada el dia 19 de juliol en què l'assumpte és dictaminat favorablement al
Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Contínua el Sr. Fontelles explicant la moció, indicant que com a conseqüència
de la resolució del contracte amb Prodaemi, que no va executar les obres, portem uns
tres anys sense camp de futbol i amb un gasto de prop de 40.000 € en lloguers de camp
12
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de futbol. El seu partit en el programa electoral té com prioritari la terminació d'estes
obres. Analitzades les distintes fonts de finançament possible, l'opció per la qual es
decanten és la venda de patrimoni, executant-se l'obra directament per l'ajuntament,
contractant personal parat, i contractant a una empresa especialitzada per a la
instal·lació de la gespa.

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, indica en primer
terme que no sap que moció s'està debatent, perquè la moció presentada no plantejava
solucions. Considera que la moció presentada era bona quant al marc del procediment
administratiu i així ho van recolzar en la Comissió. Però ara es plantegen solucions que
es plantejaven en les mocions presentades pels grups Independents de Rafelbunyol i pel
Bloc-Compromís. Considera que es deu votar allò que s'ha debatut en la Comissió
Informativa.

Intervé El Sr. Ovejero, portaveu del Grup Popular, indicant que la moció que
deu votar-se en la presentada, la qual no aportava solucions concretes. S'ha fet
referència a altres solucions que no es plantejaven en la moció inicial i que pensen que
no estan incloses en la moció.
Aclarix el Sr. Fontelles que la moció que sol·liciten que es vote és la que està
escrita i presentada.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica
que el seu grup no accepta les modificacions exposades, però que sí el que es vota és la
moció presentada sí que estan a favor.
Afig el Sr. Ovejero que la majoria estan per la labor de posar en marxa el
poliesportiu. Però una altra moció és la que concreta la manera de dur a terme este fet.
Po això la rebutgen al considerar que hi ha altres que reunixen estes condicions.
Insistix el Sr. Fontelles que ells proposen el que han presentat i que penses que
cal fer-ho.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per cinc vots a favor dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE i d'Independents de Rafelbunyol i 8 abstencions
dels regidors dels Grups Popular i de Bloc-Compromís.
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OCTAU. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP INDEPENDENTS DE
RAFELBUNYOL SOBRE CONSTRUCCIÓ I FINALITZACIÓ DEL
POLIESPORTIU.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu d'Indepedendents de Rafelbunyol, es llig
la moció següent:
“Estem en un moment econòmic prou delicat, amb un nivell d'endeutament a
nivell local, prou elevat, però açò, entenem, que no deu ser obstacle, per a la posada en
marxa i finalització del poliesportiu. A nivell esportiu creguem que tenim un gran deute
amb totes les associacions esportives. Per això, considerem com una gran prioritat, la
realització d'esta obra. Per este motiu des d'Independents de Rafelbunyol hem preparat
esta moció, per al seu estudi i aprovació, aportant fórmules, que ens permeten la
realització d'este poliesportiu. Sistemes, que no inventarem, i que estan ja aplicats en
altres municipis, i que han permés, sense cap sobre esforç econòmic a l'ajuntament, la
realització d'estes obres.
Evidentment, en una situació a nivell econòmic pròsper, el fàcil seria,
directament a través de la busca de subvencions o amb préstecs municipals, abordar la
construcció d'este poliesportiu. Però la situació ens obliga a ser enginyosos, i haver de
recórrer a sistemes que ens permeten l'execució de forma ràpida, econòmica i eficaç, i
sobretot, que s'adapte a les necessitats de la població. Esta posada en marxa, és
possible, si oblidem sistemes passats, basats en grans moments econòmics i on la
gestió, de forma directa o indirecta d'estos centres, era una gran prioritat.
Este poliesportiu volem que siga un referent a nivell esportiu entre totes les
associacions esportives de la localitat, per això disposarà d'un camp de futbol, una
piscina descoberta per a adults i una xicoteta per a xiquets, uns frontons i pistes de
tenis. També és necessari que dispose de diferents espais per a ubicació d'oficines i
sales que servisquen de seus i punts de reunió de les diferents associacions esportives.
Ubicarà en les seues instal·lacions, també, un gimnàs que puga servir per a la
preparació dels esportistes associats a elles, i finalment, diferents magatzems per a
depositar les seues ferramentes i aparells….”
Abans de llegir les propostes el Sr. Encarnación manifesta: “voldria indicar als
veïns ací presenten que en la Comissió d'Obres Públiques, Urbanisme i Medi Ambient
celebrada el passat dia 19, es van plantejar propostes per a la finalització d'este projecte
per part de totes les formacions polítiques, a excepció, paradoxalment del Partit Popular
causant i culpable que ja portem diversos anys sense camp de futbol ni piscina a
Rafelbunyol. Per part del Partit Popular en esta reunió del dia 19, a banda de no aportar
cap solució a este problema, en un acte d'absolutisme el Sr. alcalde també va dir: “el
grup popular també té solucions que exposarà més avant”. Esta frase em recorda molt a
una molt recent de Rubalcaba en la que després que en el seu mandat hagen situat a
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Espanya en la pitjor situació econòmica de la història, ara s'atrevix a dir que té la
solució per a eixir d'esta crisi, però ja ho dirà.”
Feta esta reflexió, passa a llegir la PROPOSTA D'ACORD:
“Sol·licitud de pressupostos a empreses, que s'encarreguen de la construcció i
finalització del poliesportiu amb el seu finançament inclòs. A canvi, disposaran de la
gestió, durant un termini de temps fixat. Tot això, fixant unes tanques, perquè este tipus
de gestió, no supose cap perjuí per als veïns de la localitat. Este tipus de contractació
d'Obres i Servicis està previst en la Llei de Contractes del Sector Públic en què
l'adjudicatari final es compromet a l'execució de l'obra a canvi de la gestió durant un
termini de temps determinat. Hem de matisar que este tipus de gestió encara sent
clarament privat no té perquè suposar cap perjuí per als veïns de la localitat, tant de les
instal·lacions del camp de futbol com del poliesportiu ja que en les condicions de
construcció s'establiria un plec de condicions que donara suficient autonomia als
equips de futbol de la localitat per al seu perfecte funcionament i dependència. En esta
moció deixar clar que açò suposaria en un breu període de temps posar en marxa de
nou el poliesportiu i el seu total funcionament per a l'estiu de 2012.
Les clàusules a estudiar i aprovar, serien les següents:

− Per a la construcció del poliesportiu, el personal contractat, haurà de ser com a
−
−
−
−

mínim un 60% veí de la localitat, que estiga en desocupació, realitzant les bases
de contractació l'ajuntament.
Tot el material necessari per a la construcció d'esta obra, serà comprat en
indústries i comerços de la localitat.
Una vegada realitzada esta obra, el personal contractat per al seu manteniment
i marxa diària, així com les empreses que s'encarreguen del manteniment d'este
poliesportiu, seran de la localitat.
Els preus dels tiquets d'entrada, així com els bons, seran fixats per acord anual
de l'ajuntament, amb l'empresa adjudicaria.
Els espais destinats a les associacions, seran administrats exclusivament per
l'ajuntament.”

A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Obres
Públiques celebrada el dia 19 de juliol en què l'assumpte no obté el dictamen favorable
de la Comissió al no obtindre's nombre més gran de vots a favor que en contra (2 vots
ponderats a favor del grup Independents de Rafelbunyol, 2 vots ponderats en contra del
Grup Bloc-Compromís, i 9 abstencions ponderades dels grups Popular i del PSPVPSOE), sense perjuí que el resultat de la deliberació siga elevat al Ple de l'Ajuntament
on s'adoptarà l'acord corresponent.
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El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, exposa que en Comissió Informativa ja van
indicar que esta moció se centrava en una solució que passava per privatitzar la gestió
donant per fet que hi haurà empreses que troben rendible la gestió d'una piscina
municipal descoberta i el bar que funcionarà només dos mesos a l'any. Açò suposaria la
privatització i que els clubs hagueren d'acudir a negociar amb l'empresa. Troben a faltar
un estudi de viabilitat econòmica. En conseqüència, estan en contra de l'aprovació
perquè sense haver explorat altres possibilitats, directament se'n va a la privatització

Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, manifesta que en
el primer paràgraf de la moció que parla de la concessió a una empresa, porta una sèrie
de problemes, perquè l'empresa deu obtindre una rendibilitat de la inversió feta durant
un període de temps prou dilatat. Respecte a la resta els pareix correcte, perquè també
estan a favor de potenciar l'ocupació i el comerç local.
La postura del seu grup és que hi ha altres possibilitats que ara mateix les veuen
més factibles i esta seria l'últim recurs, per la qual cosa van a abstindre's.
El Sr. alcalde, en representació del Grup Popular, manifesta que ja que s'ha
parlat de l'endeutament de l'Ajuntament, pregunta al Sr.Encarnación si sap realment
qual és. Este respon que en 2009 era de 7 milions i pensa que en 2010 serà superior.
Respon el Sr. alcalde que està molt equivocat: l'endeutament d'ara és de 5.400.000 €,
dels quals 5 milions van ser aprovats per unanimitat, en el ple celebrat el 10 de juny del
2004 per a la piscina coberta, i en el 3 d'abril del 2009 pel tema de les quotes
d'urbanització. Si hi ha un poc més no ho deu el poble, perquè es tracta de bestretes de
quotes d'urbanització.
En relació a la proposta no li pareix roïna, però li falta el pla de viabilitat
econòmica. Per este motiu no pot parlar de la proposta del seu partit perquè li falten
detalls per concretar i entenen que no ho tenen. Informa que han vingut dos empreses
proposant esta solució, a les que els vam demanar un pla de viabilitat econòmica. Van
respondre que no podien fer-se càrrec de tot el que faltava per fer. Dirigint-se al sr.
Encarnación li indica que espera que trobe una empresa amb un pla de viabilitat que es
faça càrrec. Llavors es portaria a ple i s'estudiaria la conveniència o no. Però ara es
presenta una solució poc precisa i insuficient, per la qual cosa no poden votar a favor.

El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol, diu que la moció és
una idea per a ser estudiada i la posen damunt de la mesa perquè la consideren la millor
ara com ara i l'única que té un poc de sentit. Quant a les seues paraules referents a
l'endeudament dir-li que en 2009 es va aprovar una quantitat per al PAI del Sector IV
per 2.400.000 €. Les quantitats del 2011 no la poden dir perquè no ens les han fet
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arribar. Per a acabar els agradaria que els diguera per què es mostra tan enfadat amb
ells, amb crits i males paraules.
El Sr. alcalde intervé per a dir-li al Sr. Encarnación que no és procedent la seua
pregunta. Que cada un deu donar la seua opinió sobre el tema a tractar i respectar la dels
altres. Inclús li ha manifestat que la seua moció no li pareix malament.
El Sr. Carbonell intervé indicant que cal reconduir el debat i no eixir-se del tema
parlant de l'endeutament. Contestant al Sr. Encarnación, no li pareix bé que diga que
l'única solució amb sentit siga la seua. Presenta una proposta concreta que és la
concessió administratiu i dubta que vinguen empreses a interessar-se. El seu grup no
està per la privatització, i per descomptat no volen esta solució com a primer recurs.

El Sr. Fontelles és de l'opinió que cal fer una avaluació de les diferents
propostes, i veure la viabilitat de les mateixes. Ells són de l'opinió que en primer lloc
s'ha de vendre sòl patrimonial. Però si no funciona sí que hauria d'estudiar-se esta
possibilitat, perquè no és mala opció. Per això el seu grup s'absté.

El Sr. Encarnación demana disculpes per dir que la seua proposta era l'única amb
trellat. En el tema de la viabilitat, si hui s'aprova, poden posar-se en contacte amb
empreses perquè ens facen el dit estudi. Si no s'aprova, és impossible tindre eixe estudi.
Evidentment Independents de Rafelbunyol no va a fer-lo, igual que no ho farà ni el
Bloc, ni el PP ni ningú.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots en
contra dels regidors del grup Popular i del grup del Bloc-Compromís, tres abstencions
dels regidors del grup del PSPV-PSOE i dos vots a favor dels regidors d'Independents
de Rafelbunyol.

NOVÉ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS
SOBRE FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL POLIESPORTIU.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís es dóna lectura a la
moció següent
1.

“Després de l'incompliment de la mercantil PRODAEMI de construir les
VPP i de la resolució del contracte amb la mercantil per part de
l'Ajuntament, les obres de reforma del poliesportiu van quedar paralitzades.
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2. Ja fa més de tres anys que les veïnes i veïns de Rafelbunyol no poden
disfrutar de les dites instal·lacions esportives.
3. Al programa electoral amb què ens vam presentar en les eleccions
municipals de 22 de maig del 2011, la coalició BLOC-COMPROMÍS déiem:
Treballarem per una ràpida reconstrucció i rehabilitació del poliesportiu i
de totes les seues instal·lacions.
4. L'Ajuntament disposa de solars en el Sector IV que es podrien posar a la
venda, condicionant que els seus ingressos es destinen a la reconstrucció i
rehabilitació del poliesportiu.
5. Queda pendent d'aplicació una partida de 200.000 € de la Diputació de
València per al cobriment de la pista poliesportiva del Paco Camarasa.
És per tot l'exposat les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que es posen en marxa els mecanismes pertinents per a la venda d'una
parcel·la municipal, condicionada a que els ingressos obtinguts es
destinen a la reconstrucció i rehabilitació del poliesportiu municipal.
2. Que s'inicien els contactes amb els responsables de la Diputació de
València perquè eixos 200.000 € ja concedits, es puguen destinar a la
reconstrucció i rehabilitació del poliesportiu municipal
3. Cas de no poder realitzar-se cap de les anteriors propostes, explorar
totes les possibles vies per a obtindre el finançament pertinent per a fer
realitat la rehabilitació i reconstrucció del poliesportiu municipal.”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Obres
Públiques celebrada el dia 19 de juliol en què l'assumpte no obté el dictamen favorable
de la Comissió al no obtindre's nombre més gran de vots a favor que en contra, (2 vots
ponderats a favor del grup del Bloc-Compromís, 2 vots ponderats en contra del Grup
Independents de Rafelbunyol, i 9 abstencions ponderades dels grups Popular i del
PSPV-PSOE), sense perjuí que el resultat de la deliberació siga elevat al Ple de
l'Ajuntament on s'adoptarà l'acord corresponent.
Contínua el Sr. Carbonell defenent la Moció indicant que el seu grup no té ganes
de vendre patrimoni, però hi ha dificultats de finançament davant de la limitació
d'accedir a l'endeutament. Sempre s'han negat a la venda de patrimoni si no es
determinara que hi havia una necessitat. Pensa que en estos moments estem en esta
situació perquè tota la corporació entén que és necessària la reconstrucció del
poliesportiu després de tres anys sense ell.
Es dirigix al grup d'Indpendientes de Rafelbunyol per a expressar-los que ells
deixen obertes altres vies de financiació si les propostes fracassen.

18

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUÑOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P-4620900-C
Pàgina Web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

Afig que quan s'obtinguen els recursos també són partidaris de fer les obres per
administració, però considera que açò és un altre debat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta
que el seu grup considera que no és la millor època per a la venda de patrimoni, i que
davant de necessitat la reconstrucció del camp de futbol i del poliesportiu, esta opció la
contemplarien sempre que la presentada per ells no s'aprobara. Pensa que l'expedient es
pot dilatar quatre o cinc mesos per a la seua tramitació, la qual cosa faria impossible
tindre acabada l'obra per a l'estiu de 2012. També indica que seria necessari vendre uns
2.500 m2 per a poder disposar de suficient capital per a fer front a l'obra. Pensen que ara
com ara és impossible la venda de tants metres. Per tant manifesten estar en contra
d'esta primera proposta. Respecte a redireccionar la subvenció de Diputació, sí que
estan d'acord.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup PSPV-PSOE, indica que ja han avançat que
el seu grup votarà a favor. És cert que hi ha una impossibilitat d'acudir al crèdit per
imposició legal en 2011 i no sabem el que passarà en 2012. Quant al punt 2 de la moció,
no sabem si es podrà realitzar. Quant a l'exploració d'altres vies, a l'haver votat en
contra a la proposta de l'Independents, ho desmereix ja. Afig que vendre en estos
moments és el que pitjor es pot fer des del punt de vista econòmic. Però davant de la
necessitat dels diners i no haver-hi una altra opció d'aconseguir-ho de forma immediata,
ho voten a favor.
El Sr. Ovejero, portaveu del grup popular indica que el seu grup està a favor de
la venda de la parcel·la, encara que considera que el moment no és el més idoni. Quant
al segon punt, informa que a pesar d'una oposició inicial del director general d'Esports,
han continuat insistint exposant la necessitat, i ja van obtindre el compromís formal de
què els diners destinats per al cobriment del poliesportiu Paco Camarasa es destine a
esta altra obra. Consideren que esta moció del Bloc és la més realista i a falta de
matisacions a posteriori, l'aprovaran, però sense deixar d'explorar altres possibilitats;
potser en breu puguen tindre una altra solució molt més ràpida.
El Sr. Carbonell respon al grup municipal d'Independents que considera que el
procés per a traure a la venda la parcel·la pot estar en un mes i no en quatre o cinc
mesos com han dit. En canvi el procés de licitació per a la concessió d'obra i servici és
molt més llarg. Quant al preu de mercat de les parcel·les, seran els tècnics de
l'ajuntament els que valoren i hagen d'eixir a subhasta. Reitera que no els agrada haver
de vendre patrimoni. Al portaveu del grup del PSPV-PSOE li indica que no hi ha
contradiccions entre la seua proposta i el seu vot en contra a la proposta d'Independents.
Ells la presenten com a única possibilitat, i el seu grup explora unes quantes vies.
Igualment es dirigix al Grup Popular indicant-los que s'alegra que hagen
gestionat ja en Conselleria el canvi de destí de la subvenció i que al final ho hagen
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aconseguit. Finalment es dirigix als regidors del grup d'Independents de Rafelbunyol
perquè reconsideren la seua postura i que voten a favor la proposta.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per onze vots a favor dels
regidors dels grups Popular, PSPV-PSOE i Bloc-Compromís, i dos vots en contra dels
regidors del grup Independents de Rafelbunyol.

DESÉ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE
RETRANSMISSIÓ DELS PLENS MUNICIPALS VIA INTERNET
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Reiterem el compromís amb la participació i la transparència que en l'anterior
moció hem dit; hauria d'obviar dir que la ciutadania obtinga la informació veraç en
temps real sobre el contingut dels plens de Rafelbunyol, estem en 2011 i és una pràctica
comuna en nombrosos municipis i ací el PP no ho ha volgut posar en marxa a pesar de
les reiterades mocions presentades per este Grup Municipal en altres legislatures.
La Constitució i altres normes, lleis i recomanacions defenen el dret a què els
ciutadans participen del quefer públic i puguen rebre una informació veraç, requisit
este últim per a poder participar amb coneixement de causa i evitar possibles
manipulacions
PROPOSTES D'ACORD DE LA MOCIÓ SOBRE RETRANSMISSIÓ DELS PLENS
MUNICIPALS VIA INTERNET
1. Retransmissió en directe, dels plens municipals celebrats a Rafelbunyol via
webcam.
2. Registre i edició dels plens municipals, en format vídeo penjat en la web de
l'Ajuntament, amb una qualitat d'imatge i veu, que pèrita la seua reproducció en
qualsevol mitjà, amb la màxima nitidesa i qualitat.
3. Sol·licitem que s'anuncien els plens ordinaris, per mitjà de la pàgina web de
l'Ajuntament i es facen bans, com a mínim tres dies abans de la seua celebració.
4. Totes les propostes mencionades en esta moció, es faran efectives a partir del
primer ple que se celebrarà al setembre del 2011.”
Vist el dictamen de la Comissió Informartiva de Règim Intern en què l'assumpte
va ser dictaminat favorablement per unanimitat.
No plantejant-se debat sobre la proposta, és sotmesa la Moció a votació
aprovant-se la mateixa per unanimitat.
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DESÉ PRIMER.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D'INDEPENDENTS DE
RAFELBUNYOL SOBRE RETRANSMISSIÓ DELS PLENS MUNICIPALS VIA
INTERNET
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol,
es dóna lectura a la moció següent:
“En estos últims anys, s'ha criticat des de molts fòrums, la falta de
transparència en la gestió local, arribat a ocasionar, algun conflicte entre el nostre
alcalde i veïns de la localitat. Conflictes deguts, a la petició per part d'estos veïns,
d'una major comunicació dels plens municipals.
Estem en l'ERA DE LA COMUNICACIÓ, on les barreres informatives, han
desaparegut, donant lloc a verdaderes autopistes de dades. Internet ha obert un nou
món, on les transmissions de qualsevol tipus d'esdeveniment, està a l'abast de tot el
món. Simplement es necessita, un ordinador, un ADSL, i en el nostre cas, l'aprovació de
la majoria dels integrants d'este ple, para d'esta manera, començar a formar part d'esta
nova ERA.
En les passades eleccions municipals, es va obrir un nou ventall polític. Gràcies
a això, vam poder aprovar en ple, el canvi de la franja horària dels mateixos, per a
facilitar l'assistència a tota persona que estiguera interessada.
Ara, amb esta segona proposta que a continuació anem a explicar-los, pretenem
aconseguir que, la transparència, la comunicació, la democràcia, i sobretot la
informació, no siguen més, en esta localitat, un motiu d'enfrontament, i al mateix temps,
que ens ajude a tots els veïns d'este municipi, a entendre millor les necessitats i gestió
política que es realitza.
PROPOSTES D'ACORD:
1-Retransmissió en directe, dels plens municipals celebrats a Rafelbunyol. Per
mitjà de webcam o semblant.
2-Gravació i edició dels plens municipals, en format vídeo, i penjades en la web
de l'ajuntament, amb una qualitat d'imatge i veu, que permeten la seua
reproducció en qualsevol mitjà, amb la màxima nitidesa i qualitat.
3-Anunci dels plens ordinaris, per mitjà de la pàgina WEB de l'Ajuntament i
notificació de bans, com a mínim tres dies abans de la seua celebració.
4.-Totes les propostes mencionades en esta moció, es faran efectives a partir del
primer ple celebrat al setembre del 2011.”
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Vist el dictamen de la Comissió Informartiva de Règim Intern en què l'assumpte
va ser dictaminat favorablement per unanimitat.
No plantejant-se debat sobre la proposta, és sotmesa la Moció a votació
aprovant-se la mateixa per unanimitat.

DESÉ SEGON.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS
SOBRE RETRANSMISSIÓ DELS PLENS MUNICIPALS VIA INTERNET
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís es dóna lectura a la
moció següent:
“1. La informació municipal és fonamental per a fer realitat la participació
ciutadana en els assumptes municipals.
2. L'Ajuntament ha d'informar de la seua gestió municipal a través dels mitjans
de comunicació social i per mitjà de l'edició de publicacions, bans…
3. Els debats i acord del Ple de l'Ajuntament, màxim òrgan de representació
política, han de ser públics i publicitats.
4. En el Ple d'Organització, celebrat el passat 4 de juliol, ja es va donar un pas
important per tal de facilitar la participació dels veïns en els assumptes
municipals al prendre dos acords fonamentals: la celebració del Ple ordinari
tots els mesos, menys el mes d'agost, i el canvi que ha suposat passar a fer-los a
la vesprada, en contra del que es feia abans, que es feien al matí.
5. L'existència i l'ús de les noves tecnologies, ajudaren de manera significativa
per a facilitar que els Plens siguen vistos per tots aquells ciutadans que així ho
desitgen.
És per tot el que exposa anteriorment que presentem les següents PROPOSTA
D'ACORD:
1. Que la celebració de qualsevol ple siga publicada tant pels procediments
tradicionals (ban i tauler d'anuncis), com per la web de la nostra corporació
amb tres dies d'antelació.
2. Que els Plens siguen retransmesos en directe per la web municipal. Així
mateix, han de ser gravats i editats per a posteriorment penjar-los en la web
municipal.
3. Que estes mesures siguen implementades per a fer-les realitat en el ple que se
celebrarà l'últim dilluns del mes de setembre.”
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Vist el dictamen de la Comissió Informartiva de Règim Intern en què l'assumpte
va ser dictaminat favorablement per unanimitat.
No plantejant-se debat sobre la proposta, és sotmesa la Moció a votació
aprovant-se la mateixa per unanimitat.

DESÉ
TERCER.MOCIÓ
DEL
GRUP
D'INDEPENDENTS
DE
RAFELBUNYOL SOBRE REALITZACIÓ DE COMPRES I SERVICIS DE
SUMINISTRE I MANTENIMENT MUNICIPAL EN COMERÇOS I
INDÚSTRIA LOCAL.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol,
es llig la següent moció.
“Estem en un moment, a nivell econòmic, on cada dia podem llegir o escoltar en
qualsevol fòrum, les conseqüències que ens està portant esta crisi. Crisi que està
destruint, cada dia que passa, grans i xicotetes empreses, la qual cosa al seu torn
suposa, la pèrdua de nombrosos llocs de treball. Per este motiu, qualsevol mesura, per
insignificant que siga, i que servisca per a combatre o ajudar d'alguna manera a nivell
local, les seqüeles d'esta crisi, creiem que deuen ser ben rebudes.
Des d'Independents de Rafelbunyol, hem preparat esta moció, per a la seua
aprovació. D'esta manera, des de l'ajuntament, comencem a posar el nostre granet
d'arena, en esta guerra contra la destrucció d'ocupació.
Són mesures que si es gestionen bé, no suposaran, cap desembossament a
l'ajuntament, i podran servir per a poder oxigenar les arques del comerç i indústria de
la nostra localitat i que estem segurs que seran molt ben rebudes….”
Abans de formular les propostes d'acord, afig al contingut de la Moció indica
que és conscient que, d'aprovar-se la Moció, la mateixa xocaria amb les competències
de l'Alcaldia, ja que segons la Llei 30/2007 d'octubre en la seua disposició addicional
segona específica que correspon a l'Alcaldia les competències de contractació i compra,
però es manifestaria la voluntat de la majoria del Ple, i per tant dels veïns, que postures
com esta, que servixen per a fomentar el comerç i la indústria de la localitat, estan per
damunt de qualsevol interés. Per això li demanen al Sr. alcalde que si finalment s'aprova
esta moció, que la pose en funcionament pel bé del comerç.
A continuació passa a llegir les següents propostes d'acord:
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Les empreses municipals i l'Ajuntament hauran de realitzar tots els contractes
de compres i servicis menors en comerços i empreses de la localitat, acollint-se a les
lleis establides a este efecte. De la mateixa manera, tots els actes que l'Ajuntament dega
realitzar per a la celebració de qualsevol esdeveniment, es deurà realitzar en salons o
restaurants de Rafelbunyol, així com l'entrega de regals i detalls que puguen realitzarse en este tipus de celebracions, seran adquirits en comerços locals.
Les empreses i comerços locals que desitgen acollir-se a esta proposta, hauran
de presentar les seues ofertes, quan siga sol·licitat per qualsevol òrgan municipal, a
través d'un escrit, on detallaran, els seus millors preus per als productes o servicis
sol·licitats.
Els organismes municipals, o departaments que hagen de gestionar estes
compres, estaran obligats a estudiar totes les ofertes rebudes, i aplicar els següents
barems per a l'adjudicació final:
1. Les ofertes locals, seran automàticament adjudicades, davant d'ofertes de la
mateixa quantia, i provinents de fora de la localitat.
2. Comunicació al comerç i indústria local, de l'existència d'ofertes més
competitives que provinguen de fora de la localitat, para d'esta manera, donarlos l'oportunitat de poder igualar l'oferta.”
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda
i Promoció Econòmica celebrada el dia 19 de juliol del 2011 en la qual la moció és
dictaminada favorablement al Ple de l'Ajuntament per set vots ponderats a favor, dels
Regidors dels grups PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i sis
abstencions ponderades, dels representants del Grup Popular.
El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, indica que tal com van quedar en la
Comissió el portaveu d'Independents de Rafelbunyol ha introduït les modificacions
plantejades, fent referència als contractes menors i hi ha eliminat la referència a donar
preferència en l'adjudicació a empreses del poble quan la seua oferta no sobrepasse en
un 5% l'oferta d'una altra empresa forana. Expressa que a pesar de ser compres menors,
determinades compres de subministrament tenen un procediment administratiu. Té clar
que la competència és de l'Alcaldia, tal com ha llegit el Sr. Encarnación. Però la moció
van a votar-la a favor, entenent la mateixa com un suggeriment, una petició al Sr.
alcalde perquè faça el favor de realitzar les compres en el municipi.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica que el comerç local
es reforça amb fets i no amb paraules i poc favor es fa als comerços del poble que són
els que paguen ací els seus tributs, si s'acudix a comerços forans. Indica que el seu grup
ja va presentar mocions a este respecte en l'anterior legislatura i es van votar en contra.
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Evidentment és una competència de l'Alcaldia, però es tracta d'una moció per a recolzar
al comerç local.
Respon el Sr. alcalde que es tracta d'uns parlaments populistes. Indica en primer
lloc que es tracta d'una atribució de l'Alcaldia. Indica que s'està comprant el que pot en
el poble, però han de mirar per la rendibilitat econòmica. Afirma que primer es demana
pressupost en el poble, i que en igualtat de condicions es compra ací. Afig que en
consciència farà el que haja de fer i procurarà fer-ho de la millor manera. Finalment
indica que no votaran a favor d'una cosa que va en contra d'una atribució pròpia de
l'alcaldia.
A continuació el Sr. alcalde sotmet la moció a votació.
El Sr. Carbonell, manifesta el vot a favor del grup del Bloc-Compromís.
El Sr. Encarnación diu que evidentment votaran a favor. Aclarix que realment es
tracta d'una atribució de l'alcaldia, al 100%. Però també és veritat que hi ha molts detalls
que compra fora del poble i que ací tindria millors preus.
El Sr. Fontelles també manifesta el vot a favor del PSPV-PSOE. Afig que no es
demana que compre més car a Rafelbunyol, perquè el primer són els interessos de
Rafelbunyol, però en igualtat de condicions sí.
El Sr. alcalde manifesta la postura en contra del Partit Popular. Reitera que no
poden obligar-lo a complir esta moció, ja que estan votant una atribució pròpia de
l'Alcaldia. Insistix en el fet que es compren moltes coses en el poble i que ell mira pels
interessos de l'Ajuntament i que sempre procurarà fer-ho el millor possible.
El Sr. Carbonell intervé indicant que se'ls acusa de discurs populista, però
l'alcalde també cau en això. És veritat que es tracta d'una competència de l'alcaldia, però
ja ha manifestat que açò ho veu com una petició o suggeriment al Sr. Alcalde.
Afig el Sr. Encarnación que pot tractar-se d'una proposta populista o no, però al
poble li vindria bé.
Finalment la Moció és aprovada per set vots a favor, dels Regidors dels Grups
PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i sis vots en contra , dels
Regidors del Grup Popular.
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DESÉ QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE CREACIÓ
DELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DE L'OFICINA
D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es llig la moció
següent:
“Tant l'agrupació local del PSPV-PSOE com del grup municipal que representem
hem demostrat un compromís ferm amb els principis democràtics de transparència i
participació ciutadana a través dels nostres programes electorals i de les nostres
mocions al consistori.
La participació ciutadana és un mitjà per a aprofundir en la democràcia
representativa, creant nous canals que afavorisca la intervenció dels ciutadans i
ciutadanes en els assumptes públics i d'esta manera influir directament o indirectament
en les polítiques públiques.
És un exercici de democràcia basada en el consens de tots els agents. L'objectiu de
la participació ciutadana és la de fer responsable a tots els agents (ciutadans, entitats,
polítics i ténicos) en la construcció compartida de la cosa pública.
Les principals funcions dels diferents Consells 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
reconeixen les especificacions de cada Consell.
Esta moció està avalada per:
1. La Constitució Espanyola. Article 23 punt 1.
2. Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Capítol IV.
Infomación i participació ciutadana.
3. El codi del bon govern de la Federació Espanyola de Municipis i províncies, i al
mateix temps de la FVMP.
4. La Llei Valenciana de l'Administració Local.
5. Recomanacions de la UE.
PROPOSTA D'ACORD.
1. El Ple de Rafelbunyol es compromet a iniciar el procés de creació del Consell
de Participació Ciutadana de Rafelbunyol.
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2. S'insta als diferents Grups polítics a què presenten les seues propostes abans del
Ple de setembre del 2011.
3. Proposem que la Comissió Informativa que inclou la Participació Ciutadana
estudie les propostes dels diferents grups polítics i es reuna amb les diferents
associacions, clubs i tècnics especialitzats per a debatre, redactar i elevar al Ple
de la corporació els documentes 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 Consells específics).
4. Creació de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà com a instrument d'assessorament i
defensa dels interessos dels ciutadans davant de l'administració pública”.
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 19 de juliol del 2011 en la qual la moció és dictaminada
favorablement al Ple de l'Ajuntament per onze vots ponderats a favor, dels representants
dels Grups Popular, PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol, i dos abstencions
ponderades, del representant del grup del Bloc-Compromís, expressant este últim que
esperarà a la nova redacció per a pronunciar-se definitivament en el Ple.

Continua el Sr.Fontelles dient que han presentat una nova redacció. Ells l'han
anomenat Consell de Participació Ciutadana, si bé la llei l'anomena Consell Social, però
és el mateix, perquè amb la creació d'este consell es pretén passar d'una democràcia
representativa a una democràcia participativa. Regularà la relació de l'ajuntament amb
les diferents associacions, i tinga un major pes la societat civil en l'administració local.
Açò és el que volen, independentment de com es diga. Així mateix se sol·licita la
creació d'una Oficina d'Atenció al Ciutadà, que s'encarregaria de les peticions, queixes,
suggeriments del ciutadà, centralitzant-ho tot. Esta moció està en la línia del nostre
programa electoral i d'anteriors mocions.

El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, indica que amb esta
moció s'adopta el compromís d'iniciar el procés de creació dels consells de participació
ciutadana, però també ho ajorna tot fins que els grups polítics presenten les seues
propostes. Com a moció genèrica li pareix bé, però ells ja plantegen la creació propostes
concretes.

El Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol, també
ens interessa la creació d'estos consells, però es pregunta que reglament s'ha d'elaborar
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per a la regularització d'estos consells. El gran dubte és si estos consells després de la
seua posada en marxa, comptaran amb la suficient implicació per part de veïns i dels
grups polítics. Pensem que és prioritari el Consell de Joventut, i posteriorment continuar
amb altres. En referència al punt quatre de la moció, no tenen quina dotació econòmica
deuria destinar-se per a posar-ho en marxa, així com que preparació deuria tindre la
persona que es destinara a este lloc de treball
El Sr. Ovejero, portaveu del Grup Popular manifesta que el seu grup està a favor,
però proposa que estes mocions, en la que tots estan d'acord, s'aparcaren per al pròxim
ple per a estudiar els distints esbossos que tinguem de reglaments. Quant a l'oficina
d'atenció al ciutadà, potser amb el Consell social no seria necessària. Insistix en el tema
d'aparcar les tres propostes per a estudiar-les i posar-se d'acord i presentar la creació
dels consells com una Moció institucional, perquè si no es posen d'acord els quatre
grups, mal vendran els consells de participació al poble.
El Sr. Fontelles indica que la moció ja comporta deixar el seu estudi per al ple de
setembre. Sí que els pareix correcte substituir l'expressió per “Consell Social”, igual que
sí que estarien a favor d'aparcar el tema de l'Oficina d'atenció al ciutadà per al pròxim
ple i presentar-la com a moció a banda.
El Sr. Carbonell, indica que el Grup Popular no expressà esta proposta en
Comissió.
Iterviene el Sr. alcalde que no està el Reglament creat. El seu grup esta a favor
de la creació dels consell, però pensa que és millor crear primer el reglament i després
crear els consells, però que no s'oposa a la Moció.
Finalitzat el debat i sotmesa a votació la moció, la mateixa és aprovada per onze
vots a favor dels regidors dels grups Popular, Independents de Rafelbunyol i PSPVPSOE, i dos abstencions dels regidors del Grup Bloc-Compromís.

DESÉ QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE
CREACIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, es llig la següent moció.
“La participació ciutadana és la base sobre la qual s'assenta la idea de
democràcia i és també un dels criteris pels quals la ciutadania jutja l'acció del govern.
La vinculació entre participació i democràcia és palès en l'àmbit local ja que
l'associacionisme és més intens i, per tant, s'ha de dotar el govern d'un caràcter més
participatiu.
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La llei estatal 7/1985 en l'article 24 modificat per la Llei 57/2003. De
modernització del govern local establix que parapotenciar la participació ciutadana en
la gestió dels assumptes locals i millorar-la, els municipis podran establir òrgans
territorials de gestió desconcentrada, amb l'organització, funcions i competències de
cada ajuntament… sense perjuí de la unitat de govern i de gestió de municipi.
En este sentit la Llei autonòmica 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenicana, introduïx canvis significatius dins del Règim
local valencià i alguns d'ells fan referència als òrgans complementaris de l'organització
municipal.
Ja en el seu Preàmbul es destaca que un dels aspectes més rellevants del règim
local a nivell estatal i inclús comunitari és la importància major que els distints
ordenaments jurídics atribuïxen a la participació ciutadana.
Esta Llei regula un catàleg de drets dels veïns davant de les administracions
locals i incorpora al llarg de la seua articulat figures jurídiques que potència la
participació dels veïns en la vida pública local.
Així mateix diu l'art. 32: els municipis de més de 5.000 habitants podran crear
un Consell Social, integrat per representants de les organitzacions ciutadanes més
representatives dels sectors econòmiques, social, culturals i mediambientals…
Correspon al Consell les funcions que determine el Ple, entre les quals s'inclou
l'emissió d'informes, estudis i propostes en matèria pressupostària, urbanística i
mediambiental…
És per tot el que exposa anteriorment que presentem les següents PROPOSTES
D'ACORD:
1. Que es pose en marxa la creació del Consell Social de Rafelbunyol per a tal
de fomentar la participació ciutadana.
2. Que siga la Comissió Informativa de Benestar Comunitari, aprovada en el
ple extraordinari de 4 de juliol del 2011 on es van tractar els temes de
participació ciutadana, la que determine el reglament orgànic i de
funcionament del Consell Social de Rafelbunyol, perquè amb posterioritat,
siga aprovada pel Ple.”
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 19 de juliol del 2011 en la qual la moció és dictaminada
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua el Sr. Carbonell dient que en relació a la proposta de deixar-ho a
setembre, ho entén. Però esta moció el que diu és que hui s'aprove la posada en marxa
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del Consell Social, i en la pròxima comissió que es porten propostes per part de tots els
partits per a discutir-les
El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents, es manifesta a favor de la moció.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, diu que es tracta del mateix
que ells proposaven, amb algunes matisacions, per la qual cosa la voten a favor.
Intervé el Sr. Carbonell responent a esta última intervenció indicant que no està
d'acord, perquè la moció del PSOE no especifica. Ells estan fent proposta concretes.
Replica el Sr. Fontelles que en l'anterior legislatura ja ho demanaven.
El Sr. Ovejero, portaveu del Grup Popular indica que efectivament a través
d'ordes emanades de la cúpula del PSOE, es presentaven mocions sobre este tema. En
aquell temps estava en tràmit la Llei de Participació Ciutadana en les Corts, per això
llavors argumentaren que ens esperàrem que esta llei fóra aprovada, perquè d'ací
emanava la Llei de Règim Local. Per tant el seu Grup és coherent i votaran a favor de la
seua moció.
Contesta el Sr. Carbonell que abans de 2003 el seu partit ja aportava estes
mocions i el Partit Popular les rebutjava

Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE
CREACIÓ DEL CONSELL LOCAL DE JOVENTUT
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, es llig la moció següent:
“Primer.- La promoció de la participació activa dels i les jóvens en la vida
social i política és una responsabilitat de les administracions públiques. L'estatut
d'autonomia del País Valencià (L'1/2006) en l'article 49.1.25 ho establix com a
competència exclusiva de la Generalitat. Aprovada la Llei 18/2010 de Joventut de la
Comunitat Valenciana on es regula l'Institut Valencià de la Joventut, s'establia que esta
institució garantix la realització d'una política juvenil de caràcter integral i, sobretot,
assumirà la màxima coordinació en l'actuació de les administracions valencianes en tot
això que afecta qualsevol aspecte de la vida quotidiana dels jóvens.
Segon.- Tot açò queda arreplegat també en la vigent Llei de Joventut de la
Comunitat Valenciana, on es regula el funcionament i organització de l'IVAJ, del
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Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i dels diferents consells de joventut
d'àmbit territorial, com són els Consells locals de Joventut.
Tercer.- És prioritari en un municipi com Rafelbunyol, amb teixit associatiu,
crear el Consell Local de Joventut. La finalitat d'este és l'agrupació de les entitats
juvenils i la construcció i articulació de la participació activa dels jóvens en la vida
social i política. Com diu l'article 33 de la Llei 18/20110 els Consells locals de la
Joventut són els òrgans de representació dels organitzacions juvenils… la finalitat
essencial dels quals, és impulsar la participació de la joventut en el desenrotllament
polític, social, econòmic i cultural en el seu àmbit territorial. ..
Quart.- Nostre municipi disposa d'una Casa del Jove i la creació del dit Consell
de la Joventut de Rafelbunyol donaria cabuda a una major utilitat del recinte.
És per tot el que exposa anteriorment que presentem les següents PROPOSTES
D'ACORD:
Primera.- La creació del Consell Local de Joventut, atorgant-li la doble qualitat d ser
representant de la Joventut de Rafelbunyol i al mateix temps interlocutor davant de
l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Segona.- Que siga la Comissió Informativa de Benestar Comunitari, aprovada en el ple
extraordinari del 4 de juliol del 2011 i on es tractaren els temes de participació
ciutadana, la que determine l'esborrany del reglament d'organització i funcionament
del dit Consell de la Joventut de Rafelbunyol, perquè amb posterioritat siga entregat a
les organitzacions juvenils.”
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 19 de juliol del 2011 en la qual la moció és dictaminada
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Carbonell afig que per part del Regidoria de Cultura i Joventut, s'hauria
d'iniciar la busca de documents per a iniciar el tràmit.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta
la postura a favor del seu grup, i que se li done la màxima prioritat.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica que es tracta d'una
proposta del seu programa i que han presentat altres vegades. Ja es va quedar que quan
es fera l'espai, es faria este consell.
El Sr. Ovejero manifesta la conformitat del Grup Popular.
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Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SÈPTIM.MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS
PROPUGNANT UN MODEL EDUCATIU LINGÜÍSTIC DE CONSENS
DESÉ

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, es llig la moció
següent:
“1.- La Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'Educació, establix que el sistema
educatiu espanyol s'orientarà, entre altres fins, per a aconseguir la capacitació de
l'alumnat per a la comunicació en la llengua oficial i cooficial, quan hi haja, i en una o
més llengües estrangeres.
2.- L'orde 19/2011, de 5 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per a la qual
s'establix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües a la Comunitat Valenciana.
(2011/4482), en compte de servir a les finalitats previstes en la mencionada llei, suposa
de fet un atac directe als programes d'ensenyança en valencià, Ja que no garantix en
absolut l'objectiu d'adquirir les mateixes competències lingüístiques en les dos llengües
oficials i almenys en una llengua estrangera.
3.- D'altra banda, l'administració ha modificat l'art. 10 del Decret 79/84 sobre
l'aplicació de la LUEV, la modificació afecta els Programes d'Incorporació
Progressiva (PIP) i consistix a limitar l'extensió del valencià a només una assignatura.
Les conseqüències d'esta mesura són greus perquè modifica un programa d'ensenyança
de forma arbitrària, sense haver avaluat el resultat, deixa el valencià en una situació de
inferioritat a l'hora d'introduir un model plurilingüe i integrador en l'ensenyança,
afecta les condicions laborals del professorat en quant que obliga al professorat que
fins ara impartia matèria en valencià a fer-ho en castellà i limita l'autonomia dels
centres en la concreció dels dissenys particulars dels programes aprovats pels Consells
Escolars.
4.- I encara ara, la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana,
prepara un decret pel qual es regula el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana, on la
seua aplicació comporta l'eliminació dels programes lingüístics que, des de fa anys,
s'apliquen als centres educatius i, en particular, els Programes d'Ensenyança en
Valencià. Programes que segons els informes de l'Institut Valencià d'Avaluació i
Qualitat Educativa (IVAQE), són els que tenen millor capacitat per a aprendre una
llengua estrangera, sense detriment del domini de les llengües oficials, valencià i
castellà. El model proposat per a la Conselleria d'Educació de la Generalitat
Valenciana tampoc garantix el compliment de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià
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ni dels decrets curriculars de primària i secundària pel que fa a l'adquisició de les
mateixes competències lingüístiques en valencià i castellà.
És per tot com presentem d'exposat davant del Ple les següents PROPOSTES
D'ACORD:

• Declaració institucional de l'Ajuntament de Rafelbunyo a favor d'un model

•

educatiu lingüístic de consens, fet amb criteris pedagògics i de qualitat i
amb un paper protagonista del valencià en l'ensenyança com a garantia de
plurilingüisme, d'integració i d'oportunitat de futur.
L'Ajuntament de Rafelbunyol demana a la Conselleria d'Educació:
− Que retire l'esborrany de decret sobre plurilingüisme a la Comunitat
Valenciana, que seguix el model gallec, on encara no s'han donat
resultats.
− Que negocie de forma consensuada, amb la comunitat educativa un
model d'ensenyança plurilingüe que garantisca el compliment de les
finalitats de LUEV en va's a l'avaluació dels programes plurilingües,
atenent a criteris científics i pedagògics.
− Que implante un sistema d'avaluació que determine el nivell de
competència lingüística de l'alumnat en valencià, castellà i anglés i
que els dissenys els plans de millora es facen basant-se en els
resultats.

Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 19 de juliol del 2011 en la qual la moció és dictaminat
desfavorablement al ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en contra, dels
Regidors represetants dels grups Popular i Independents de Rafelbunyol i cinc vots
ponderats a favor, dels representants dels grups del PSPV-PSOE i de Bloc-Compromís.
El Sr. Carbonell indica que en la Comsión Informativa el grup Independents de
Rafelbunyol va dir que el coneixement de l'anglés era necessari i va votar en contra la
moció, però em pregunte que on posa en la moció que el Bloc-Compromís està en
contra de l'ensenyança de l'anglés. Per la seua banda Els motius del PP per a votar en
contra eren tres:
1. Tenen la responsabilitat que les noves generacions estiguen millor formades.
2. Encara es tracta d'un esborrany.
3. Respon al programa electoral del partit popular que recentment ha guanyat les
eleccions autonòmiques per majoria absoluta.
En referència al primer punt, es tracta d'una obvietat que poden argumentar tots
els presents. Respecte de la segona raó, dir-los que, a excepció d'alguns sectors
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vinculats a l'ensenyança privada, tots els altres els han demanat la retirada del decret per
a consensuar un model plurilingüista que garantisca La llei d'Ensenyança del Valencià.
Respecte al tercer punt, és com no dir res.
L'esborrany, sota el seu punt de vista, qüestiona l'art. 3 de la Constitució
Espanyola, l'art. 6 de l'Estatut d'Autonomia, l'art. 18 i següents de la Llei d'Ensenyança
del Valencià. Per tant, demana que s'aprove esta proposta.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que
el seu grup creu que el coneixement del valencià és molt importants, però no poden
tancar els ulls a la realitat i que l'anglés és molt important per a l'accés al mercat de
treball. El valencià, per molt que el potencien, no tindrà gran rellevància en les
empreses, i només servirà per a accedir a les empreses públiques.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, està a favor del
plurilingüisme i d'esta moció. Pensen que l'esborrany planteja diversos dubtes quant al
respecte a l'Estatut d'Autonomia i en concret a l'art. 6 , el qual és llegit. Segons este
tenor que es vol imposar, tenen dubte que es respecte l'equilibri del valencià en
l'ensenyança en el col·legi. Esta moció ha sigut impulsada per la Federació d'Escola
Valenciana dins de la seua campanya Si al valencià, i a més ha sigut preparada
conjuntament per Escola valenciana, Sindicats, AMPAS, i altres partits polítics entre els
que es troba el PSOE, per la qual cosa la voten a favor.
El Sr. Ovejero, portaveu del Grup Popular, respon al Sr. Carbonell que quan va
dir “tenen”, es referia tots, perquè tots tenen la responsabilitat que les noves generacions
estiguen més preparades. A més el portaveu del Grup Bloc-Compromís també ha
reconegut que l'esborrany, on es preveu l'equilibri entre les tres llengües, encara està
sent debatut per tots els agents de l'educació i també cal reconéixer que la implantació
d'este plurilingüisme seria en sis cursos acadèmics, que donaria temps per a la
preparació del professorat. També diu en la seua exposició que haurem de veure els
resultats de la Comunitat Gallega. Ells consideren que és perfecta i amb molt bona
acollida en la societat. Defén que el model plurilingüe garantix la presència equilibrada
del valencià i del castellà i respecta el dret de les famílies a què el fill reba les primeres
ensenyances en la seua llengua habitual. Hi ha unes enquestes en què es diu que el 78%
de la població de valencians volen l'ensenyança en tres llengües. I un 83% és partidari
que una o diverses assignatures es donen en anglés. Informa que les matèries que es
pretenen donar en anglés en primàries són educació física, educació artística i religió o
ètica. En ESO continuen sent l'educació civica-ética, l'educació física, la religió,
l'educació artística, la informàtica i la tecnologia.
Finalment expressa que el seu grup vota en contra la moció perquè la troben
allunyada de la realitat social. A més per a ells seguir el programa electoral és
importantíssim.
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Respon el Sr. Carbonell que el document que han presentat ja ho han fet en
castellà. A més reconeixen l'exempció del valencià en territori castellà parlant. Vostés
ho venen com una cosa molt “fashion” que pretenen igualar castellà, valencià i anglés.
En el document presenten un programa plurilingüe inicial en el qual en anglés només
donen l'assignatura d'anglés, i la resta d'assignatures ho repartixen la mitat en castellà i
la mitat en valencià, tant en primària com en ESO. En l'avançat ja introduïxen les
assignatures en valencià i en castellà i la resta d'assignatures a triar l'idioma. L'única
cosa que pretenen és acabar amb les línies que tenim, per la qual cosa l'única cosa que
demana la moció és un consens.
Quant a Galícia, no ha dit que hi ha 4.000 professors insubmisos.
Intervé el Sr. alcalde dient que es tracta d'un assumpte polític, i que cada partit
defén la seua postura, per la qual cosa passa a votació la moció
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots en contra
dels regidors dels grups del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol i cinc vots a
favor dels regidors del grup del PSPV-PSOE i del Bloc-Compromís.

B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

DESÉ OCTAU.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, el senyor secretari entrega còpia de les resolucions
de l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la
convocatòria de la present sessió.
Els membres de la corporació queden assabentats del contingut de les
resolucions.

DESÉ NOVÉ. INFORMES DE L'ALCALDIA
No es van produir.
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VINTÉ. INFORMES DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS.
Per part de la Sra. Laura Carbonell, regidor del PSPV-PSOE i representant en
l'EMSHI, es dóna compte que es va nomenar president de l'entitat a Arturo Ros Ribes,
alcalde de Tavernes Blanques, i que demà tenen l'assemblea per a l'organització de
l'entitat.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol i
representant en l'EMTRE, també informa de l'elecció del president de l'entitat i que
demà tindran nova assemblea per a l'organització de l'entitat.
La Sra. Mª Carmen Piquer, regidor del Partit Popular, informa que s'ha celebrat
el Consell d'Educació Municipal, en el qual es van decidir les festes escolars.

VINT-I-UNÉ.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es lligen les
preguntes següents:
1. Amb data 4 de juny del 2011, SRA Mª Angeles Civera Vázquez en representació dels
alumnes del Taller de Pintura "Núvols en l'Atic'', va presentar una petició d'ajuda per a
gastos corrents relacionats amb les exposicions que fan durant les setmanes de festes (1
al 17 de setembre), ¿Què se'ls ha respost per part de l'Ajuntament respecte d'això?
Per part de la senyora Nuria Losada, regidor de cultura, es llig l'escrit de
contestació que se'ls va remetre al grup, sol·licitant-los pressupost de catàlegs i
explicant-los de quines coses es fa càrrec la Regidoria de Cultura en les exposicions,
així com dates concretes de la mateixa.
2. Des de l'any 2010, s'efectuen reiterades denúncies per part d'alguns comerciants del
Polígon Industrial del nostre Municipi, per les molèsties ocasionades per les olors
procedents de l'empresa Bioquímiques Claramunt, S.L. Molèsties que inclús han arribat
a provocar el desallotjament dels treballadors del Polígon, i que inclús ha arribat fins
al municipi del Puig. L'última denúncia per les molèsties és de data 27 de juny del
2011. ¿Quines acciones preventives s'han dut a terme per l'Ajuntament? S'ha iniciat
algun procediment sancionador? Si s'han pres mostres dels abocaments de l'esmentada
empresa, ¿quins han sigut els seus resultats i si són nocius per a la salut o el medi
ambient?
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Respon el Sr. Ovejero, portaveu del Grup Popular, que es va sol·licitar a Aigües
de València informes respecte d'això. En base al matiex, el nostre tècnic industrial està
elaborant un informe per a elevar-lo al SEPRONA i s'iniciarà un expedient
administratiu. L'empresa té deficiències, i cal dir que també ha participat l'Associació
d'Empresaris, perquè està controlant-les. Els informes poden veure en secretària.

3. -El mobiliari dels parcs infantils d'algunes zones verdes del municipi, com per
exemple, el Parc de la Corona es troben molt deteriorats. -Qui s'encarrega del
manteniment i de vetlar pel bon estat dels parcs i el seu mobiliari, tant d'urbà com
infantil? -En el cas que siga una empresa, nom de la mateixa, tipus contracte i import
del mateix.
Respon el Sr. alcalde que no hi ha contracte de manteniment, si bé quan
s'observa per part del personal de manteniment dels parcs i jardins l'existència de
deteriorament d'algun joguet se sol recórrer a l'empresa especialitzada en jocs infantils
TROE. En este moment, li agrairia si té alguna empresa de manteniment, que me la
diguera.

4.-En relació amb el Recurs interposat per diversos propietaris del Sector IV per la
seua disconformitat amb què s'incloga en els costos de les quotes d'urbanització la
construcció de la guarderia municipal, en quina fase del procés es troba? Què
reclamen els propietaris? Quines accions ha dut a terme l'Ajuntament?
Respon el Sr. Alcale que els recursos que s'estan plantejant en el moment actual
són sobre la liquidació del reemplaçament quota del Sector IV, que ha sigut impugnada
en via contenciosa per diversos propietaris representats pel mateix lletrat.
Aclarix que entre els gastos repercutits de cap manera està el de construcció de
la guarderia municipal, que va ser una millora oferida per l'empresa adjudicatària de la
urbanització.
Aclarix el Sr. Secratario que es tracta de recursos recents, alguns dels quals han
arribat la setmana passada. S'ha posat en coneixement del despatx jurídic que porta els
assumptes del Sector IV perquè es personaren en els expedients.

5. Per part d'este grup es va presentar una sol·licitud instant a la paralització del
procediment de consolidació del personal laboral fins que no es rectificaren i
s'ajustaren a la Llei les bases. Quina és la contestació formal a esta sol·licitud?
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Respon el Sr. alcalde que en efecte, el recurs presentat per eixe grup, així com
altres que també s'han formulat estan pendents de contestació. Aclarir que el termini
d'interposició de possibles recursos de reposició va finalitzar el passat dia 6 de juliol,
esperant uns dies més per si es rebera algun més per correu certificat o per finestreta
única. En l'actualitat és un assumpte pendent de resoldre, havent-se ordenat a secretaria
l'emissió d'informe per a adoptar l'acord convenient. Una vegada passat el ple ordinari,
esperem que este assumpte puga resoldre's sense més dilació. Demana al sr. secretari
que explique al ple el procediment seguit.
Aclarix el Sr. secretari que el procés sorgix per una decisió plenària, al recordarse que havien de consolidar-se els llocs de treball temporals. S'inicia un procés amb
participació de sindicats, per mitjà de la mesa general de negociació, on va estar present
el personal laboral i el personal funcionari, fent-se després dos meses de treball. Es va
abordar el problema de les persones que portaven molt de temps treballant amb
contractes d'interinitat. La mesa va aplicar una disposició de l'Estatut de la Funció
Pública en el sentit que cabia la possibilitat d'establir processos de consolidació
d'ocupació temporal respecte de les places creades amb anterioritat a l'any 2005. Es va
iniciar este procés acordant-se deixar per a després la resta de places no afectades per
este procediment especial d'ocupació temporal. Es van fer unes bases genèriques que es
van publicar en el BOP, i amb posterioritat es van traure les bases específiques. Són
bases semblants, establint-se proves específiques per al personal titulat, i en les que no
s'exigia titulació, les proves eren més de caràcter pràctic.

Intervé el Sr. alcalde dient que es tracta de casos especials, de personal que porta
molt de temps treballant i que deuen consolidar els seus llocs de treball, i s'ha fet en
consens amb els Sindicats.

Explica el Sr. secretari que en tot cas els recursos no posen en dubte el procés
iniciat, sinó que es referixen a detalls concrets. Insistix el sr. alcalde que es tracta de
detalls parlats i aprovats pels propis sindicats.

6. Té previst l'Ajuntament portar avant un projecte de construcció de VPO en el Sector
IV?
Respon el Sr. alcalde que tenen pensat alguna cosa respecte d'això, però que
quan ho tinguen detallat informarà el Ple.

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, es realitzen les següents preguntes
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1. Hem tingut coneixement que els alumnes del taller de pintura NÚVOLS EN l'ÀTIC,
van presentar una sol·licitud demanant el Saló d'Exposicions de la Casa de la Cultura
per a fer una exposició al llarg de la setmana de festes. Així mateix demanen que
l'Ajuntament es faça càrrec dels gastos del muntatge de l'exposició que valoren en 600
€. Eixa petició la van fer el 4 de juny i segons la informació de la disposem, encara no
han rebut resposta. Quin és la desició que respecte d'això pensa prendre la Regidoria
de Cutura? Per què no se'ls ha contestat dins del termini i la forma escaient?

La Sra. Losada reitera l'explicació anterior indicant que estan esperant la
proposta de pressupost d'elaboració del catàleg i cartelleria.

2. Quina és la programació que hi ha per a les festes populars i patronals per a l'any
2011? Quin és el pressupost aproximat?
Respon el Sr. alcalde que estan preparant les festes, però que encara no ho tenen
concretat. Esperen no superar els 170.000 € de pressupost. Actualment estan
organitzant-lo tot.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, formula la
pregunta verbal de si la rotonda del Sector IV invadix un poc el terme de Massamagrell,
i qui és el titular del terreny.
Respon el Sr. alcalde que és així, que demanàrem a Massamagrell fer-ho recte,
però no van voler. Ni els propietaris ni l'Ajuntament han protestat.
Per part del PSPV-PSOE es fa el prec següent: Que es pose aigua i cadires per al
públic que assistix al ple.

El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís formula el prec que es
tinga un poc de mànega ampla en l'horari de tancament dels locals durant les festes, per
a no perjudicar la gent.
Respon el Sr. Alcalde que per Llei, només es pot concedir ampliació en una hora
sobre l'horari previst de tancament. Hi ha vegades que es tanquen els ulls i es passa de
l'assumpte. Quan li han demanat ampliació d'horari, sempre se'ls ha dit que es dóna una
hora oficialment, però que no hi ha problemes en què tinguen obert fins a les 5 o les 6
del matí. Aclarix el Sr. Bohigas, regidor del PP, que la policia estos dies de festes sol ser
prou permissiva, excepte quan hi ha protestes dels veïns.
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El Sr. Alcade afig que la policia local tanca els ulls, però l'autonòmica
no.Sempre fa el que es puga perquè el control dels locals es realitze per la local per a
evitar problemes i possibles denúncies posteriors.

El Sr. Carbonell realitza el següent prec dirigit a premsa i comunicació.
L'ajuntament té contractada una periodista, inscrita en l'àrea de comunicació. Fins ara
totes les notes de premsa han fet referència a l'equip de govern o al ple. Des del BlocCompromís demanem que des d'ara les notes de premsa que facen referència al ple,
incloguen al titular de la proposta, perquè si no pareix que ho faça tot l'equip de govern.

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