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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 26 DE SETEMBRE DEL 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit trenta hores del dia vint-i-sis de
setembre 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 TOMÁS, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI,
LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ,
VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ, RICARDO BLASCO GUILLEM, ENRIC
CARBONELL I ROS y 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

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 25 de juliol del
2011.
S'observa que en la pàgina 26 en la versió en valencià apareix “Això” en compte
de “ESO”, sol·licitant la correcció del dit error.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la
dita acta amb la correcció de l'error expressat.

SEGON.- APROVACIÓ COMPTE DE L'ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI
DE L'ANY 2009
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Especial de Comptes de 29 de juliol del
2011, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat i sotmetre-la a exposició al públic durant el termini de quinze dies per a la
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presentació de reclamacions, proposant la seua aprovació al Ple de l'Ajuntament en el
supòsit de no presentació de reclamacions.
Continua el Sr. secretari indicant que l'anunci d'exposició al públic va eixir
publicat en el BOP de 18 d'agost del 2011 i no s'han presentat al·legacions durant el
període d'exposició al públic.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, es mostra d'acord amb el compte.
El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol, agraïx la presentació
d'estos comptes. A continuació dóna explicació comparativa del resultat dels comptes
del 2007, 2008 i 2009. El Sr. alcalde intervé diguent que es tracta de comptes ja
examinats i aprovades.
El Sr. Encarnación demana continuar amb la seua explicació, arribant a les
conclusions que l'actiu té un increment, la qual cosa el considera positiu, però que al seu
torn el passiu que apuja un 135% , i que el patrimoni líquid baixa respecte al del 2008.
La conclusió és que l'increment de l'actiu com a conseqüència de l'augment del valor
dels immobles no ha sigut suficient per a augmentar el patrimoni líquid. Finalment
manifesta el vot a favor del seu grup.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, dóna la seua conformitat.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda
aprovar el compte d'administració del patrimoni de l'any 2009 amb un resultat final de
27.350.465,06 €, tenint cada un dels apartats del Compte la seua equivalència en el
balanç de situació a 31 de desembre del 2009.

TERCER.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'ANY
2009.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Especial De Comptes de 29 de
juliol del 2011, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor, dels representants del Grup Popular, i set
abstencions ponderats dels representants del Grup del PSPV-PSOE, Independents de
Rafelbunyol i del Bloc-Compromís i sotmetre-la a exposició al públic durant el termini
de quinze dies per a la presentació de reclamacions, proposant la seua aprovació al Ple
de l'Ajuntament en el supòsit de no presentació de reclamacions.
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Continua el Sr. secretari indicant que l'anunci d'exposició al públic va eixir publicat en
el BOP de 18 d'agost del 2011 i no s'han presentat al·legacions durant el període
d'exposició al públic.
Explica el Sr. alcalde que ja es tractà el tema i que l'exposició al públic del
compte general va finalitzar el dia 14 de setembre sense que s'hagen produït
al·legacions.
Per part del senyor Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, s'indica que
la realització del compte general és tècnicament impecable. Però els pressupostos de
l'any 2009 els va aprovar el Partit Popular amb els vots en contra del seu partit. Estos
comptes es presenten amb any i mig de retard. Continua explicant el balanç de situació
parlant de l'actiu immobilitzat i del passiu, on es mostra l'estructura financera de
l'Ajuntament, a llarg termini i a curt termini. Parla de les previsions i les modificacions
de les partides d'ingressos i gastos. Relaciona els ingressos pendents d'altres anys i parla
del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria.
El deute a curt terme és de 3 milions i a llarg terme tenim 2 crèdits, sent el romanent de
crèdit compromés incorporats de 2 milions, i el no compromés, també de 2 milions,
destinats a la desocupació, a la seguretat social, a cultura, esports, construcció
poliesportiu….
De la memòria del compte general cal destacar diversos indicadors: la liquiditat
és de 0,24, tenint solvència a curt terme i l'endeudament per habitant de 889
€/habitants.
Des de fa ja temps es ve reclamant l'increment de mitjans materials i humans en
l'àrea d'intervenció per a millorar la gestió. És un tema denunciat tant per la secretària
com per l'oposició, i que es concreta en la necessitat la figura de l'interventor. Esta
podria cobrir-se a temps complet o com ja es va anticipar per l'alcaldia en comissió amb
un altre ajuntament, en concret amb Albalat dels Sorells.
A continuació al tractar-se d'un compte general que engloba també a les societats
mercantils dependents dóna compte dels resultats finals de les Societats Públiques
ACMURSA I REMARASA, tirant la primera d'elles un resultat abans d'impostos de
8.506,12 € i la segona 1.362,52 €.
Finalment fa referència a l'informe d'estabilitat pressupostària, en el qual una
vegada realitzats els ajustos tira una necessitat de finançament de 1.329.168,18 € que
suposa prop del 13% respecte dels ingressos no financers ajustats. Si bé alguns dels
motius tenen naturalesa tècniques, respon al seu torn a unes determinades necesitats de
l'ajuntament i a decisions polítiques adoptades pel partit popular. Tot això suposarà la
necessitat de procedir a l'aprovació d'un programa econòmic financer.
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A continuació el Sr. alcalde atorga la paraula al representant del grup
Independents de Rafelbunyol reclamant brevetat en les intervencions

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, inicia la
seua exposició indicant que alguna cosa no deu funcionar bé quan s'ha demorat tant el
dictamen del compte. Això posa en relleu la necesitat de la figura de l'un interventor i
no entén per què un ajuntament com el nostre no té la mateixa.
A continuació realitza un anàlisis del balanç de situació destacant en
l'immobilitzat un increment del més del 13% respecte al compte del 2008 de les
infraestructures de l'ús general. En el Passiu observa un increment del més del 10% de
deutes amb altres administracions públiques. Al seu torn hi ha un increment del 134%
dels deutes a llarg termini destinades a inversions municipals i un 447% respecte als
deutes a curt termini amb entitats de crèdit.
Respecte a l'anàlisi del pressupost destaca que els gastos han disminuït un 19%
però al seu torn els ingressos també han disminuït un 43% i que a l'inici de l'exercici
mig pressupost apareix ja compromés per la incorporació de romanents.
També destaca l'incompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària que ens
obliga a la redacció d'un pla d'estabilitat econòmic financera per a tornar a una situació
d'equilibri. Finalment indica que la mitjana de deute per habitant se situa en 888 €.
Finalment anuncia que el seu grup es va a abstindre. Es tracta de la rendició d'uns
pressupostos de l'ejercici del 2009 i que són conscients que la no aprovació del compte
originari greu dificultat a l'Ajuntament.
Intervé el Sr. alcalde indicant que cap Ajuntament aprova el pressupost amb els
vots de l'oposició.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, inicia la seua exposició
qualificant esta última intervenció de l'alcalde de frívola.
Respecte a l'anàlisi dels comptes inicia indicant que és necessari la
realització d'un anàlisi econòmica financer per la necessitat obtenir l'estabilitat
pressupostària. Denuncia al seu torn que estem analitzant uns comptes quan han passat
22 mesos des que es va aprovar el pressupost de 2009. També indica respecte a la figura
de l'interventor que no s'ha complit les promeses realitzades per l'alcaldia de crear esta
figura, perquè inicialment es va indicar que es tindria en compte per a principis d'anys,
després es va posar l'excusa de les eleccions i finalment no s'ha fet.
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Quant a l'anàlisi dels comptes fa un anàlisi del balanç tant de l'actiu com del
passiu destacant respecte a este últim l'increment dels creditors a llarg termini en ocasió
de la concertació de crèdits. Del compte de resultats patrimonials destaca l'increment de
gastos per interessos bancaris. Respecte de la liquidació del pressupost de gastos indica
que s'han realitzat modificacions per un 95% respecte al presupost inicial pel que el
pressupost es liquida pel doble del que es presente. En este punt destaca les
modificacions pressupostàries introduïdes en ocasió de la gestió dels Planes d'Inversió
Local (Pla E). Critica al seu torn que les urbanitzacions del Sector IV i del Sector I es
consignen inicialment amb 0 €. A continuació fa una anàlisi comparativa dels gastos
compromesos obligacions reconegudes netes, pagaments realitzat i pendent de
pagament. Criticca en este punt les partides que se salden amb romanents de crèdit
perquè no van arribar a executar-se, cridant-li l'atenció la partida destinada a Promoció
Econòmica.
Quant als ingressos destaca l'increment respecte a les previsions inicials en ocasió
de la liquidació de quotes d'urbanització. Quant als préstecs indica que s'arrossega un
préstec per execució de la piscina coberta indicant que l'equip de govern va decidir
acollir-se a este préstec sense que es gestionaren subvencions per al finançament d'esta
inversió obrint-se les instal·lacions coincidint amb les eleccions locals. Al seu torn
indica l'existència d'un préstec de 2.470.00 € destinat a l'auditori i al pagament de cuotes
d'urbanització del Sector IV i de les pòlisses de crèdits en aquell moment vigents amb el
Banc de València, La Caixa i el BBVA
Fa referència al resultat pressupostari i al càlcul de Romanent de Tresoreria així
com als índexs de l'endeutament…
Interromp el senyor alcalde per a indicar-li al Sr. Fontelles que ha d'emmotlar-se a
l'orde del dia i que ha realitzat una sèrie d'observacions que res han de veure com el fet
que si s'havien executat inversions per raons electorals.
El Sr. Fontelles indica que no s'ha eixit del tema i que està exposant sobre dades
facilitades en els comptes, indicant que el deute per habitant ascendix a 888 €.
El Sr. Carbonell presa de nou la paraula i en relació a la demanda de l'alcaldia
sobre que les exposicions siguen breus indica que si bé en cert que tot s'ha tractat en
Comissió Informativa, la dita sessió no era pública i el ple sí i que es deu respectar del
treball realitzat d'anàlisi dels comptes.

El Sr. alcalde indica que en l'exposició dels portaveus hi ha molt “teatre”.
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El Sr. Encarnación considera que el tema és molt important i cal dedicar-li temps
en la seua exposició.
Per la seua banda el Sr. Fontelles deplora l'actitud de l'alcaldia al calificar les
intervencions com de “teatre”, perquè les dades exposades són dades objectives
facilitats i que consten en el compte.
Finalment sotmés l'assumpte a votació per majoria de sis vots a favor dels regidors del
grup Popular i cinc vots en contra dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i del Bloccompromís i dos abstencions del grup Independietes de Rafelbunyol, el Ple de
l'ajuntament va acordar:
PRIMER: Aprovar el compte general del Pressupost de l'any 2009, previ haver sigut
dictaminada per la comissió Especial de comptes en sessió de data 29 de juliol del 2011,
i haver estat exposada al públic per mitjà d'inserció d'anuncis en el butlletí Oficial de la
província núm. 195 de data 18 d'agost del 2011, sense que durant el període en què va
durar la informació al públic es presentaren al·legacions o observacions a la mateixa.
SEGON.: en compliment del que establix l'article 16.2 del reial decret 1463/2.007, pel
que s'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2.001 de 12 de desembre,
d'estabilitat pressupostària, remetre l'informe elaborat per la Intervenció en ocasió de
l'aprovació del COMPTE general del pressupost de l'any 2009, sobre el compliment de
la Llei d'Estabilitat a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma que exercisca la
tutela financera en el termini de quinze dies hàbils.

QUART.- PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
GENERALITAT I L'AJUNTAMENT SUBSCRIT EL 2 DE NOVEMBRE DEL
2006 PER A COBRIR LES NECESSITATS VIVENDA SUBJECTA A RÈGIM
DE PROTECCIÓ PÚBLICA.
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Obres
Públiques celebrat el dia 20 de setembre, en el que sotmés l'assumpte a votació, el
mateix és dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.

Explica el Sr. alcalde que hi ha l'obligació de destinar el 25% dels recursos
obtinguts de la gestió del PMS en els municipis de menys de 10.000 habitants. En el
seu moment es va firmar un conveni amb la Generalitat Valenciana en què s'eximia del
compliment d'esta obligació amb la programació plurianual de construcció de vivendes
protegides. La crisi econòmica ha fet impossible dur a terme el compliment íntegre del
conveni. Atés que hi ha una possibilitat de pròrroga de cinc anys per a dur a terme el
conveni es proposen que es renove i el temps dirà.
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El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica que el seu grup està a
favor de la pròrroga. Insistint en tres aspectes:
− Hi ha un compromís de l'Ajuntament a dur a terme la construcció de les
vivendes protegides.
− La reserva de sòl queda salvaguardada.
Afavorix el que es puga destinar el 100% dels recursos del PMS a inversió.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que
estan a favor d'esta proposta.

El sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, explica que al seu grup se li
planteja un dilema. Hi ha la dicotomia de la necessitat prorrogar el conveni. Però
explica que esta circumstància ve motivada per l'incompliment per part de l'entitat
Prodaemi tant en l'execució de les obres com en el pagament de l'import de la parcel·la .
Intervé el Sr. alcalde indicant al Sr. portaveu que s'està allunyant del tema.
Respon el Sr. Fontelles que estan donant explicació de vot. Pot quedar tot en
paper mullat.Li recorda Sr. Alcalde que té de donar explicacions de per què no va
cobrar a l'empresa. Tot açò ens ha portat que ara hàgem de buscar recursos per a
finançar les obres del poliesportiu.
El seu grup aprova la pròrroga del conveni amb esta matisació. Insistix en el
tema de per què no es cobrament a l'empresa.
Respon el Sr. alcalde que la crisi no l'han provocat ells i que les vivendes no van arribar
a realitzar-se per la crisi econòmica. El sr. Fontelles insistix en el fet que la crisi ve molt
bé per a amagar el tema del pagament.

Finalment sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat
acorda:
“CONSIDERANT:
*Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 27 de juliol de 2006 va acordar
l'aprovació del Conveni de Col·laboració amb la Conselleria de Territori i Vivenda per a
cobrir necessitats vivenda subjectes a règim de protecció pública.
*Que el dit Conveni va ser subscrit el dia 2 de novembre de 2006, i establia un
programa plurianual d'actuacions públiques tendents a l'obtenció de sòl suficient per a la
construcció de 300 vivendes subjectes a règim de protecció pública en un termini de
quatre anys. Les dites actuacions es referien tant a l'obtenció del sòl, urbanització i
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construcció de les vivendes.
*Que com a conseqüència de la firma del dit Conveni l'Ajuntament quedava eximit,
durant el termini de 5 anys de l'obligació prevista en l'apartat 2° de l'article 262 de la
Llei urbanística Valenciana, relativa a destinar el 25% dels recursos anuals derivats del
Patrimoni Municipal del Sòl a la promoció i construcció de vivendes sotmeses a algun
règim de protecció pública, d'acord amb l'apartat 3 del dit article.
*Que la clàusula quarta del dit Conveni establia al seu torn que esta exempció podria
"ser revisada i prorrogada per cinc anys més en funció de la situació de la demanda i
necessitat vivenda protegida que es registre en el municipi d'acord amb els criteris
determinats per la normativa vigent."
*Que la planificació temporal del dit Conveni s'ha cobert en part, perquè s'ha procedit a
la tramitació dels instruments urbanístics que han permés l'obtenció del sòl i s'ha
procedit a la urbanització dels Sectors en què estan ubicades les parcel·les destinades a
la construcció de Vivenda Protegida. No obstant això la construcció de les dites
vivendes s'ha demorat, a pesar de l'intent inicial de construcció de vivendes en la
parcel·la ubicada en el Sector I, que ha fracassat com a conseqüència de l'incompliment
d'obligacions per part de l'entitat adjudicatària de la parcel·la per la seua entrada en
situació concursal.
*Que l'actual conjuntura econòmica dificulta sobre manera escometre el projecte de
Construcció de Vivendes protegides en els termes que preveu el Conveni.
VIST l'informe favorable emés per la Comissió d'Obres Públiques i Urbanisme en
sessió de el dia 20 de 2011,
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Sol·licitar de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria D'infraestructures,
Territori i Medi Ambient, la pròrroga per cinc anys més de l'exempció prevista en
l'apartat 2° de l'article 262 de la Llei urbanística Valenciana, relativa a destinar el 25%
dels recursos anuals derivats del Patrimoni Municipal del Sòl a la promoció i
construcció de vivendes sotmeses a algun règim de protecció pública, d'acord amb
l'apartat 3 del dit article, i a l'empara del que establix la clàusula quarta del Conveni
subscrit el dia 2 de novembre de 2,006 entre l'Ajuntament de Rafelbunyol i la
Generalitat Valenciana per a cobrir necessitats vivenda subjectes a règim de protecció
pública,"
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QUINT.- ALIENACIÓ D'UNA PARCEL·LA MUNICIPAL DE 537,06 M2 SÍTIA
EN EL SECTOR IV
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Obres
públiques celebrada el dia 20 de setembre, en la que s'acorda dictaminar l'assumpte
favorablement al Ple de l'Ajuntament per onze vots ponderats a favor, dels representants
dels Grups Popular, PSPV-PSOE i Bloc-Compromís, i dos abstencions ponderades del
Grup d'Independents de Rafelbunyol.
El senyor Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, indica que la realitat
és que hi ha un poliesportiu que no és utilitzable. Consideren que deuen posar-se els
mecanismes necessaris per a poder fer front a l'obra. Saben que no és un bon moment
per a vendre sòl, però és necessari fer-ho, deixant de costat les responsabilitats
polítiques per la situació actual en què es troba el poliesportiu. Estan a favor de la venda
de la parcel·la.
El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es
mostra ferma en les seues idees manifestades en plens anteriors. S'abstenen per entendre
que la venda de la parcel·la no és la millor solució. No obstant espera que es puga
vendre.
El senyor Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que el
poliesportiu es va afonar d'una manera precipitada i ara ens veiem en la necessitat posar
a la venda sòl per a finançar les obres de reconstrucció. De nou insistix que tot això és
conseqüència de l'incompliment contractual per part de l'empresa Prodaemi que ens ha
portat inclús a la interposició d'un recurs contenciós. El seu grup es manifesta a favor de
la venda, atés que la reconstrucció del poliesportiu és una cosa que portaven en el seu
programa electoral, si bé mostra el seu excepticisme quant a la possibilitat que la
percel·la s'arribe a vendre de moment econòmica actual.
El senyor alcalde, en representació del Grup Popular, manifesta que alguns
s'obliden de la situació econòmica actual. És fàcil ara criticar, tots els ajuntaments
patixen esta situació i tenen problemes. Hi ha situacions angoixoses. Intentar traure
d'esta situació rendibilitat política no li pareix correcte. Hi ha hagut voluntat de fer-ho i
demana que no s'aprofiten d'esta situació.
Afig el Sr. Fontelles que es tracta d'una crisi a nivell mundial. El seu grup ha de
demanar responsabilitats, perquè posar com a excusa la crisi de 2007 no val i que en
política no es pot tindre fe.
Intervé el Sr. secretari indicant que falta detallar els membres que han de formar
la Mesa de Contractació. Respecte d'això s'acorda que els portaveus dels grups polítics
es posen d'acord en la designació dels dos representants polítics en la mesa de
contractació.
9
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Sotmés l'assumpte a votació, per majoria absoluta d'onze vots a favor dels
regidors dels grups Popular, PSPV-PSOE i Bloc-Compromís i dos abstencions dels
regidors del grup independents de Rafelbunyol s'acorda:
“Es dóna compte de l'expedient que es tramita a este efecte per a procedir a
l'alienació d'una parcel·la propietat municipal de 537,06 m2 sítia en el Sector IV de
Rafelbunyol.
Del mencionat expedient es desprén el següent:
PRIMER: Que este Ajuntament és propietari de la següent finca integrant del Patrimoni
Municipal del Sòl:
"Parcel·la E.2.3 integrada dins del Sòl urbanitzable residència de Rafelbunyol, d'una
superfície de 524 m2.
Fronterís per Nord parcel·la adjudicada E2.2. Sud, parcel·la adjudicada E2.4; Este C/
Nou d'octubre (si bé la realitat física és que limita amb parcel·la que dóna al carrer Nou
d'octubre 36 propietat de Marcelino Gargallo Gómez) i Oest c/ Vial 1(hui C/Francisco
Cano Consogra).
Li correspon la present parcel·la en virtut de l'excedent d'aprofitament del projecte de
reparcel·lació del Sector IV de Rafelbunyol, aprovat per Decret de l'Alcaldia de data 17
d'abril de 2.007.
La finca es troba inscrita en el registre de la propietat de Massamagrell sent la finca
registral núm. 10697. Les seues dades registrals són Tom 2719, Llibre 156 de
Rafelbunyol Foli 58, inscripció 1a.
Segons recent mesurament tècnic, la parcel·la té 537,06 m2.
Condicions urbanístiques i d'edificació: les previstes en el Pla Parcial del Sector IV del
Sòl Urbanitzable Residencial, les normes urbanístiques del qual van ser publicades en el
Butlletí Oficial de la província de València núm. 29 de data 3 de febrer del 2007, així
com per la Modificació Puntual núm.11 del Planejament de Rafelbunyol publicada en el
DOGV de data 10 de novembre del 2010.
SEGON: Que la finca descrita en l'apartat PRIMER ha sigut inscrita en el Registre
Autonòmic de Patrimonis Públics municipals de Sòl que es troba en poder del Servici
Territorial d'Ordenació del Territori de València, amb el número 01462074-2 en la
Secció 1a, segons Resolució del director Territorial de València de la Conselleria de
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda de data 9 de setembre de 2.009.
TERCER: Que obra en l'expedient la valoració tècnica en què es determina el valor en
venda de la parcel·les efectuada per l'Arquitecte D. Víctor García Martínez del que es
10
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desprén que el preu cert de venda únic de la parcel·les ascendix a 483.944,77 € IVA
exclòs.
QUART: Que l'import dels recursos ordinaris del pressupost vigent ascendixen a
4.956.440 €, sent el 20% d'esta quantitat 991.288 €, i el 10% de la mateixa 495.644 €;
no estant previst inicialment en el Pressupost Municipal vigent la present alienació.
QUINT: Que l'Ajuntament de Rafelbunyol, té subscrit, en data 2 de novembre del 2006,
amb la Generalitat Valenciana un Conveni de col·laboració en relació amb les
necessitats vivendes subjectes a règim de protecció pública. Conveni, que en virtut de
les clàusules del mateix, eximix a l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol d'haver de
destinar el 25% dels recursos anuals derivats del dit patrimoni a la construcció i
promoció de vivendes incurses a algun règim de protecció pública, podent, en
conseqüència, destinar la totalitat del producte obtingut per la venda de parcel·la a altres
usos d'interés social previstos en el planejament.
CONSIDERANT:
1.-Que correspon al Ple de l'Ajuntament adoptar l'acord d'alienació de la present finca,
al no estar prevista inicialment en el pressupost Municipal vigent per a l'exercici de
2.011 (article 22.1.0) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local),
decisió de què haurà de ser adoptada per majoria simple atés que el valor del bé a
alienar no supera el 20% dels recursos ordinaris del Pressupost (991.288 €) (art. 47.2 m
de la Llei 7/85).
2.-Que d'acord amb Disposició Addicional 3 del Decret 178/2.004, de 24 de setembre,
del Consell de la Generalitat, pel que es crea i regula el Registre Autonòmic de
Patrimonis Públics municipals de Sòl "Les actes i acords municipals sobre alienació de
béns immobles del PMS hauran de remetre's en el termini de deu dies des de la seua
adopció, als servicis territorials de Planificació i Ordenació Territorial de les
direccions territorials de la Conselleria de Territori i Vivenda, de conformitat amb què
establix l'article 56 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i la disposició
addicional quinta de la Llei Reguladora de l'Activitat urbanística, sobre el deure
d'informació interadministrativa en relació amb les actes i acords urbanístics. "
3.-Que segons el que s'ha preceptuat en l'arts. 264 de la LUV, l'alienació del bé deu
realitzar-se per mitjà de subhasta, al no existir límit en el preu d'explotació i no tindre
preu taxat oficialment.
4.-Que el destí dels recursos obtinguts per l'alienació de la parcel·la, han de ser
coincidents amb els fins del Patrimoni Municipal del Sòl previstos en l'article 259 de la
Llei 16/2.005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, així com
els concretats en l'article 544 del Reglament de Gestió i Ordenació urbanística
(ROGTUR), aprovat per Decret 67/2.006, de 12 de maig del Consell.
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5.-Que l'assumpte ha sigut dictaminat favorablement per la Comissió Informativa
d'Obres Públiques i Urbanisme celebrada el dia 20 de setembre de 2011, per un resultat
d'onze vots ponderats a favor, dels representants del grup Popular, PSPV-PSOE i Bloc Compreels meus, i dos abstencions ponderades, del representant del grup
d'Independents de Rafelbunyol.
Atenent a allò que s'ha exposat, el Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta d'onze vots
a favor, dels Regidors dels Grups Popular, PSPV-PSOE i Bloc-Compromís, i dos
abstencions dels Regidors del Grup d'Independents de Rafelbunyol, acorda:
PRIMER.-Procedir a l'alienació de la finca exposada en l'apartat primer de l'exposició,
d'acord amb el següent tipus de licitació: 483.944,77 € més 18 % de l.V.A., per un total
de 571.054,83 €.
SEGON: Aprovar el Plec de condicions que ha de regir l'alienació per procediment
obert de la mencionada finca, ordenant la publicació de la convocatòria per mitjà
d'inserció d'edictes en el Butlletí Oficial de la província de València, i en el perfil del
contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
TERCER: Adquirir el compromís formal de destinar les recursos obtinguts de
l'alienació de present parcel·la als fins previstos en els articles 259 de la LUV i 544 del
ROGTUR, tal com s'especifica en el considerant núm. 4.
QUART: Donar compte del present acord en el termini de deu dies des de la seua
adopció al Servici Territorial de Planificació i Ordenació Territorial de la Direcció
Territorial de la Conselleria de Territori i Vivenda, en compliment de què establix la
Disposició Addicional 3 del Decret 178/2.004, de 24 de setembre, del Consell de la
Generalitat, pel que es crea i regula el Registre Autonòmic de Patrimonis Públics
municipals de Sòl."

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA PERIODICITAT DELS
PLENS ORDINARIS.
Per part del senyor Ovejero, portaveu del grup Popular, indica que la proposta
del seu grup és la de celebrar els plens cada dos mesos; però davant d'allò que s'ha
debatut en comissió estan disposats a retirar-la per a examinar-ho dins d'un període
prudent en què es puga observar si l'actual periodicitat afecta el funcionament de
l'Ajuntament i la seua repercussió econòmica.

Intervé el Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-compromís, indicant que no
s'hauria de prendre esta decisió en el segon ple ordinari de la legislatura, perquè no hi
12

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

ha elements suficients per a dir que amb la periodicitat actual es paralitze
l'administració. Cal deixar un temps prudencial per a constatar-ho.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, reitera el
que s'ha dit pel Bloc. Cal valorar la situació actual i saber la repercussió econòmica. Si
té raó el PP seran els primers a recolzar la moció.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, és de l'opinió que ha de
transcórrer un any per a prendre una decisió. Amb esta periodicitat la gent està més
informada, i no creuen que es tracta una càrrega excessiva per a l'administració.

Finalment el Sr. Ovejero indica que retiren la moció.

SÈPTIM. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE
PARTICIPACIÓ DE GRUPS MUNICIPALS EN DIFERENTS MITJANS DE
COMUNICACIÓ.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE es llig la moció
següent:
“Amb la finalitat de facilitar als ciutadans informació, ampliar de contingut la
nostra web municipal i augmentar la participació i la presència dels diferents Grups
municipals en els mitjans de comunicació local, entenem que la pàgina web de
l'Ajuntament ha d'arreplegar la pluralitat política municipal, i per tant, presentem la
següent:
PROPOSTA D'ACORD:
1. Que en la pàgina web de l'Ajuntament hi haja enllaços de les pàgines webs dels
partits amb representació en l'Ajuntament.
2. Que en el llibre de Festes 2012, es publiquen els “saludes” dels diferents grups
municipals.
Que per a la redacció de la nota de premsa de l'oficina de premsa municipal, es
tinguen en compte les opinions de tots els grups.”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de Règim
Intern celebrada el dia 20 de setembre en què la moció és dictaminada favorablement al
13

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

Ple de l'Ajuntament per set vots ponderats a favor, dels Regidors dels grups del PSPVPSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i sis abstencions ponderades,
dels Regidors del grup popular.

Contínua el Sr. Fontelles explicant que segons es va manifestar en comissió hi
ha discrepàncies amb el partit Popular respecte al 2n i 3r punt de la moció. Al respecte
indica que en el llibre de festes abans hi havia informació de plens, comptes i saludes
dels grups. Amb la moció reiteren que es torne a publicar. Respecte al tercer punt
considera que després de cada ple cada grup deuria donar una nota de premsa per a la
seua publicació.

Tant el Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-compromís, com el Sr.
Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es mostren a favor de la
moció.

Intervé El Sr. Ovejero, portaveu del Grup Popular, indicant que el seu grup es
ratifica en allò que s'ha manifestat en la comissió. Estan d'acord en el primer punt.
Respecte al segon punt indica que el programa de festes no és un BIM i que el saluda de
l'Alcaldia és una invitació que realitza en nom de tot l'Ajuntament sense cap tipus de
connotació política.
En relació al tercer punt considera que el departament de premsa podria
informar només el que s'acorde per unanimitat, o bé no donar la informació atés que tots
els grups polítics disposen de web i accés a mitjans de comunicació. En definitiva
considera que no s'ha d'utilitzar el departament de premsa de manera partidista.
Aclarix el Sr. Fontelles que mantenen l'opció del comunicat de premsa perquè ho
posen en la web.
Insistix el Sr. Ovejero que creuen que la redirecció de l'enllaç és suficient. En
conseqüència el seu grup s'absté.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica
que la comunicació es pot fer de moltes formes: per web, per pamflets o en el carrer.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per set vots a favor dels
regidors dels grups del Bloc-Compromís, PSPV-PSOE i d'Independents de Rafelbunyol
i 6 abstencions dels regidors del Grup Popular
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OCTAU. MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE ACCESSIBILITAT DE
VORERES I EDIFICIS PÚBLICS.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“L'estat actual de les voreres en alguns llocs és inapropiat per les dimensions o per que
no estan fetes, com ja hem reclamat en diferents ocasions. A més, en la majoria dels
cantons no hi ha rampes d'accés, la qual cosa impedix que eixes persones puguen
desenrotllar una vida amb normalitat, ja que es troben amb barreres que dificulten la
seua mobilitat, per la qual cosa posem en consideració d'este ple la següent
PROPOSTA D'ACORD:
1.- Que les voreres de tot el poble siguen accessibles en tots els cantons per a persones
amb mobilitat reduïda.
2.-Que s'adapten tots els edificis públics, sense excepció.
3.- Que s'establisca un Pla per a prioritzar el compliment, sense dilació, dels dos punts
anteriors.”

A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Obres
Públiques celebrada el dia 20 de setembre en què sotmesa la moció a votació la mateixa
és dictaminada favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat

El Sr. Fontelles puntualitza que el pla es referix a la realització d'un informe del
que queda per fer. No hi ha accessibilitat en EPA, Espai Jove, gimnàs… Considera que
s'ha de prioritzar el gasto i preocupar-se per aquelles persones que tenen dificultat
d'accesibilitat.
El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, està a favor de la moció, per ser altres
vegades per Bloc i PSOE. També és la seua proposta
El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol, també està a favor
de la proposta, per ser una cosa que porten en el seu programa. Respecte a la referència
realitzada en Comissió sobre la rampa de l'auditori, rectifica indicant que el que
realment pensa que no està correctament executat és la rampa de la Casa de la Música
que accedix al magatzem.
El Sr. Ovejero, en representació del Grup Popular, manifesta que estan a favor.
En tots els edificis nous ja es contempla l'accessibilitat. A mesura que hi haja
disponibilitat econòmica es faran les obres d'adaptació. Hi ha un pla facilitat pels
servicis tècnics que és públic. El que faltaria per escometre són alguns carrers més
15
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cèntrics i alguns edificis públics la qual cosa s'anirà adaptant a poc a poc. Afegix que ja
no hi ha subvenció de la Conselleria de Benestar Social per a este tema.
Intervé el Sr. alcalde dient que hi ha 266 guals de vianants correctes. Hi ha rebaixes que
es van fer llavors. Es va estar pendent de rebre una subvenció de l'ONCE que no va
arribar. No és que no s'hagen fet. Se n'aniran eixamplant a poc a poc.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÉ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE
L'OBLIGATORIETAT
D'INFORMAR
D'OFICI
AL
PLE
SOBRE
DETERMINADES FACTURES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE es dóna lectura a la moció
següent:
“Ha de ser objectiu de tota la corporació garantir i ampliar l'obligació de ser
transparents i facilitar la informació als grups municipals i a la resta dels ciutadans.
En altres consistoris ja és pràctica habitual, i entenem que esta és una bona
forma de conéixer una part important de l'estat econòmic de l'Ajuntament en temps real
i adoptar les mesures pertinents, per això presentem la següent PROPOSTA D'ACORD:
1.

Que s'informe d'ofici al Ple de totes les factures de proveïdors que
superen l'import de 3.000 €.
2.
Que es comunique que factures a la data del seu venciment no han sigut
abonades, independentment del seu import.”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió De
Comptes celebrats el dia 20 de setembre en conseqüència l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Contínua el Sr. Fontelles dient que l'objectiu és tindre informació directa. Els
deutes ja se sap, però no se sap a vegades el que es deu a proveïdors. Amb açò es pretén
tindre informació al ciutadà. Informa que es deu 1.300.000 € i que hi ha factures
pendents de juliol del 2010. Caldrà prioritzar per antiguitat.

Respon el Sr. alcalde que ja s'informarà per part del Sr. secretari,però igual que
hi ha factures pendents de pagament hi ha deutes a favor de l'Ajuntament
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DESÉ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE
DOTACIÓ PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA PRESSUPOSTOS 2012 PER ALS
DESOCUPATS AGRÍCOLES.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“L'actual context de crisi econòmica fa necessari, en opinió del Grup Municipal
del PSPV-PSOE de Rafelbunyol, una major sensibilització cap a les persones parades,
l'administració local ha de fer tots els esforç possibles per a facilitar el treball a les
persones parades: borses de treball rotatives, busca activa d'ofertes d'ocupació
d'empreses, gestió de cursos de formació, etc.
No obstant l'objecte de la present moció ve motivat perquè enguany en el programa de
desocupació agrària han quedat quatre persones fora d'ell. Considerem que
l'Ajuntament deuria haver contractat durant un mes a estes quatre persones.
PROPOSTA D'ACORD:
1. Crear una partida en els pressupostos de 2012 destinada a la contractació de parats
agraris que van quedar exclosos del Pla d'Ocupació de Zones Rurals deprimides del
SERVEF.”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió De
Comptes celebrats el dia 20 de setembre en conseqüència l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Contínua explicant el Sr. Fontelles que el cost per persona ascendix a 1.800 €, la
qual cosa suposa 7.200 € per a enguany. Els va cridar l'atenció que no es poguera
contractar, però la que toca és destinar fons per a la contractació.
Respon el Sr. alcalde que es va intentar posar a esta gent en el PAMER, però indica que
l'Ajuntament no és el competent per a fer les baremacions. L'INEM no va permetre
variar el dia. No vol dir que si foren 4 no hi hauria problemes, però hi ha gent forastera
que entra i desplaça als altres.

El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, indica que s'ha modificat el contingut de la
moció lleugerament. Amb eixe canvi i havent-hi possibilitats econòmiques ho aproven.

El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol, també està d'acord
amb la moció. Caldrà ver que gent nova accedix i veure la repercussió.

Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DESÉ PRIMER.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE
OPOSICIÓ A L'INCREMENT REALITZAT PER L'EMTRE DE LA TAXA PER
AL SERVICI METROPOLITÀ DE TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS URBANS (TAMER)
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que
retiren la moció perquè el 9 de setembre es van presentar al·legacions per part dels
representants del PSOE les quals s'han acceptat parcialment.
Intervé el Sr. Ovejero, portaveu del grup Popular, indicant que el vicepresident
de l'anterior legislatura era del PSOE i que sabia la necessitat de l'augment. El Ministeri
d'Economia va fer recomanacions per a establir el TAMER tal com es va fer a
Catalunya.

DESÉ SEGON.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS
SOBRE OPOSICIÓ A L'INCREMENT REALITZAT PER L'EMTRE DE LA
TAXA PER AL SERVICI METROPOLITÀ DE TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
DE RESIDUS URBANS (TAMER)
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís s'indica que el seu grup
també té representants i també van presentar al·legacions a esta pujada i a la repercussió
dels interessos de demora. S'han resolt alguns d'ells i s'ha deixat fora.
El seu grup deixa sobre la mesa la moció a l'espera que s'incorporen nous
informes tècnics. En el pròxim ple ho defendrà.

DESÉ
TERCER.MOCIÓ
DEL
GRUP
D'INDEPENDENTS
DE
RAFELBUNYOL SOBRE DESTÍ DE TERRENYS DOTACIONALS A
SERVICIS PÚBLICS D'OCI I EDUCATIUS.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol,
es llig la següent moció rectificada respecte a la presentada en Comissió:
“Rafelbunyol, actualment disposa d'una parcel·la de 12.465 metres quadrats en
terrenys dotacionals públics, situats en la prolongació del carrer Calvari. Són sòls
dotacionals, zones de terreny dins de l'àrea municipal, que es reserven dins d'un Pla
General per a la construcció d'edificis, dedicats a servicis públics. Basant-nos en açò,
podem considerar com viable, presentar una moció, que destine, estos terrenys a
servicis públics d'oci, i educatius per als veïns de la localitat.
Estos servicis els dividiríem en 3 parts:
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El primer, seriosa destinar-los a crear parcel·les individuals i separades de 200 metres
quadrats, per a ús dels jubilats i desocupats de Rafelbunyol, que vullguen disposar de
la seua pròpia horta. Entenem que igual que la llar dels jubilats és un servici per als
majors del poble, estes parcel·les, podrien servir també d'un servici públic d'oci per a la
nostra gent major. Esta proposta també seriosa extensible, per a la gent desocupada.
D'esta manera, ells mateixos, poder disposar, d'una prestació que entenem que es pot
considerar, com molt social, ja que podria servir tant per al seu propi cultiu
d'hortalisses i autonomia, com a l'al mateix temps, com una forma de desconnectar
d'este gran problema laboral i econòmic, que estem vivint moltes famílies.
La segona finalitat d'estos terrenys seriosa destinar també parcel·les individuals, per a
alumnes d'educació primària, etapa compresa entre els 6 i 12 anys, i així que puguen
començar a estes edats, a conéixer el desenrotllament i creixement de les hortalisses i
verdures plantades per ells. Al mateix temps podrà servir per a explicar-los les arrels i
història d'este poble, l'agricultura que realitzaven els nostres iaios i pares, les història
de les séquies que repartien i repartixen l'aigua que arriba fins els nostres camps, etc....
Una tercera finalitat d'estos terrenys seriosa el condicionament de part d'ells en una
ZONA JOVE, que puga oferir servicis lúdics de lectura i distracció per a tots els jóvens
de la nostra localitat.
PROPOSTA D'ACORD
ACORD 1-En esta moció, no hem volgut fixar una data d'execució, ja que entenem que
a causa de l'actual situació econòmica que estem vivint, seria contraproduent, fixar la
dita data. Per això, volem hui, si decidixen finalment donar el suport i aprovar-la,
arreplegar el compromís per part de tots, de deixar-la preparada, i en el moment es
puga disposar de la partida pressupostària estimada, realitzar la seua execució.
ACORD 2-Condicionament, de terreny dotacional, que anirà en funció de la demanda
sol·licitada, per a l'ús de xicotetes parcel·les individuals de 200 metres quadrats, amb
les preses d'aigua oportunes per al seu reg. Estes parcel·les estaran clarament
separades i limitades per tanques, para d'esta manera, estiguen disposades en
parcel·les individuals. Estes parcel·les seran assignades anualment a majors de 65 anys
i desocupats que ho sol·liciten, i que no disposen de terra.
ACORD 3 -Reunió amb els professors de primària, del col·legi Mare de Déu del
Miracle, per a fer-los arribar esta proposta, i així, si ells ho creuen oportú, poder-la fer
compatible amb el seu pla d'ensenyança. Preparant, una xicoteta parcel·la, on es
puguen realitzar activitats teoricopràctiques d'aprenentatge, i història de l'agricultura,
de la nostra localitat.
ACORD 4 -Condicionament en esta zona dotacional, d'una ZONA JOVE, d'uns 7000 8000 metres quadrats, per a la creació d'un espai lúdic de lectura i distracció. Esta
zona entre altres, disposaria, de taules preparades per a la pràctica de jocs de cartes,
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parxís, escacs, etc.... , bancs de lectura, wifi i qualsevol altre suggeriment, que puga
servir per a crear una zona atractiva a l'aire lliure de lectura hevea. Esta zona, volem
que siga un punt d'oci per a la joventut, per això, és molt important, que dispose de tots
els mitjans possibles, perquè siga interessant per als nostres jóvens.
ACORD 5 -Realització de bans i publicacions en taulers municipals amb esta proposta,
perquè els veïns de la localitat que estiguen interessats i reunisquen les condicions
(Majors de 65 anys o estar desocupats), puguen apuntar-se.
ACORD 6 -Tots els gastos de condicionament d'estos terrenys en parcel·les individuals
preparades per a l'ús agrícola, seran a càrrec de l'ajuntament, només havent de pagar
els ocupants d'estos terrenys, el consum d'aigua.
ACORD 7 -Publicitar a través de tots els mitjans disponibles municipals, la creació
d'una zona lúdica per a lectura i distracció, en este sector”.

Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la Comissió d'Obres Públiques i
Urbanisme celebrada el dia 20 de setembre del 2011 en la qual la moció és dictaminada
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra, dels regidors
del grup Popular, dos vots ponderats a favor, dels Regidors del grup d'Independents de
Rafelbunyol i cinc abstencions ponderades, dels Regidors dels grups PSPV-PSOE i
Bloc-Compromís.
Contínua dient el Sr. Encarnación que en Comissió Informativa s'argumentava
que el problema era poder escometre-la ara. Per això han adaptat la moció i amb la nova
redacció es pretén que s'adopte el compromís per a poder portar-ho a terme més avant.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica que la moció és
diferent de la presentada en Comissió i creuen que la nova redacció no es fonamenta en
els acords adoptats allí. Reitera que li pareix bé, però no se sap quan es farà. El tema de
les escoles ara és exigible. La seua idea és poder fer allí alguna cosa per a la gent jove.
Ho veu precipitat: han d'esperar que hi haja disponibilitat econòmica per a saber que es
pot fer. Per això el seu grup contínua mantenint el mateix posicionament que en la
Comissió Informativa.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica ho veu limitat per la
situació econòmica, que cal prioritzar. Veuen correcte el tema de la gent jove si és a
llarg termini, durant la legislatura, però és una cosa que queda en l'aire, per a dur-ho a
terme segons la disponibilitat econòmica.
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El Sr. Ovejero, portaveu del grup Popular, indica que estan a favor de l'esperit
de la moció, però no a les realitzacions. Ells pensaven prioritzar. En l'Agenda 21es
parlava de crear una zona d'esplai per a tota la família. Poden ser compatibles els usos i
es pot estudiar per tots els grups . Podien retirar la moció i estudiar on es podrien ubicar
els horts. Cal esperar a tindre disponibilitat econòmica i estudiar-ho llavors. Quant als
col·legis ja compten amb horts. Per tant el seu grup manté la postura de la Comissió.
El Sr. Encarnación diu que s'ha d'intentar fer-ho com més prompte millor. La
seua intenció era escometre-ho l'any que ve. Ells veuen la prioritat: hi ha gent que es
queixa per les actuacions dels jóvens i esta zona pot convertir-se en un punt de trobada.
Quant als col·legis, en el Col·legi Públic Mare de Déu del Miracle no hi ha res preparat
per a fer jardineria.
El Sr. Carbonell intervé dient que la moció inicial no parlava de jóvens. Ells ho
van dir en comissió i ara ho arreplega la moció. No poden dir que votarà una cosa en
contra dels jóvens. Ells demanen que es discutisca en un futur. Contínua insistint que
l'argument ho van posar ells en comissió, per la qual cosa podrien votar a favor de la
moció si es referira només a buscar un Espai Jove.
El Sr. Fontelles en representació del grup socialista manifesta que la demanda
social es desconeix. Que hem de ser conscients que hi ha una restricció econòmica. I
que deu ser un assumpte a abordar durant tota la legislatura i que si després resulta que
no s'ha pogut escometre per raons econòmiques es donarien les oportunes explicacions.
El Sr. Ovejero diu que en altres pobles que està funcionant, com Dénia i
Massamagrell, porta molt de gasto. Ara seria inviable dur-ho a terme.
El Sr. alcalde intervé per a dir que els jóvens poden reunir-se on vullguen
sempre que es porten bé, però de cap manera poden establir una obligació que
acudisquen a un lloc concret.
El Sr. Encarnación insistix que als jóvens els fa falta un lloc de trobada, a què
puden acudir si es fa atractiu.
Insistix el sr. alcalde que hi ha dos parcs de 80.000 m2
El SR. Carbonell manifesta l'abstenció del seu grup al no reconsiderar-se la
posició inicial.
El Sr. Fontelles diu que el seu grup està a favor d ela moció, inclús sabent que
vaig poder demorar-se en el temps la seua execució.
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Finalment sotmesa la Moció a votació la mateixa és desestimada per sis vots en
contra dels Regidors del Grup Popular, dos abstencions dels regidors del grup del BlocCompromís i cinc vots a favor, dels Regidors dels Grups PSPV-PSOE i Independents de
Rafelbunyol.

DESÉ QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE
INFORMACIÓ COMPTABLE A SUBMINISTRAR PERIÒDICAMENT AL PLE
DE L'AJUNTAMENT
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc-Compromís, es llig la moció
següent:
“En les Bases d'Execució núm. 52 del Pressupost per al 2011, “informació
comptable a subministrar al Ple” fonamentada en l'article 207 de la Llei 39/88…,
s'afirma que la intervenció, per mitjà de la Presidència, ha de subministrar al Ple de
l'Ajuntament la següent informació comptable:
1. Execució del pressupost d'ingressos corrents.
2. Execució del pressupost de gastos corrents i de les seues modificacions.
3. Moviments i situació de la tresoreria.
Esta informació serà entregada per la intervenció a l'Alcaldia dins dels 20 primers dies
naturals dels mesos de gener i juliol amb referència al semestre immediatament
anterior.
És raonable disposar d'esta informació i més en anys de dificultades econòmiques per
al conjunt de les administracions.
És per tot el que exposa anteriorment que presentem la següent PROPOSTA
D'ACORD:
Que la dita informació comptable siga alliberada al Ple de l'Ajuntament en el mes
d'octubre”.
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la Comissió De Comptes celebrats
el dia 20 de setembre de 2011 en la qual la moció és dictaminada favorablement al Ple
de l'Ajuntament per unanimitat.
Afig el Sr. Carbonell que amb la moció es pretén fer memòria del que diu la base
d'execució i que es complisca.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DESÉ QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE EL
COMPLIMENT DEL PLA AGENDA 21 LOCAL EN RELACIÓ AMB LES
INSTAL·LACIONS I PERSONAL SANITARI
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, es llig la següent moció.
“El Centre de salut de Rafelbunyol, s'ha quedat xicotet als pocs anys de la seua
inauguració i no tan sols pel que fa a les seues instal·lacions, sinó també al personal
sanitari destinat allí.
Ja en el programa electoral amb què ens presentem a les eleccions locals de 2011,
anunciàvem que una de les nostres prioritats seria posar en marxa els mecanismes
pertinents per a la seua ampliació i adequació al nombre d'habitants de Rafelbunyol.
Així mateix en el Pla de l'Agenda 21 de Rafelbunyol. Aprovada pel Ple de l'Ajuntament
es Deia en els programes següents:
Programa 4.1.1. Ampliació i adequació del Centre de Salut. Prioritat d'execució
1 (màxima)
Programa 4.1.2. Adequació dels efectius mèdics que presten servici a
Rafelbunyol. Prioritat d'execució 1 (màxima)
I és per tot açò que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Aprovació per part del Ple de la posada en marxa, de manera immediata, dels

programes 1.4.1 i 1.4.2 del Pla de l'Agenda 21 de Rafelbunyol.
2. Comunicar a la Conselleria de Sanitat, l'aprovació de la present moció.
Instar a la Conselleria a què en el termini més breu possible, inicie els tràmits
pertinents per a fer-la realitat.”
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 20 de setembre del 2011 en la qual la moció és dictaminada
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua el Sr. Carbonell dient que es tracta d'una prioritat del seu programa
electoral. Tenia la certesa que tots ho recolzarien. Creu que es tracta d'un tema que ho
compartixen entre tots.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta
que esta ampliació fa molta falta. Podem tindre problemes amb la crisi i dubte que puga
dur-se a terme.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, diu que este tema estava
inclòs en els programa electorals i era prioritat 1 en l'Agenda Local 21
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El Sr. Ovejero, portaveu del Grup Popular, indica que també estava en el seu
programa. Porta un parell d'anys intentant el que esta obra es programe. Pareix que hi ha
possibilitats que entre dins del pla plurianual 2012-2015 i que deu convocar-se el
Consell Sanitari per a aprovar-ho. Ells defendran que es tracta d'una proposta de tots els
partits polítics.
Contesta el Sr. Carbonell que tenia obligació de buscar este acord. Considera
que el ple ha de reforçar-ho. Està clar que no se sap quan vindrà, però és la nostra
obligació sol·licitar-ho.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

El Sr. Carbonell, abans de passar a Precs i preguntes planteja una qüestió d'orde en el
sentit que ha presentat una moció per a discutir per via d'urgències. El Sr. alcalde li
contesta que d'acord amb el ROF els assumptes a discutir per via d'urgència deuen
plantejar-se abans del torn de precs i preguntes.
Es fa constar que la senyora Nuria Losada Nativitat, s'absenta de la sessió en este punt
per raons de naturalesa personal.

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

SETZÉ.- 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.
El Sr. Fontelles sol·licita informació relativa al decret núm. 287/2011 relatiu a la
personació en diversos recursos contenciosos interposats contra la liquidació de la
quinta quota del Sector IV. El Sr. Secretari contesta que ja en l'anterior ple va
manifestar que diversos propietaris havien interposat recurs contra la dita liquidació. En
el cas present es tracta d'alguns més que han recaigut en altres jutjats però el contingut
dels recursos és idèntic en tots ells: el gir de quotes anticipades i el no descompte dels
gastos d'inversió de la guarderia.
Al seu torn sol·licita informació sobre el decret núm. 308/2011 sobre personació
en el recurs contenciós administratiu interposat per Remigio Oltra per impagament de
factura. El Sr. alcalde contesta que es tracta del pagament d'honoraris per redacció del
projecte d'urbanització del sector IV que en l'actualitat està pendent de pagament
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parcialment. Indica que el problema deriva al seu torn de l'impagament de quotes
d'urbanització per un import de 1.500.000 €.

Els membres de la corporació queden assabentats del contingut de les
resolucions.

DESSETÉ.- INFORMES SOBRE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DELPRESUPUESTO
A 31 DE DESEMBRE DEL 2010 I RESULTATS LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L'ANY 2010..
Per part del senyor secretari indica que s'ha elaborat un informe que s'ha facilitat.
En l'informe es partix del pressupost on s'arrepleguen les modificacions tant en el
pressupost d'ingressos i gastos. El pressupost que es va aprovar inicialment per
7.384.371 € i es liquida definitivament per 12.280.968,94 €. També s'ha arreplegat una
modificació de la concessió d'una subvenció del Fons Estatal d'Inversió Local per a
l'ocupació i sostenibilitat local, la qual cosa genera un crèdit addicional al pressupost
inicial en les partides corresponents a la inversió.
També es fa una referència als drets reconeguts de 10.432.189,46 €, s'havien
recaptat 8.315.063,95 € i pendent de cobrament estaven 2.117.125,51 €. S'arrepleguen
els diferents conceptes en què hi ha quantitats pendents de cobrament (determinats
tributs posats al cobrament en el tercer trimestre, quotes d'urbanització, retard en
concessió de subvencions…).
Quant al gasto corrent s'arreplega el pressupost inicial de 7.384.371 €, que amb
les modificacions fa que el pressupost definitiu ascendisca a 12.280.968,94 €. Les
causes de les modificacions són degudes als gastos que s'incrementen dels recursos
afectats, a causa de l'increment de les partides de les inversions del Fons Estatal per a
l'ocupació i sostenibilitat local i de la incorporació de romanents de crèdits. També va
haver-hi modificacions pressupostàries durant l'exercici per transvasament de crèdits
entre partides per l'aplicació de l'art. 14.1 del Reial Decret 8/2010 de 20 de maig, i per
l'expedient de suplements de crèdits aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 3
de desembre del 2010. També informa del resultat de la liquidació pel que fa a gastos:
Obligacions reconegudes 9.658.119,56 €. S'havien pagat 8.351.920,05€, quedant
pendent de pagament 1.306.199,55 € (donant compte de les obligacions pendents de
pagament més importants).
Finalment es reflectixen els moviments de tresoreria, quedant una existència
final a 31 de desembre de 1975.292,43 €, acompanyant a l'informe els estats
d'execucions d'ingressos i gastos a nivell de capítols i conceptes i resum relatiu a la
liquidació.
25

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

Finalment indica que la liquidació va ser aprovada per decret de l'alcaldia
296/2011 amb un resultat pressupuestari ajustat de 1.558.752,44 € i un romanent de
tresoreria per a gastos generals de 67.342,47 €.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.

DESÉ OCTAU.- INFORMES DE L'ALCALDIA.
Per part del Sr. alcalde s'informa de l'agraïment que ha cursat a la policia local per la
seua actuació en la nit de disfresses, igual que ha fet amb les Clavariesas de la
Inmaculada per la seua implicació en les festes.
Afig que l'informe realitzat per l'inspector de policia del dia de disfresses està a la seua
disposició.

DESÉ NOVÉ.- INFORMES DE REPRESENTANTS
COL·LEGIATS I SUPRAMUNICIPALS.

EN

ÒRGANS

Per part del Sr. Carbonell portaveu del grup Bloc-Compromís i representant en
la Mancomunitat de l'Horta Nord s'informa del nomenament de càrrecs de la dita
institució: el president és D. José Tamarit, representant de l'Ajuntament d'Albalat del
Sorells, sent els vicepresidents, per orde decreixent, el representant d'Albuixech, el de
Massamagrell, i el de Rafelbunyol. En el mes d'octubre es farà el ple d'organització.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol i
representant en l'EMTRE, també informa que esta entitat es va constituir al juliol sent el
seu president Ramón Isidro Sanchis. Fuezas polítiques: diu els portaveus.
Quant al TAMER es va produir una discussió molt polèmica, arribant-se
finalment a una solució. El dimecres hi ha assemblea en relació amb este punt.
La senyora Carbonell com representant de l'EMSI també dóna compte del ple de
constitució de la dita entitat.
Per part del Sr. secretari, davant de l'absència de la senyora Nuria Losada,
s'informa que encara no s'ha constituït el nou Consell General del Consorci Comarcal de
Servicis Socials de l'Horta Nord, atés que hi ha alguna entitat que encara no ha
manifestat qui és el seu representant.
Informa així mateix que ja està en funcionament el Centre Ocupacional i el
Centre de Dia “Reina Sofia” de Massamagrell.
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Abans de passar al punt de precs i preguntes per part del Sr. CArbonell, portaveu del
grup del Bloc-compromís, es presenta una moció amb caràcter d'urgència sobre el deute
existent per part de la Generalitat Valenciana amb les empreses municipals ACMURSA
I REMARASA, justificant la urgència pels reiterats retards que patixen els treballadors
pel cobrament de la nòmina.
El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol, puntualitza que demà es
reunix el Consell d'Administració d'ACMURSA per a prendre mesures.
Sotmesa a votació la urgència de la moció, la mateixa és aprovada per unanimitat i en
conseqüència s'acorda la inclusió en l'orde del dia del punt següent:

VINTÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE EL DEUTE
EXISTENT PER PART DE LA GENERALITAT VALENCIANA AMB LES
EMPRESES MUNICIPALS ACMURSA I REMARASA.
Per part del Sr. Carbonell, es llig la moció següent:
“1. Els treballadors d'ACMURSA, tant els del Centre Especial d'Ocupació com els de
“l'Escoleta el Parc”, porten sense cobrar des del mes de maig (li'ls deuen 4 nòmines i
la que està al caure), per incompliment de les obligacions d'algunes conselleries de la
Generalitat Valenciana.
2. Pels mateixos motius als treballadors de REMARASA se'ls deu una nòmina.
3. El Centre de Rehabilitació de Rafelbunyol no ha cobrat de la Conselleria de Sanitat
des de l'any 2009.
4. La Conselleria de Benestar Social també té deutes amb els pagaments referits a
l'aplicació de la Llei de Dependència i que afecten la Residència de Majors.
5. Uns deutes que a més de deixar a tot un col·lectiu (la majoria d'ells discapacitats i
amb un sou d'uns 600 €) en situació precària, posa en perill la viabilitat de les
empreses municipals.
I és per açò que presentem les següents PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:
1. Instar al SERVEF al reconeixement de la totalitat del deute que té amb ACMURSA
2. Instar a la Conselleria de Sanitat i a la de Benestar Social al reconeixement de la
totalitat del deute que té amb REMARASA.
3. Instar a la Conselleria d'Hisenda a fer efectiu, immediatament, el deute reconegut
per cada una de les conselleries.
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4. Informar de la Presidència de la Generalitat la lamentable situació en què es troben
els treballadors de les dos empreses municipals com a conseqüència dels impagaments
de les distintes conselleries.”

Continua el Sr. Carbonell dient que sap que demà està convocat el Consell
d'Administració, però tenen competències distintes al ple. El Ple és el màxim òrgan de
representació de veïns i ha de pronunciar-se. No sols es tracta de CEERSA, també del
Centre de Rehabilitació on ens deuen el 2010 i el 2011, la qual cosa provoca interessos
bancaris. Caldrà plantar-se i dir-ho des del Ple i des del Consell d'Administració.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, afig que es va dir que es rebria
diners el divendres de la setmana passada i no s'ha rebut encara. Hi ha problemes
personals de treballadors, que no poden aguantar la situació. Cal estrényer les femelles a
qui siga.

El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, aclarix que tots els deutes estan
reconeguts per les conselleries. Està tot paralitzat des de fa mesos en Hisenda que és la
que paga. Des del primer dia es van fer gestions perquè se sabera que no hi havia
excuses. Tot està reconegut. A pesar d'això es va fer vindre al Sr. Antón perquè vera la
realitat del centre.
Es va aprovar per la Generalitat Valenciana i el Consell de la Generalitat perquè es
pagara el primer. S'ha parat la roda i no hi ha diners. No s'autoritza a les comunitats
autònomes per a emetre deute. Es tracta d'un problema de tots. Ho sap el president de la
Generalitat, estant pendent de l'emissió de deute de la Generalitat.
El seu grup recolza la moció, però que se sàpia que tot està fet per activa i per passiva.

Afig el Sr. alcalde que el problema es remunta al mes de juny. No estan pagant els
diners que els deuen. L'aprovació en el Consell de la Generalitat no ha sigut suficient
perquè ens donen el crèdit. La realitat és que cobraran segur. Ara hi ha molt de treball
en ACMURSA. Faran una vaga i es pot espatllar tot si les empreses retiren el treball.
Tenen tot el dret del món a fer-la, però hi ha risc que l'empresa desaparega. S'han fet
molts esforços, s'han iniciat temes amb Ruralcaja, però pot tardar molt.

El Sr. Carbonell diu que no tot el deute està reconegut. La subvenció al salari sí. Es
porta molt de temps i l'obligació de tots és reivindicar el pagament. Afig que els
treballadors tenen dret a la vaga.
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El Sr. alcalde diu que no mal interprete les seues paraules. Ell simplement diu el que
podria passar si van a la vaga, però respecta el dret de vaga que tenen.

Pregunta el Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, si els ha
explicat personalment la situació als treballadors. El Sr. alcalde contesta que se'ls ha
enviat una carta i que sí que els ha informat directament el secretari del Consell
d'Administració.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que ha governat durant setze
anys el PP i estes són les conseqüències de la gestió del seu govern durant tot este
temps. Hi ha una responsabilitat. Les bones intencions no els val. Cal donar solucions.
El que haja d'aportar ho farà en el Consell d'Administación, perquè han esperat massa
temps.

Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VINT-I-UNÉ.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es lligen les
preguntes següents:
1. En relació al parc “La Senyera” explique'ns l'afonament de terra que va ocórrer
després de les pluges. Davant dels reiterats afonaments a causa de la retirada de la
terra i la mala compactació del terreny, s'han demanat responsabilitats a l'empresa
urbanitzadora?
Per part del senyor alcalde s'indica que el problema és que no va haver-hi una
bona compactació. L'empresa ho ha anat arreglant i ara ho tornarà a fer.
2. Respecte a la promesa d'iniciar les obres de la construcció del nou col·legi públic al
setembre, quan es van a iniciar les obres?
Respon el Sr. alcalde que no ho sap. Ha demanat una reunió amb el SR. Ciscar
perquè li informe sobre l'assumpte.

3. – Demanem explicacions sobre per què es van amuntonar els desperdicis de paelles i
disfresses en els terrenys dotacionals del sector IV pròxims a l'escoleta municipal
durant una setmana.
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Respon el Sr. Saborit que va ser per comoditat i només van estar allí dos dies. Es
va concentrar tot allí perquè fora més fàcil retirar-los. Les queixes van ser més pels
residus de les disfresses que per les paelles.

4.-Al club d'escacs de Rafelbunyol se li va prometre que se li permetria tindre la seua
seu en la primera planta de l'edifici de l'Espai Jove situat en el carrer José María
LLopis. Per què no s'ha fet encara? Saben que este club no pot federar-se mentres no
tinga una seu.
Respon el Sr. Bohigas que ell no es va comprometre que la seu social estiguera
ubicada allí , encara que és cert que sí que els va manifestar que si que podrien
continuar usant les instal·lacions quan ho precisaren.

5. Rafelbunyol disposa de nombrosos edificis públics i un teixit associatiu que reclama
el suport de la corporació per a disposar de despatxos i sala de reunions. Té previst
destinar en breu un edifici per a este fi?
Respon el Sr. alcalde que es farà quan hi haja disponibilitat econòmica. Es tenen
uns quants llocs en què algunes associacions poden estar. Però de manera estable encara
no. Es va tractar dalt dels vestuaris del poliesportiu on existent 400 m2. De moment si
ho demanen li'ls donarà un lloc on puguen reunir-se.

6. En quina situació es troba el bar de la Casa de la Cultura?
Respon el Sr. alcalde que l'actual arrendatari va renunciar per fi de contracte. No
ha demanat pròrroga. Ara s'està netejant i es farà la licitació. S'està corrent el rumor que
ja està Donat, la qual cosa no és cert, invitant a tots a què puguen estar en el procés.

7. La sala d'exposicions de la casa de la cultura no té lavabo propi i s'ha d'anar al bar
per a tal necessitat, atés que el bar està tancat no hi ha servici. El PSPV-PSOE reclama
que s'habilite un servici propi per al saló d'exposicions. Està l'equip de govern d'acord
amb la necessitat fer un vàter?
Respon el sr. alcalde que quan s'òbriga el bar se solucionarà el problema.
Mentres es deixarà la clau perquè passe.

El Sr. Fontelles demana que hi ha més cadires per al públic que assistisca als
plens i aigua per al seu consum.
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Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es
realitzen les preguntes següents:
1. Motius i informe tècnic pels quals l'asfalt del carrer Arroyo Almela es troba en
situació tan degradada. Volem que ens faciliten si tenen contemplats per a enguany les
mesures necessàries per a solucionar les cues del deteriorament tan greu de l'asfalt que
patix este carrer.
Finalment volem que ens diguen si tenen previst el reasfaltat d'este carrer en el
transcurs d'enguany.Si no esta previst, indique'ns per a Ue data poden executar la
reparació i pavimentació d'este carrer.
El Sr. alcalde indica que la patologia se deu al fet que l'asfalt s'ha situat sobre el
terreny natural i este, amb el pas del temps, cedix, produint clavills en la capa de
rodament superior. Els dits clavills acumulen aigua i esta aigua fa que es deteriore,
inclús més si és possible, la capa de rodament, produint filtracions en el ferm que porten
a l'aparició de brandons, que acumulen més aigua, creant-se un cicle de deteriorament.
El cost calculat de reparació és d'al voltant de 40.000 €. Quan haja partida
pressupostària s'escometrà esta obra.

2. Situació actual del requeriment realitzat a D. Rafael Carlos Gran, en el decret núm.
279 de data 18 de juliol del 2011, pel qual es notificava l'obligatorietat de realitzar a
càrrec seu la pavimentació de la vorera recauen-te al solar siti en carrer Camí Ceba,
16.
Procediment i data d'actuació per part de l'Ajuntament, en el cas que els terminis de
temps assignats a D. Rafael Carlos Gran per a la pavimentació d'esta vorera s'hagen
complit.
Respon el SR. Alcalde que el recorregut dels cables de la llum anava per dins de
la parcel·la, per la qual cosa es van haver de retirar els cables.Després se li va requerir
que pavimentaria la vorera, però no es va trobar este tipus de paviment, pel que
finalment se li va dir que posara un paregut, perquè ha caigut alguna persona. Ens va dir
que començaria de manera immediata.

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es realitzen les
següents preguntes:

1. Hem tingut coneixement que l'anterior adjudicatari del Bar de la Casa de la Cultura
ha rescindit el contracte. En quines condicions? Tenen pensat aprovar unes bases i
traure-les a subhasta pública? Quin seria el preu? Quan tenen pensat posar en marxa
el procediment pertinent?
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Respon el Sr. alcalde que quan passe el ple es posarà en marxa el procediment. .

2. L'any passat va arribar una subvenció finalista de la Diputació de 150.000 € que
s'havia de destinar, entre altres, a l'adquisició de nous vehicles per a la policia local
Com es troba tot el procediment? Seguix en marxa o està parat?
Respon el Sr. alcalde que respecte a esta subvenció ja s'ha justificat el que s'ha
executat i s'està a l'espera de l'abonament de la subvenció per part de la Diputació
Provincial.

3. Som coneixedors que els desperdicis que s'arrepleguen del mercat el dijous són
cremats en una parcel·la municipal. Per què ho fan d'esta manera? Consideren que és
legal o almenys no és normal? No hi ha una altra forma de fer-ho?
Respon el Sr. Saborit que es va preguntar al SEPRONA i se'ns va informar que
en nucli urbà no es podia fer. Només es crema restes de poda, fusta i cartó. Tot el plàstic
va a un contenidor. Quan hi ha molt de cartó es porta a CEERSA.
Així mateix informa que s'obliga a les parades del mercat a que realitzen la
neteja adequada.

El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís formula el prec que tinga
el sr. Alcalde un horari d'atenció al públic oficial.
Contesta el Sr. alcalde que la gent que vol parlar amb ell demana cita i exposa el
tema. Els dissabtes al matí els rep. Si algun no pot anar, canvia la cita.
El SR. Bohigas comunica que la càmera per a emetre les sessions per web estarà
llesta en el pròxim ple, perquè hi ha un problema de magatzematge. Hi ha diversos
sistemes per a fer-ho, li'ls facilitarà l'informe, però es necessiten 200 GB per ple. És
molta capacitat, per la qual cosa es necessita un servidor extern.
També exposa el tema de les actes. Demana remetre les actes de les sessions per
correu electrònic, a fi d'estalviar paper. La documentació del ple seguirà igual i es
facilitarà una còpia per a cada grup polític. Se'ls demanarà autorització per a remetre'ls
les actes per correu electrònic.

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