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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 28 DE NOVEMBRE DEL 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 2 de
novembre de dos mil onze, en la 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 D. JAIME GARCIA
GARCIA, assistits del Senyor secretari D. FCO. JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de
celebrar la present sessió extraordinària, 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 2 de novembre del
2011.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la
dita acta.

SEGON.- SOL·LICITUD D'UN CRÈDIT A L'INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL
PER A LA CANCEL·LACIÓ DE DEUTES AMB EMPRESES I AUTÒNOMS A
L'EMPAR DEL QUE ESTABLIX EL REIAL DECRET LLEI 8/2011
Es dóna compte del dictamen de la Comissió de Comptes en el seu caràcter
permanent d'econòmica celebrada el dia 22 de novembre del 2011, en el qual l'assumpte
va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Atorgada la paraula als representants dels Grups Polítics el Sr. Carbonell,
portaveu del Grup del Bloc-Compromís, indica que es tracta d'un crèdit que es va a
sol·licitar a l'ICO per un import de 266.778 € per a cancel·lar deutes de l'Ajuntament
amb xicotetes i mitjanes empreses i autònoms a l'empara d'un Reial Decret extraordinari
aprovat en 2011. Afig que el crèdit és per a 3 anys donant compte de l'amortització i
pagament d'interessos de cada any. Indica que la responsabilitat de la gestió
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pressupostària és de l'equip de govern, que és el Partit Popular, però deu tindre's també
en compte l'informe d'intervenció en què es manifesta que no supera la quarta part de la
participació de l'entitat en els pressupostos de l'Estat i també l'informe de tresoreria i la
situació econòmica global; a pesar que s'incrementa el deute de l'ajuntament este grup
municipal des de la responsabilitat i per a afavorir que la situació econòmica vaja millor
votarà a favor esta proposta.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol, indica
que l'aportació d'un crèdit de 266.000 € per a la cancel·lació de deutes més que un
globus d'oxigene per a l'ajuntament suposarà també animar i donar vida a estes
empreses pel que estan d'acord en esta operació de crèdit.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica que el préstec d'ICO
té com a objecte pal·liar l'aclaparament que tenen les empreses pel retard del pagament
de les administracions públiques. Informa que el préstec té un tipus d'interés fix de 6,5
TAE i un termini d'amortització de tres anys sense carència. Les liquidacions seran
anuals, lineals i constant, donant compte de l'import d'amortització i interessos de cada
any. Afig que l'import del préstec de 266.000 € se sumaren als 6.300.000 € que ja té de
crèdit este ajuntament, passant a enumerar-los u per u.
El Sr. Alcalde interromp al Sr. Fontelles indicant-li que se cenyisca a l'orde del
dia i no és possible que es passe a punts diferents.
Replica el Sr. Fontelles dient que no creu que açò s'isca de l'orde del dia perquè
està fent un recordatori dels crèdits que té subscrits l'Ajuntament.
Contesta el Sr. alcalde que el recordatori no cal perquè ja hi ha fet en altres
moments.
Li respon el Sr. Fontelles que no és vosté qui ha de dir si fa falta o no, perquè
això ho determina el meu grup, i considera que fa falta.
Intervé el Sr. Ovejero dient que ha de cenyir-se al punt de l'orde del dia i dir si
estem d'acord o no.
El Sr. Fontelles manifesta que ja van dir en comissió que sí que estaven d'acord,
perquè la mala gestió del PP durant estos anys no l'han de pagar les empreses. Insistix
en el fet que està fent un recordatori dels préstecs i que ho va a seguir fent-ho.
El Sr. Alcalde li prohibix que continue perquè no està en l'orde del dia, tal com
assenyala el ROF, de tal manera que si insistix prendrà les mesures que la llei li
permeta.
Insistix el Sr. Fontelles que sí que està en l'orde del dia perquè estan parlant de
subscriure un nou crèdit i per això volen recordar els crèdits que ja estan firmats en l'ús
de la paraula que té el seu grup.
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El Sr. Alcalde insistix en el fet que hi ha un punt del dia que és l'aprovació d'un
crèdit amb l'Institut Oficial de Crèdit i ha de cenyir-se a dir si l'aproven o no.
Replica el Sr. Fontelles que sí que l'aproven però no entén que s'estiguen anant
de l'ordre del dia i no els pareix correcte l'actitud que estan prenent.
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Secretari sobre l'assumpte. Este respon que no pot
dir si se n'han anat o no de l'ordre del dia perquè és una apreciació. El Sr. Alcalde li
indica que només vol que li diga si deuen ajustar-se a l'orde del dia o no. El sr. Secretari
indica que això és així. Que els regidors deuen ajustar-se a l'orde del dia i el Sr. Alcalde
cridar-los l'atenció si considera que s'han desviat del mateix.
El Sr. Fontelles contínua dient que la Llei 15/2010 establix en l'article 4 que hi
ha un termini de 60 dies des de la presentació de la factura per a fer efectiu el pagament.
L'Ajuntament de Rafelbunyol ha incomplit este termini, perquè hi ha factures
impagades des de juliol del 2010. Estan a favor de subscriure l'ICO per a pagar a tots
estos proveïdors que han patit el retard.
El Sr. Ovejero, portaveu del Partit Popular, intervé per a fer dos matisacions. En
primer lloc es dirigix al Sr. Fontelles indicant-li que tot el que volia manifestar hi ha un
punt ad hoc en l'orde del dia; reiterar-ho en este punt és fer perdre temps a més de no
atindre's a la llei. Afig que el crèdit està sent sol·licitat pel 100 % dels ajuntaments de
tota la Comunitat i diria que de tota Espanya, concloent que no és qüestió de gestió sinó
de desfasament en la tresoreria.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
Primer: Sol·licitar a l'ICO la Línia de crèdit per a la cancel·lació de deutes de les
entitats locals amb empreses i autònoms per un import de 266.183,06€, a l'empara del
que establix el reial decret llei 8/2011, d'1 de juliol, pel que s'establix una línia de crèdit
per a la cancel·lació de deutes de les entitats locals amb empreses i autònoms.
Segon: L'import dalt citat es destinarà al pagament de les factures i certificacions que
adjuntes es relacionen, corresponent estes a deutes originats abans del 30 d'abril del
2011, constant acumulats, de cada creditor o proveïdor municipal, les obligacions que
figuren reconegudes a favor seu per exercicis econòmics, combinant el criteri
d'antiguitat amb la consideració del proveïdor com a autònom o xicoteta i mitjana
empresa, com així queda arreplegat en l'informe de tresoreria.
ANNEX QUE SE CITA
CREDITOR

NIF/CIF

DATA
FACTURA

REFERÈNCIA IMPORT
FACTURA
AMB IVA

ANY 2010
INNOVA
URBANISME,
EDIFICACIÓ I ENERGIA S.L
B-97704514 09/06/2010
INNOVA
URBANISME, B-97704514 08/10/2010

A 10025
A 10046

3550,31
4489,61
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EDIFICACIÓ I ENERGIA S.L
MEINSAT COSODI S.L.

B-97825475 30/06/2010

A/20100458

27449,4

ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA
ABACUS COOPERATIVA

F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714
F-08226714

15/07/2010
15/07/2010
15/07/2010
15/07/2010
31/07/2010
31/07/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
31/10/2010
31/10/2010
31/10/2010
31/10/2010

A01_00237292
A01_00237291
A01_00237290
A01_00237293
A01_00238036
A01_00238037
A01_00246744
A01_00246747
A01_00246749
A01_00246751
A01_00246752
A01_00246753
A01_00246755
A01_00246757
A01_00251778
A01_00251779
A01_00251780
A01_00260436
A01_00260439
A01_00260440
A01_00260442

157,39
69,91
350,61
646,51
112,81
539,56
50,2
56,2
61,4
295
585,16
359,63
77,08
101,51
717,68
636,98
62,27
186,44
100,82
63,22
326,26

JOSE VICENTE HABITE'T SARRION 29175499 E 14/09/2010
JOSE VICENTE HABITE'T SARRION 29175499 E 14/09/2010

212/2010
209/2010

10300
6180

DISTRIBUCIONS ATALAYA S.L.
DISTRIBUCIONS TALAYA S.L.
DISTRIBUCIONS TALAIA S.L.
DISTRIBUCIONS TALAYA S.L.
DISTRIBUCIONS TALAYA S.L.
DISTRIBUCIONS TALAYA S.L.
DISTRIBUCIONS TALAYA S.L.
DISTRIBUCIONS TALAYA S.L.
DISTRIBUCIONS TALAYA S.L.
DISTRIBUCIONS TALAYA S.L.
DISTRIBUCIONS TALAYA S.L.
DISTRIBUCIONS TALAYA S.L.

B-46637898
B-46637898
B-46637898
B-46637898
B-46637898
B-46637898
B-46637898
B-46637898
B-46637898
B-46637898
B-46637898
B-46637898

10015309
10015400
10015654
10016055
10008516
10009588
10017620
10017340
10018586
10019024
10019192
10021473

264,06
3139,87
728,17
2213,6
17387,84
814,11
1582,07
764,83
611,73
1445,51
483,86
214,45

CONSTRUCCIONS LUJAN S.A.

A-46048088 26/10/2010

433/10 124762,43

DR. PLAY S.L.

B-97051429 10/12/2010

17610

3917,6

B-96710553 04/11/2010

2010M-926

8446,44

MUNTATGES
VALÈNCIA S.L.

20/09/2010
20/09/2010
20/09/2010
20/09/2010
16/08/2010
16/08/2010
27/09/2010
27/09/2010
01/10/2010
04/10/2010
05/10/2010
22/10/2010

INTEGRALS

TOTAL 2010 224302,53
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ANY 2011
RAFELGLASS S.L.
RAFELGLASS S.L.
RAFELGLASS S.L.
RAFELGLASS S.L.
RAFELGLASS S.L.
RAFELGLASS S.L.
RAFELGLASS S.L.
RAFELGLASS S.L.

07/01/2011
09/02/2011
08/04/2011
14/04/2011
29/04/2011
29/04/2011
29/04/2011
29/04/2011

0008
20110043
20110112
20110126
20110142
20110140
20110141
20110143

3191,61
566,4
543,39
70,8
81,42
41,3
385,86
82,6

B-98011117 17/01/2011

13/2011

8568,23

COMERCIAL DENES S.L.

B-46453189 04/02/2011

2011040

60,01

OPTIZE BUREAU INFO S.A.
OPTIZE BUREAU INFO S.A.
OPTIZE BUREAU INFO S.A.
OPTIZE BUREAU INFO S.A.
OPTIZE BUREAU INFO S.A.

A-82751660
A-82751660
A-82751660
A-82751660
A-82751660

16/02/2011
17/02/2011
07/03/2011
05/04/2011
07/04/2011

7500206114
7500206462
7500210565
7500217037
7500217684

94,59
108,15
71,3
96,57
86,65

ESTEBAN PARRES FERRI

79100178 G 24/02/2011

01/01/A

3162,1

VIVERS CENTRE VERD S.A.U.
VIVERS CENTRE VERD S.A.U.

A-96072087 28/02/2011
A-96072087 31/03/2011

1.100.105
1.100.190

1872,28
447,12

PINTURES ISAVAL S.L.
PINTURES ISAVAL S.L.
PINTURES ISAVAL S.L.

B-46069654 28/02/2011
B-46069654 10/04/2011
B-46069654 20/04/2011

F11/1.110
F11/2.109
F11/2.323

239,34
494,76
755,09

200

354

227

295

0678/11

165,34

0984/11

165,34

A-95554630 30/03/2011

2011033010000
3019

947,88

SUM. IND. RAMON HNOS. S.L.
SUM. IND. RAMON HNOS. S.L.

B-97864102 31/03/2011
B-97864102 29/04/2011

110915
111287

183,41
181,04

MANUEL FURIO VAL
MANUEL FURIO VAL

20178633 N 31/03/2011
20178633 N 30/04/2011

2011/28
2011/60

206
206

RICARDO
DE
ABOGADAS SLP

B-97971139
B-97971139
B-97971139
B-97971139
B-97971139
B-97971139
B-97971139
B-97971139
VICENTE

MITJANS IMPRESOS I DIGITALS
D'ACÍ S.L.
B-98291750 18/03/2011
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES
DE AQUÍ S.L.
B-98291750 15/04/2011
PRODUCTES
DE
CONDICIONAMENT BETA S.L.
B-81888232 29/03/2011
PRODUCTES
DE
CONDICIONAMENT BETA S.L.
B-81888232 28/04/2011
IBERDROLA COMERC.
RECURS S.A.U.

ULTIME
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COMERCIAL
SUBMINISTRAMENTS ESCOLARS

B-46330767 31/03/2011

11/6.253

196,42

A-46229290 31/03/2011

P0001421

259,6

A-46229290 30/04/2011

P0002345

195,88

JOSE VICENTE MOROTE SARRION 29175499 E 01/04/2011
JOSE VICENTE MOROTE SARRION 29175499 E 01/04/2011

136/2011
137/2011

3090
2575

EDITORIAL
VALENCIANA S.A.
EDITORIAL
VALENCIANA S.A.

PREMSA
PREMSA

INDUSTRIAL D'ELEVACIÓ S.A.
INDUSTRIAL D'ELEVACIÓ S.A.

A-50040013 01/04/2011
A-50040013 01/04/2011

51102005/201
51102202/201

585,42
59,05

DE JUAN I OLAVARRIETA S.L.
DE JUAN I OLAVARRIETA S.L.

B-97511307 01/04/2011
B-97511307 01/04/2011

40/2011
39/2011

4686,33
885

TEINSA S.L.
TEINSA S.L.

B-46155719 04/04/2011
B-46155719 28/04/2011

M-3100532
X-3101393

226,08
82,08

SORELL IMPRESSORS S.L.U.

B-97197933 07/04/2011

2377

3855,06

NEUMÁTICOS BOSCA S.L.U.
NEUMÁTICOS BOSCA S.L.U.

B-96763230 15/04/2011
B-96763230 29/04/2011

A11/526
A11/580

134
23,39

REUNIÓN TÈXTIL S.L.

B-46685665 20/04/2011

A16725

446,52

FONTANERIA NOVA AIXETA S.L.
FONTANERIA NOVA AIXETA S.L.
FONTANERIA NOVA AIXETA S.L.
FONTANERIA NOVA AIXETA S.L.

B-98114358
B-98114358
B-98114358
B-98114358

1 110160
1 110159
1 110158
1 110161

32,21
192,93
330,05
301,93

TOTAL 2011

41880,53

27/04/2011
27/04/2011
27/04/2011
27/04/2011

IMPORT
TOTAL 266183,06

TERCER.- AROBACIÓN DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DEL PRESSUPOST DE 2011 PER MITJÀ DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
Es dóna compte del dictamen de la Comissió de Comptes en el seu caràcter
permanent d'econòmica celebrada el dia 22 de novembre del 2011, en el qual l'assumpte
va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El senyor Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, manifesta que al llarg
de la gestió pressupostària d'enguany s'ha detectat insuficiència de crèdits en
determinades partides, Per un un total de 64.000 €. Estes carències pressupostàries es
pensen finançar per mitjà de la modificació de crèdits minorant l'amortització de
6
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préstecs a què ha de fer front l'Ajuntament enguany. Com ja havia dit el secretari, al ser
transferències entre distints grups és competència del Ple Ordinari. La nostra intenció és
votar favorablement, però manifestem que encara que no es modifica el conjunt de
gastos del pressupostos, amb esta modificació hi ha una reducció de 64.000 € respecte
de la capacitat de finançament de previst en el pressupost inicial i tot això és perquè
afecta unes partides pressupostàries del capítol i a la partida del capítol 9 d'actius
financers.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta
que estes modificacions a final d'any es consideren normals, per la qual cosa estan
d'acord. També indica que en el pressupost de l'any que ve tindrem menys capacitat
econòmica per a fer front a les partides pressupostàries.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, també manifesta el vot a
favor del seu grup.

El Sr. Ovejero, portaveu del Grup del Partit Popular, indica que és bo que
sapiem que es tracta d'una tònica habitual de quasi tots els ajuntaments, sobretot
enguany que la crisi econòmica fa variar dia a dia de les previsions que es tenia, i un
exemple és que que ni tan sols el govern central ha pogut posar sobre la mesa els
pressupostos de 2012.
Finalment sotmés l'assumpte a votació el Ple de l'Ajuntament per unanimitat
acorda aprovar l'expedient de transferència de crèdits núm. 1 entre partides de diferents
programes del pressupost ordinari per a l'any 2011, amb el resum següent:
Increments de crèdit:
*Partida 150.22706. Estudis i Treballs Tècnics: 25.000 €.
*Partida 155.210. Conservació i reparació d'inversions en vies públiques: 39.000 €
Total increments de crèdit: 64.000 €.
Disminució de crèdits:
*Partida 011.913. “Amortització préstecs”: 64.000 €.
Total disminució de crèdits: 64.000 €.

Igualment s'acorda exposar al públic pel termini de quinze dies hàbils l'expedient
complet, a este efecte que els interessats que s'assenyalen en l'apartat. 1 de l'art.170 del
R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, puguen examinar-lo i presentar reclamacions davant
del Ple de l'Ajuntament, pels motius expressats en l'apartat 2 del mateix article.
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En el supòsit de no presentar-se reclamacions, la modificació expressada
s'entendrà definitivament aprovada.

QUART.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DEL PRESSUPOST DE 2011 PER MITJÀ DE SUPLEMENT DE CRÈDITS AMB
CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió de Comptes en el seu caràcter
permanent d'econòmica celebrada el dia 22 de novembre del 2011, en el qual l'assumpte
va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica que es tracta d'un cas
semblant al punt anterior, encara que en esta si que suposa un canvi en el pressupost.
Amb esta modificació es podrà fer fen-te al gasto de l'energia elèctrica de 50.000 € i a la
construcció de l'Auditori degut a la pujada de l'IVA i a una connexió de llum que s'ha
hagut de fer. Açò es finança amb càrrec al romanent de tresoreria, que farà que es vegen
reduïdes, la qual cosa és una mostra clara de la situació per la qual travessa l'ajuntament
perquè anem reduint la capacitat de finançar. S'incrementa la quantitat del pressupost de
l'Ajuntament d'enguany en 170.000 €, afectant negativament la capacitat de finançament
de l'ajuntament, per la qual cosa és possible que enguany es tanque el pressupost amb
dèficit i no amb superàvit com estava previst.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, diu que
esta modificació és conseqüència dels gastos d'enllumenat públic impagat i l'increment
de l'IVA en les certificacions de l'Auditori i de la línia elèctrica. Açò ens obliga a fer un
suplement de crèdit de 170.000 €. Estos números es traduïxen en una disminució de
170.000 € la capacitat de finançament previst en 290.000 € i per tant de cara al 2012
disposar de menys recursos.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, explica que es va a fer una
modificació de crèdits per 170.000 € que afecta en 50.000 € de la partida energètic a
causa d'una mala gestió de la regidoria responsable que no es va acollir a les tarifes de
lliure mercat i ens vam quedar en la tarifa d'últim recurs. Ara ho modifiquem perquè la
previsió inicial no és suficient. La resta fins a 170.000 € és degut a la construcció
l'Auditori i ix del romanent de Tresoreria. El seu grup votarà a favor, perquè és normal
que a final d'any es facen estes modificacions
Intervé el Sr. Ovejero, portaveu del grup Popular, indicant que com ja s'ha dit en
les distintes intervencions esta modificació és a causa de l'augment de la tarifa de
l'energia elèctrica i a la pujada de l'IVA en mitat del pressupost; també la votaran a
favor. Afig que ací es pot aplicar la faula de la xitxarra i la formiga, i que este
ajuntament s'ha comportat com una xitxarra i gràcies al romanent que es disposa poden
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fer front a esta modificació, si bé subscriu allò que s'ha manifestat pel Sr. Carbonell en
el sentit que este romanent s'està acabant.

Pren la paraula el Sr. Carbonell per a aclarir que no sempre ha sigut així, perquè
també hi ha hagut endeutament i s'ha gastat molt.

El Sr. Encarnación respon al portaveu del Partit Popular indicant-li que sense
voler amb les seues paraules pot iniciar un debat que no toca en este moment.
El Sr. Fontelles manifesta que la faula de la formiga i la xitxarra la coneix des
que hi havia Butlletí d'Informació Municipal que el partit Popular va eliminar quan ja
no podien vendre això del superàvit. Tenint en compte que hi ha 6 milions en préstecs,
no creu que siga motiu de posar-se la medalla. Afig que ara es poden posar la medalla
de la mala gestió, perquè “han entrat molts milions i ara no hi ha cap a causa de la
mala gestió que han fet vostés.”
El Sr. Alcalde li respon que han entrat molts milions, però estan en el poble: hi
ha un auditori, una residència, dos parcs, un Centre Social. S'ha fet molt en este poble, i
l'endeutament que tenen es va aprovar per unanimitat; demana per tant sinceritat.
El Sr. Fontelles, per al·lusions li respon que no tots els préstecs els van votar a
favor. També afig que s'ha fet referència al Centre Social que es va pagar del Fons
d'Inversió Local, conegut com Pla Sabater; tota la resta es van fer amb préstecs,
concloent que les inversions estan però es deuen.

Finalment sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat
acorda l'expedient de suplements de crèdits núm. 1 del pressupost ordinari per a l'any
2011, amb càrrec al romanent de tresoreria de l'exercici anterior, amb el resum següent:
Increment de Crèdits:
*Partida 165 22100: Energia elèctrica: 50.000 €
*Partida 330 62201: Construcció auditori: 120.000 €
Total: 170.000 €
Finançament de les expressades modificacions: amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria: 170.000 (120.000 € amb càrrec al romanent de tresoreria pendent d'aplicar
per alienació de solars de l'any 2.006 – Crèdits ampliats del capítol 6 - i 50.000 € amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria per a gastos generals).
Igualment s'acorda exposar al públic pel termini de quinze dies hàbils l'expedient
complet, a este efecte que els interessats que s'assenyalen en l'apartat. 1 de l'art.170 del
R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei
9
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Reguladora de les Hisendes locals, puguen examinar-ho i presentar reclamacions davant
del Ple de l'Ajuntament, pels motius expressats en l'apartat. 2 del mateix article.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions, la modificació expressada
s'entendrà definitivament aprovada.

QUINT.- MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVICI DE
CLAVEGUERAM EN FUNCIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PER
L'EMPRESA AIGÜES DE VALENCIAN SA CONCESSIONÀRIA DEL
SERVICI
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió De
Comptes en el seu caràcter permanent d'econòmica celebrada el dia 25 d'octubre del
2011 en el que es va acordar dictaminar favorablement al ple de l'Ajuntament per sis
vots ponderats a favor dels representants del grup Popular, cinc abstencions ponderades
dels representants dels grup PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i dos vots
ponderats en contra del representant del grup del Bloc-Compromís.
El senyor Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, indica que l'empresa
cobra també pel manteniment del clavegueram i per les inversions que puga realitzar en
ell. Amb els vots del PP se li va donar la gestió a esta empresa per a 25 anys. A pesar de
la manifesta voluntat de quedar-se la concessió, l'empresa, sempre que presenta una
alternativa de tarifes, indica que perd diners. La realitat és que es paga una quota per
estar enganxat a la xarxa i després una altra quota en funció del consum realitzat. Eixes
quotes s'incrementen en un 7% en la quota d'enganxada i en un 8% en el consum en
quant tant en la població com en el polígon; en la tarifa finalista que es va incloure en
2008 que era per a fer front a les inversions en el clavegueram proposen l'augment del
IPC, és a dir, un 3,5 %
És veritat que la taxa no s'havia renovat des de 2008, però aleshores no es tenia
la taxa finalista per a inversions. S'argumenta que és molt pocs diners, però estes
pujades són acumulatives. El seu grup no està disposat a votar cap pujada per damunt
del IPC, per la qual cosa votaran en contra.

El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica
que després d'analitzar l'informe d'Aigües de València, cal ressenyar que els ingressos
obtinguts per l'empresa en anys anteriors pel clavegueram van incrementant anualment,
fent una comparativa entre els anys 2010, 2011 i la previsió del 2012. Per a poder
complir el seu pressupost de 2012 obliga als abonats a tindre una pujada superior al
IPC. En esta ocasió la votaran a favor, per tractar-se d'una pujada xicoteta, però els
agradaria que es manifestara a Aigües de València que en un futur marcaren com a
objectiu l'increment del IPC.
El senyor Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que el seu
Grup no pot contrastar l'informe d'Aigües de València, perquè no hi ha un altre informe
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de tècnics. Sempre indiquen que tenen pèrdues i que les compensen amb altres pobles.
La tarifa finalista per a inversions en clavegueram és prou efectiva, perquè l'empresa
està treballant i solucionant problemes que es presenten. En eixa part han fixat la pujada
en l'increment del IPC, però en els altres conceptes no els pareix correcte. Per tant,
mantenen la postura manifestada en comissió, abstenint-se.
El senyor Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, indica el seu grup
recolza l'increment basant-se en l'argumentació de l'empresa i per l'execució de les obres
que està realitzant pel bé del servici, tant en el subministrament d'aigües com en el
clavegueram, inclús estan fent una neteja del mateix que no es contemplava.
Considerem que el no és una quantia elevada per al treball que s'està realitzant. No
obstant això, arrepleguen el suggeriment plantejat pel Grup d'Independents i si l'any que
ve l'empresa presenta pujada de taxes, que siga d'acord amb l'increment del IPC.
El Sr. Carbonell diu que l'empresa fa informes plens de nombres impossibles de
contrastar, preguntant-se si ha de donar credibilitat als informes de l'empresa. Pensa que
estan per a defendre els interessos de Rafelbunyol i que eixa taxa final no està
justificada, perquè en 2008 ens van fer una pujada del 33%. Si el IPC ha apujat un 3,5%
no entén la pujada de fins a un 8% i si estan perdent diners, que hagueren negociat
millor.

Sotmés l'assumpte a votació el Ple de l'Ajuntament acorda per huit vots a favor
dels regidors dels grups del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol, tres
abstencions dels regidors del grup del PSPV-PSOE i dos vots en contra dels regidors del
grup del Bloc-Compromís, l'aprovació de la modificació de les tarifes del servici de
clavegueram en funció de la sol·licitud formulada per l'empresa Aigües de València SA
concessionària del Servici.

SEXT.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE SOL·LICITUD DE
DECLARACIÓ DE BEN IMMATERIAL D'INTERÉS CULTURAL A LA
SOCIETAT MUSICAL LA PRIMITIVA
Per part del Sr. Secretari es llig la següent declaració.
“1. La Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol, complirà l'any 2012 els
150 anys de la seua existència sent, probablement, la Banda degana de la província de
València.
2. L'Estatut d'Autonomia, en l'article 12 manifesta que: la Generalitat vetlarà
per la protecció i la defensa de la identitat, els valors i els interessos del poble valencià
i el respecte a la diversitat Cultural de la Comunitat Valenciana i del seu patrimoni
històric.
3. Coneguda la declaració de Bé de Rellevància Local de la Societat Musical la
Primitiva de Rafelbunyol, per part de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports
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mitjançant una orde 1/2011, de 12 de juliol, de la Conselleria de Turisme, Cultura i
Esports.
4. Atenent el que diu l'article 45 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la
Generalitat, del Patrimoni Cultural Valenciana que posa de manifest: … podrà ser
declarats béns d'interés cultural els béns immaterials que siguen expressions de les
tradicions del poble valenciana en les seues manifestacions musicals, artístiques…
5. La declaració de ben Immaterial d'Interés Cultural, s'obtindrà mitjançant un
decret del Consell a proposta de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, bé
d'ofici, bé a instància de part i suposarà la seua inscripció en la secció primera de
l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valenciana.
És per tot el que exposa anteriorment que presentem la següent PROPOSTA
D'ACORD:
El Ple de l'Ajuntament insta a la Directiva de la Societat que demane de la
Conselleria de Cultura, la declaració de ben Immaterial d'Interés Cultural de la
Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol, al complir els seus 150 anys d'existència,
per a fer-los beneficiaris de tot el que la mencionada declaració suposa. Fer-los saber
també, que poden comptar amb el compromís i la col·laboració de l'Ajuntament en Ple,
per a fer-ho realitat.”

El senyor Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, indica que consideren
que la declaració de ben Immaterial d'Interés Cultural de la Societat Musical seria un
bon regal en este 150 aniversari, a més consideren que se l'han guanyat perquè pensen
que té els requisits necessaris per a esta declaració. La Llei parla que les societats deuen
tindre més de 100 anys i la societat Musical La Primitiva ho complix de sobra. A més
també serà necessari que les societats deguen estar integrades en les festes populars de
la localitat i la nostra Societat Musical ho està a través de concerts, processons,
participant en xarangues… Un altre requisit és que haja participat i obtingut premis en
certàmens, i La Primitiva ho ha fet participant i guanyant en certàmens provincials,
nacionals i internacionals. Però una altra de les coses que es tenen en compte és el
nombre de socis, i té 600 socis i 400 alumnes. Per tant és de justícia que l'Ajuntament
inste a la societat perquè demane a la Conselleria de Cultura la declaració de ben
Immaterial d'Interés Cultural.

El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, reitera
el que s'ha dit pel Bloc i llig de nou els requisits que es necessiten per a obtindre esta
declaració, concloent que la Societat els complix de sobra.

El senyor Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, inicia la seua exposició
indicant que estan a favor. Ja es tracta d'una societat de ben Immaterial de Rellevància
Local i el que demanen ara és conseqüència del compliment del seu 150 aniversari i
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l'administració és la responsable institucional d'impulsar este tipus de reconeixement
que servirà per a augmentar l'ànim dels membres de la societat que ha contribuït a esta
bona trajectòria. És un reconeixement que es fa des de l'Ajuntament i crec que arreplega
el sentir de tots els grups al dir que es mantinga en estos temps d'austeritat l'import de la
subvenció. Perquè el que realment està fent gran també a esta societat és l'escola que té i
és a on van destinats estos fons.
El senyor Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta que el seu
grup considera molt important i s'alegra que per unanimitat tots recolzen esta
declaració. Ressalta que amb esta declaració institucional la nostra societat podria ser
una de les primeres a ser reconeguda com ben Immaterial d'Interés Cultural, i com bé
deia el PSOE seria un reconeixement a tot el poble i a l'ajuntament que l'estan recolzant.

Sotmesa la Declaració, el Ple de l'ajuntament acorda per unanimitat “Instar la
Directiva de la Societat que demane de la Conselleria de Cultura, la declaració de ben
Immaterial d'Interés Cultural de la Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol, al
complir els seus 150 anys d'existència, per a fer-los beneficiaris de tot el que la
mencionada declaració suposa. Fer-los saber també, que poden comptar amb el
compromís i la col·laboració de l'Ajuntament en Ple, per a fer-ho realitat.”

SÈPTIM. MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS DEL PSPV-PSOE I BLOCCOMPROMÍS SOBRE SOLUCIONS ALS PROBLEMES DE LES
DEFECACIONS CANINES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE es llig la següent
moció
“És una realitat els inconvenients i problemes –Estètics, higiènics i de salut
pública- que comporten per als ciutadans les defecacions canines a la via pública.
Les defecacions dels gossos a la via pública, no tan sols són un problema per als
vianants i la neteja viària, sinó que també ho són per als propietaris de gossos que
complixen amb les seues obligacions i han d'aguantar mirades i crítiques d'altres veïns
pel fet de tindre un gos”
A continuació el Sr. Secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de
Benestar Comunitari celebrada el dia 22 de novembre del 2011 en la que s'acorda
unificar les mocions del PSPSV-PSOE i Bloc-Compromís i presentar una moció
conjunta al Ple de l'Ajuntament.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, diu que és important
que les campanyes siguen regulars, duradores i constants en el temps. Consideren que
deuen dirigir-se específicament a les persones que tenen animals, perquè no és suficient
fer tríptics i repartir-los per les cases. Se sap l'horari en què trauen els animals; també se
saben les zones. La seua proposta seria que algunes persones foren directament als
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propietaris que trauen els animals i entregar-los en mà la informació en què aparega en
gran les conseqüències de l'incompliment de la normativa. Consideren que és veritat que
l'Ajuntament ha de posar més mitjans per a tractar de pal·liar este problema fent més
pipican, que els expenedors de bosses han d'estar nets i plens… i que l'actuació policial
deu ser ferma i contundent i perseguir els infractors, perquè pensen que es tracta d'un
problema greu.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, entén que
es tracta d'una proposta que ja feia falta. Esperen que es duga a terme amb èxit.
El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta que recolzen la
moció. Afig que és bo que estiguen tots units a fer un seguiment de les campanyes que
ja s'estan realitzant i que els grups incentiven les mateixes amb les seues aportacions de
forma puntual. És un problema que està en tots els municipis. També indica que és bo
que se sàpia de la campanya que estan duent a terme la Policia local en el tema dels
gossos perillosos. Quant al tema dels pipican hi ha dos en prova i si funcionen tots estan
d'acord a augmentar-los. Finalitza la seua exposició indicant que continuaran
incentivant les campanyes que tenen en marxa.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

OCTAU. MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOL·LICITANT A LA
GENERALITAT EL PAGAMENT DELS PROGRAMES PAMER I EMCORP
EL Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, sol·licita permís perquè la
moció siga llegida per la Sra. Laura Carbonell:
A continuació la Sra. Carbonell dóna lectura a la Moció següent:
“La delicada situació financera dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana fa
impossible continuar finançant els programes PAMER I EMCORP de la Generalitat
Valenciana que un any més està retardant de manera injustificada el pagament de les
subvencions d'estos programes, amb l'agreujant que són ajudes que els ajuntaments
abonen mensualment a les persones contractades.
Les administracions locals de la Comunitat Valenciana han avançat el
pagament dels salaris i ara es troben que El Govern valencià no els entrega la
subvenció que els correspon", Cal recordar que els Programes Emcorp i Pamer estan
subvencionats per la Generalitat i per la UE, en este cas, a través del Fons Social
Europeu. En eixe sentit, cal indicar que, "la part subvencionada per la Unió sí que s'ha
ingressat en els comptes de la Generalitat, encara que el Consell de forma
irresponsable no l'ha traslladat als ajuntaments
Al juny i juliol amb l'inici dels programes d'ocupació El Govern Valencià hauria
d'haver abonat ja als ajuntaments el 60% del total de les ajudes que marca l'orde que
regula els programes.
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Esta falta de pagament suposa un gran perjuí als consistoris, ja que han hagut
de contractar crèdits per a poder fer efectius els pagaments dels salaris. Uns crèdits
que, a més, han "generat uns interessos innecessaris", Per tot això, es proposa al Ple
l'adopció dels ACORDS següents:
1. Reclamar que de manera immediata la Generalitat Valenciana faça efectiu el total de
les subvencions dels programes d'ocupació PAMER I ENCORP.
2. Així mateix que la Generalitat Valenciana de manera automàtica assumisca els
costos de finançament que el retard en el pagament de les mateixes ha ocasionat en els
municipis de la Comunitat.
3. Que es de trasllat d'estos acords al president de la Generalitat Valenciana, al
president dels Corts Valencianes i a tots els portaveus dels grups parlamentaris.”
A continuació el Sr. Secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de Comptes en
el seu caràcter de permanent celebrada el dia 22 de novembre en la qual l'assumpte va
ser dictaminat favorablement al ple de l'Ajuntament per set vots ponderats a favor dels
representants dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbnyol i BlocCompromís, i sis vots ponderats en contra dels representants del grup Popular.

La Sra. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc-Compromís, contínua dient que
l'Ajuntament de Rafelbunyol compta amb dos EMCORP de 16.201,60 cada un i un
PAMER de 10.330,08 € pel que el SERVEF deu en este moment 42.773,28€. L'alcalde
va manifestar que la justificació de la subvenció es va fer a principis de novembre i per
eixa raó no recolzava el Partit Popular la moció. No obstant això l'orde, 49/2010 de 22
de desembre de la Conselleria d'Economia i Hisenda que regula estes subvencions
establix que al moment de la concessió de la subvenció havien d'abonar el 60% de la
subvenció concedida. En este cas devien haver ingressat ja 25.639 € i encara així no han
rebut res, contribuint així a l'asfíxia econòmica que tenen els ajuntaments. Un altre
agreujant és que els diners ve de la Comunitat Europea i la reté la Generalitat.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc-Compromís, està d'acord amb la
moció.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, pensen
que es tracta d'una quantitat important i que estan d'acord a reclamar-la.
El Sr. Ovejero, en representació del Grup Popular, manifesta que mantenen la
postura de la comissió, indicant-los que la Generalitat també cobra d'Europa quan
justifica. Esta moció, i altres de contingut paregut van ser presentades pel PSPV-PSOE
en tots els ajuntament en campanya preelectoral. El seu Grup pensa que estan en període
de pagament i pensen que ara com ara no han de reclamar-lo. A més els han comentat
que en 15 dies pagaran. Si no fóra així, no els importaria sumar-se a esta moció.
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Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per set vots a
favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE, del Bloc-Compromís i d'Independents
de Rafelbunyol i sis vots en contra dels regidors del grup del Partit Popular.

NOVÉ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE
ELABORACIÓ D'INFORME PER A SER DISTRIBUÏT ALS VEÏNS DE
RAFELBUNYOL EXPLICANT EL DEUTE DE L'AJUNTAMENT
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE es dóna lectura a
la moció següent:
“Amb l'objecte d'explicar, informar i conscienciar els veïns i a les veïnes de la
greu situació econòmica per la que passa l'ajuntament de Rafelbunyol, considerem
oportú que es redacte un breu informe de secretària, es repartisca per les cases del
poble i es publique en els mitjans propis de comunicació.
És un pas previ de conscienciació ciutadana atés que els pròxims pressupostos
han de ser necessàriament austers davant de la previsible reducció d'ingressos de
l'Ajuntament.
PROPOSTA D'ACORD
1. Es redactarà un informe de Secretaria sobre el deute de l'Ajuntament.
2. El contingut de l'informe serà la següent:
a. Import total dels deutes amb els proveïdors.
b. Import total dels deutes amb els subministradors.
c. Import dels préstecs desglossant l'entitat financera, l'import contractat, la data,
l'objecte, i el capital pendent d'amortitzar.
d. Import de les pòlisses de crèdit contractades, desglossant l'entitat financera,
l'import contractat, la data, l'objecte i la quantitat de què s'ha fet ús.
e. Import conjunt de gastos financers suportats.
3. L'informe serà breu i es redactarà de manera clara, concisa i comprensible per al
públic general i farà menció de que és un acord plenari.
4. Instar a l'Alcaldia perquè l'informe es publique en dos formats:
a. El format digital que es publicarà als mitjans electrònics de l'Ajuntament:
pàgina web, facebook, etc.
b. El format imprés en paper que es repartirà per les vivendes del municipi.
5. Des de l'aprovació d'esta moció fins a la publicació de l'informe no han de
transcórrer més de 10 dies naturals per al format digital i 15 dies naturals per a la
distribució del format imprés en paper.”
A continuació el Sr. Secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de
Comptes en el seu caràcter de sessió permanent celebrada el dia 22 de novembre en què
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l'assumpte és dictaminat favorablement al ple de l'Ajuntament per set vots ponderats a
favor dels representants dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbnyol i
Bloc-Compromís, i sis vots ponderats en contra dels representants del grup Popular.
Contínua el Sr. Fontelles indicant que en comissió es va demanar informe
d'Alcaldia però que es va canviar per un informe de Secretaria. Es tracta d'un informe
molt concret en el que s'informe el poble dels deutes que es té amb subministradors,
proveïdors i les préstecs que estan concertats. Entén que deuen informar la població i
que el cost d'este informe és ridícul, per la qual cosa no ho considera un argument de
pes per a invalidar la moció.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís indica que estan
d'acord.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta
que en el seu programa electoral apostaven per la transparència de l'Ajuntament i esta
moció és una bona forma de fer-ho, per la qual cosa estan d'acord amb la mateixa.
El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, li respon al Sr. Fontelles
que tot el que sol·licita es troba en els informes successius que la Secretaria entrega als
grups per a les Comissió, per la qual cosa creu que deuria de llegir-s'ho i evitarien
duplicitats i carregar de més treball als funcionaris. No obstant no els importaria que es
publique l'informe en la web. Només li matisa i li reitera que elimine que es repartisca
també en paper. Si el seu grup polític vol remarcar o fer matisacions, que es gaste els
diners del seu partit, però no carregue més les arques de l'Ajuntament. Conclou que el
seu grup sí que recolzaria la publicació de l'informe en la web.
El Sr. Fontelles li respon que tots els membres del seu grup es lligen la
documentació que s'els facilita. Quant a la duplicitat de tasques, és simplement
estrényer un botó, perquè segur que ho tenen informatitzat en format Excel. Respecte a
què es tracta d'un gasto superflu ho deuen avaluar els veïns, perquè no es parla de més
de 400 €, incloent el repartiment. Volen un informe asèptic, sense interpretacions.
Després que cada partit es gaste els diners donant les explicacions que vullguen. Es
tracta de donar una explicació als veïns.
El Sr. Ovejero li indica que ha començat dient que recolzarien la moció. L'única
condició era que retiraran la publicació de l'informe en paper, perquè consideren que és
un balafiament.
Intervé el Sr. Alcalde per a dir que “no tenen por a dir-li al poble el que es deu.
Més encara té agalles per a dir que és possible que d'ací a dos anys no es dega res. Si es
deuen 5.300.000 € s'ha aprovat per unanimitat. Qui aprova una cosa, assumix la
responsabilitat. Vostés tenen el dret a demanar que el secretari diga el que es dega. El
que no vull és que s'apalisse per ací i es diga que es deuen 10 milions d'euros. Els diners
que es deu és per una raó. Tots els que tenen uns solars ha de pagar els gastos
d'urbanització , i l'Ajuntament el primer. Cal tindre en compte que en tot pressupost cal
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tindre en compte el pressupostari, que paga el poble, i el que no és pressupostari, que ho
pagarà aquell per al que es va sol·licitar el préstec. I açò és bo per a tots. Sóc el primer
que si comet un defecte ho reconec, però deuria haver demanat abans d'eleccions que el
secretari diguera el que es devia.”
Es produïx un debat sobre l'orde d'intervenció dels distints partits. Finalment el
Sr. Alcalde li cedix la paraula al Sr. Carbonell del Grup Bloc-Compromís.
Intervé el Sr. Carbonell per a dir que “és cert que es va aprovar el crèdit de la
piscina cobert i el de l'any 2009, però la urbanització del Sector IV la va aprovar el PP
amb els seus vots, i ha sigut el gran deute d'este ajuntament. I açò té a veure amb el
deute i la gestió, perquè pensen que amb una gestió raonable podria haver-se solucionat
prompte, però que ens hem anat afonant cada vegada més. Es tracta d'una opinió que
vosté no compartirà però és la nostra.”

El Sr. Fontelles intervé indicant “que vostés ens han dit que hem votat a favor i
són responsables. Primer exemple. Hem votat a favor de l'ICO de hui, però som
responsables del gran deute que tenim? No ho som. Votem a favor per a aconseguir una
eixida al deute, però no som responsables. Mire l'acta on es va aprovar el crèdit per als
propietaris del Sector IV per a fer front als gastos d'urbanització. Açò es va aprovar amb
els seus vots. Tampoc és veritat que el Bloc i el PSOE votaren a favor del préstec
d'1.500.000 €, sinó que van eixir amb els seus vots, nosaltres ens vam abstindre en el
ple del 3 de desembre del 2010. Em dirà vosté que tenim la responsabilitat que vosté no
li haja cobrat la parcel·la de la venda de les vivendes de VPO a PRODAEMI, quan
havia de fer-ho en un mes? Nosaltres no hem votat a favor d'eixos préstecs ni som
responsables de la gestió del Partit Popular. Votem a cosa feta per a donar solucions.”
Li respon el senyor alcalde que “en el ple del 10 de juny del 2004 es va aprovar
per unanimitat el préstec de 2.400.000 € per a la construcció de la piscina. També van
votar a favor i es va aprovar per unanimitat el préstec de 2.400.000 € per a inversions
que es van invertir part en l'Auditori i part en recompensa de les quotes d'urbanització
del Sector IV. I estic parlant de préstecs pressupostaris, els que pagarà el poble. Es va
fer un préstec d'1.525.000 € el qual, en el ple del 3 de desembre del 2010, es va aprovar
amb els vots del PP, els vots en contra del Bloc i l'abstenció del seu partit. “
Finalment, sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE ELABORACIÓ D'UN
PLA ESPECÍFIC EFICIENT DE L'ENERGIA A RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, sol·licita que siga
el Sr. Francisco López, el que defenga la moció.
Per part del Sr. López, membre del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció
següent:
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“Considerem des del PSPV-PSOE de Rafelbunyol que cal controlar l'ús de l'energia
que es fa tant en les empreses públiques com en l'Ajuntament i el municipi. És per això
que en estos moments de necessària austeritat de la gestió pública es fan necessàries
polítiques d'estalvi i gestió eficient dels recursos.
Per posar uns exemples concrets, què fa a les 7 del matí encés l'enllumenat públic si
amb la claredat del dia és suficient? Per què estan enceses totes les llums a la nit? A
cas no hi hi ha carrers o zones on podrien alternar-se fanals encesos i fanals
apagades?
PROPOSTA D'ACORD:
1. Realitzar un estudi d'estalvi energètic per un tècnic competent.
2. Posar-ho en coneixement del Ple.
3. Implementar les mesures recomanades, prèvia discussió dels grups municipals.”
A continuació el Sr. Secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de Comptes
celebrats el dia 22 de novembre en què l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Contínua explicant el Sr. López que amb la moció no es pretén deixar el poble a
fosques, sinó que tendrien que elaborar un pla de gestió eficient de l'estalvi energètic és
una bona solució. Està clar que açò suposaria una inversió, però que repercutiria en un
estalvi econòmic posteriorment. L'Ajuntament ha de fer polítiques d'austeritat que es
traduïsquen en un estalvi.
Preguntats els grups polítics tots es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en la
comissió. El Sr. Ovejero, portaveu del grup del PP, diu que ja s'estan prenent mesures
en este aspecte, però que és bo que entre tots elaboren noves mesures.

El Sr. Alcalde afig que ja s'estan fent proves. S'apaguen a la nit sobre les 12 i a
les 6:30 hores es tornen a encendre. També s'han apagat els assortidors de les fonts.

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

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP D'INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL
SOBRE CREACIÓ D'UN COMITÉ DE SAVIS PER A LA CREACIÓ
D'OCUPACIÓ EN LA LOCALITAT
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es
llig la moció següent:
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“El moment de crisi econòmica que estem vivint, està provocant una destrucció
d'ocupació a nivell nacional molt elevada, no sent esta localitat, per desgràcia una
excepció d'esta situació tan lamentable, havent de suportar moltes famílies de la nostra
població, les conseqüències econòmiques i laborals del tancament de nombroses
empreses del els polígons de la comarca i del nostre propi.
Estes circumstàncies han provocat a Rafelbunyol, multiplicar per 4, la taxa de
desocupació en només 4 anys, passant de 240 persones amb edat de treballar i estar
desocupades en el 2008, a les 840, aproximadament que hi ha en l'actualitat. Xifres
que demostren que les mesures aplicades a través del departament de promoció
econòmica, d'este ajuntament, no han produït efecte, igual que tampoc són suficients
les subvencions, i programes de foment d'ocupació per part dels governs centrals o
autonòmics. Programes de foment de l'ocupació, que encara que molt interessants, no
han sigut capaços almenys, significativament, de rebaixar les taxes de la desocupació
en esta localitat.
Opinem que hem d'intentar des del nostre Ajuntament, aportar solucions, que
puguen sumar-se a les ja existents, amb propostes, que puguen ajudar a abaixar estes
dades tan negatius per a la nostra localitat. Per tot això, hem preparat una proposta
que puga ajudar a contrarestar estes xifres. Entenem que estes taxes de desocupació
tan elevada, només puguen ser combatudes amb grans reformes en l'àmbit laboral i
incentius, aplicades des de les administracions centrals, i per descomptat, la implicació
dels bancs i sindicats, però així i tot, estem segurs que les nostres idees, si estan ben
fonamentades, també poden ajudar. Propostes que estiguen basades en l'enginy de
tots, o senzillament, buscant i copiant mesures locals, que s'estiguen aplicant en altres
poblacions i que estiguen donant bones resultats.
Per tot això i basant-me en estos fonaments, volem proposar-los al Ple de
l'Ajuntament, l'adopció del següents PROPOSTES D'ACORD:
En estos moments , la desocupació en la nostra societat , per la seua duresa i
conseqüències , és un tema de la màxima prioritat ,per eixe motiu, i aprofitant de la
creació en breu , d'un
Reglament de Participació Ciutadana per a esta localitat ,
volem proposar davant d'este ple , la inclusió
com una part més , entre les
competències dels Consells, que eixiran d'este nou Reglament de Participació
Ciutadana, la busca d'idees i solucions que puguen servir per a la creació d'ocupació
en esta localitat.
Proposant-los, entre altres, com a punts a tractar en referència a l'aportació
de solucions per a pal·liar el problema de la desocupació en esta localitat, els següents
−
Ajuda la a les persones emprenedores, com a foment del treball autònom ,
aplicant entre altres , mesures com la rebaixa d'impostos, tramitació de documentació,
assessorament tècnic i legal i la possibilitat , sempre que la situació econòmica de
l'Ajuntament ho permeta , d'incentivar amb xicotetes ajudes econòmiques de
l'Ajuntament, i a fons perdut, per a la posada en marxa dels projectes, d'estos nous
emprenedors.
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−
Busca en altres poblacions de la comunitat valenciana, de solucions que s'estan
aplicant per part dels seus ajuntaments, per a combatre la desocupació, que sent
econòmicament viables per a este consistori, estiguen donant fruits en les localitats que
s'estan aplicant.
−
Estudi d'un cens de propietaris de naus industrials que estiguen actualment
tancades en el polígon industrial de la localitat, per a poder negociar acords , que
permeten les reduccions d'impostos cap als propietaris que s'acullen a este acord , i
així, poder fomentar estes naus, en tots els mitjans de difusió disponibles , revistes
d'economia, d'indústria , internet ,etc.., amb unes condicions econòmiques i tributàries,
que puguen servir de reclam per a atraure possibles empresaris de la comunitat.
−
Reunions amb l'associació d'empreses del polígon industrial de Rafelbunyol,
AEPIR, per a arribar acords, que servisquen per a la contractació en els seus
fabriques, de veïns de la localitat i la realització a través d'esta associació, de xarrades
d'experts, per a nous emprenedors, empresaris i autònoms, que tracten els temes
d'actualitat del sector industrial i econòmic de la comunitat.”

A continuació el Sr. Secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió De
Comptes celebrats el dia 22 de novembre en què l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al Ple de l'ajuntament per sis vots ponderats en contra dels
representants del grup Popular, cinc vots ponderats a favor dels representants dels grups
del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i dos abstencions ponderades del
representant del grup Bloc-Compromís.

Afig el Sr. Encarnación que han fet unes modificacions en les propostes d'acord
que sota el seu punt de vista entenen que no modifiquen el sentit de la moció i no van a
retirar-la.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, indica que en comissió
es parlà d'unes modificacions concretes:
− Que en compte d'exempció d'impostos es parlara de reducció.
− Que en compte de dependències de l'ajuntament es parlara de dependències
municipals.
− Que aclarira un poc més això de les naus industrials.
El seu Grup demanarà que retire la moció per tres motius i sense ànim de
polèmica. El primer motiu és que no té res a veure la moció que han defés ara amb la
que es va presentar en la comissió. Consideren que és una altra moció i que per tant
l'han presentat fora de temps. Un altre motiu és que la referència que fan al Reglament
de Participació Ciutadana la consideren atemporal, perquè este dimecres es reunirà la
Comissió de Benestar Social per a dictaminar este reglament. I també per què la moció
marca una ruta que s'ha de seguir i sota el seu punt de vista vulnera l'autonomia del
Consell Social.
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El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que com ha tingut
en compte les modificacions que se li van demanar; fent referència a les paraules del
portaveu del grup Bloc-Compromís, consideren que sí que té a veure amb la moció
presentada, perquè no invalida el cos de la mateixa i intenta donar eixida al que és la
desocupació a Rafelbunyol. La veuen correcta.
El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, indica que en comissió ja es
va demanar la retirada de la moció perquè consideren que l'òrgan competent per a
buscar eixida a este problema és el Consell Social. S'ha preferit no retirar-la, per la qual
cosa van a votar-la en contra, perquè de l'exposició que ha fet hi ha afirmacions
tendencioses i fora de lògica econòmica municipal. De les mesures concretes de la seua
proposta, indica que “s'alegra que de les xarrades que teníem quan vosté militava en el
PP, prenguera bona nota, perquè les mesures que vosté ens dóna ara, algunes ja estan
obsoleta i altres ja s'estan realitzant des de Promoció Econòmica.” Recorda al seu torn
que des d'esta regidoria es va promoure l'associació d'empresaris del Polígon AEPIR, on
s'impartixen cursos i s'assessora als empresaris. Des del servici d'Intermediació laboral
estan en contacte amb servicis d'altres municipis, inclosa l'àrea metropolitana de
València per a la busca d'ocupació o formació i AEPIR ho complementa. També
sol·licita en la seua proposta un cens de solars i naus buides en el polígon. Açò es va
realitzar fa dos anys i s'actualitza periòdicament, i al qual té accés AEPIR. També
demana reunions amb els empresaris. Ja s'està realitzant i li informa que des de
setembre el nostre polígon és d'acció preferent per a la Conselleria d'Economia per a
incentivar la permanència d'empreses i instal·lació de noves amb l'objectiu de la creació
d'ocupació. Acaba indicant que també està previst la posada en marxa d'un centre
col·laborador de formació junt amb la Conselleria d'Educació per a formar els nostres
jóvens en les professions que tinguen més demanda laboral així com reciclar els
treballadors. En resum totes les propostes ja realitzen i altres que es posaran en marxa
des del Consell Social que tots aprovaren en breu, per la qual cosa prega al portaveu del
grup Independents de Rafelbunyol que retire la moció, perquè en cas contrari la votaran
en contra.
Agraïx el Sr. Encarnación tot el treball que ha realitzat el Sr. Ovejero per a
contestar-li a la moció. Indica que l'any 2008 hi havia 240 desocupat i en 2011 hi ha
850, la qual cosa significa que si s'estan fent coses, que no ho dubten, no són suficients.
Esta proposta és per a donar més solucions. El fet que ara l'enfoquen en el Reglament de
Participació Ciutadana és perquè els va paréixer interessant després de la Comissió.
L'única finalitat és buscar treball i abaixar la taxa de la desocupació. Finalment afegig
que “quant a les xarrades, es referix a les que ens donava a tots els militants del partit.”
Per al·lusions el Sr. Ovejero li respon que no entrarà en qüestions personals,
quant a la desocupació, este ha augmentat en tota Espanya, perquè en 2008 hi havia dos
milions i mig de parats i en 2011 hi ha cinc milions.
El Sr. Carbonell, pensa que la coincidència de treballar és de tots. Dirigint-se al
portaveu del grup del PSPV-PSOE indica que no entén que hi haja segut ell el que
defenguera que la moció no ha canviat, perquè pensa que deuria haver-ho dita IdRa.
Afig que algunes mocions s'han modificat en este ple, com és la de presentar
conjuntament la de defecacions de gossos, però va ser una voluntat manifestada en la
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comissió. El grup del PSPV-PSOE també ha modificat la de l'informe del secretari
perquè es va decidir que era més apropiat. Però està no s'assembla en res, perquè de
crear un comité de savis a dir que es tinga en compte quan es cree el Consell…. No és la
primera vegada que ocorre; s'inicia un debat en comissió, després s'acobla a la moció i
la desvirtua totalment, perquè a vegades els arguments que donen en comissió s'adeqüen
a la moció per a obligar-li a votar-la a favor. Pensa que el secretari deuria dir alguna
cosa respecte d'això. Esta moció s'ha presentat quan ja estava confeccionat l'orde del
dia, per això es parla de comité de savis. Demana que s'aplique la llei: cal presentar les
mocions amb deu dies d'antelació.
Respon el Sr. Alcalde que realment les mocions que cal portar al Ple, i així ho
diu la Llei, és allò que prèviament s'ha portat a estudi en la Comissió corresponent. Si
canvien alguna cosa clau en la moció i és diferent de la presentada en comissió, creu
que no és correcte.
Aclarix el Sr. Secretari que l'apreciació que sí que és distinta o no, és alguna
cosa molt subjectiu. Però les comissions són per a l'anàlisi i estudi de les mocions al ple.
Entén que han de marcar-se uns límits per a la modificació de les mocions en funció
d'allò que s'ha debatut en comissió.

Respon el Sr. Encarnación que no entén l'interés que té el Sr. del Bloc a retirar la
moció. Inclús pensa que ha fet de president, demanant el vot en contra .Ells no han
canviat el sentit de la moció en cap moment, encara que sí la forma.
Respon el Sr. Carbonell que no ha demanat el vot en contra a ningú, només he
demanat que la retire perquè no és la que va presentar en comissió. I no entenc que la
modifique i no vullga retirar-la.
El Sr. Fontelles diu que s'ha fet un debat massa extens per a una moció en què
tots estan a favor que se solucione la desocupació en tots els llocs. Hi ha cinc punts i en
el primer abans es parlava del Consell de Savis i ara d'incloure-ho en el Consell Social.
Pensa que no canvia el sentit de la mateixa.

Finalitzat el debat i sotmesa la moció a votació la mateixa és desestimada per
cinc vots a favor dels regidors del grup del PSPV-PSOE, dos abstencions dels regidors
del grup del Bloc-Conmpromís i sis vots en contra dels regidors del grup del Partit
Popular

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT
L'AMPLIACÍON DE L'HORARI DEL FGV DURANT ELS CAPS DE
SETMANA
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc, se sol·licita que la moció
siga llegida per Amparo Piquer Carbonell, regidora del seu grup.
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Per part de la Sra. Piquer es llig la moció següent:
“Per part de les administracions públiques s'anima als ciutadans a utilitzar el
transport públic. Molts són els beneficis que se li atorguen respecte al transport privat.
Els beneficis són tant mediambientals, com la facilitat en la mobilitat o en la seguretat.
Un dels avantatges de Rafelbunyol és que és fi de trajecte de la línia 3 del metre
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Això facilita la comunicació amb altres
poblacions de la comarca i amb la ciutat de València. Però hi ha deficiències, fa falta
facilitar la comunicació amb altres pobles de la comarca i millorar i ampliar el
transport, sobretot, el nocturn. Pel que fa al transport nocturn, i per a vetlar per la
seguritat dels ciutadans, és necessari ampliar-ho els caps de setmana per a donar la
possibilitat d'acudir als llocs d'oci, tant de la ciutat de València, com dels pobles d'al
voltant.
Des del Bloc Jove-Compromís s'ha iniciat una campanya comarcal per a
reivindicar solucions per a pal·liar les deficiències en el transport públic comarcal.
D'altra banda, el tema del transport nocturn i per una altra la duració de determinats
trajectes. Un exemple pot ser Rafelbunyol-Moncada. Estan a 10 minuts de distància en
transport privat, en transport públic es tarda quasi una hora o la impossibilitat d'anar
en trasllada't públic al Puig.
És per tot açò que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Sol·licitar a FGV “FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA”
l'ampliació dels horaris del cap de setmana donant als usuaris la possibilitat d'utilitzar
el transport públic els caps de setmana de nit.
2. Sol·licitar a la Conselleria competent una planificació de transports a fi de
comunicar tots els pobles de la comarca.”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari el dia 22 de novembre en què l'assumpte és dictaminat favorablement al Ple
de l'Ajuntament per unanimitat.
Afig la Sra. Piquer diu que no s'especifiquen horaris determinades ni trajectes,
però sí que demanen la continuïtat i serà ferrocarrils el que ho determine. Quant a la
comunicació entre els municipis de l'Horta Nord, sí que hi ha impossibilitat de
comunicar-se entre els mateixos a través del transport públic o és un trajecte molt llarg.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que
els haguera agradat que la moció fora més concreta quant a horaris i trajectes però que
estan d'acord.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, també es manifesta a favor.
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El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Bloc, es ratifica en el que ja hem dit en
comissió. Afig que s'ha sol·licitat a la Conselleria que s'inicie per esta zona en els plans
de mobilitat.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
DESÉ TERCER.- 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 QUART.- 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 que seran convocats per a aprovar el
Pressupost de 2012. Quan ho tinga li'l faré arribar a tots els grups perquè em facen
suggeriments.

El Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol i
representant en l'EMTRE, informa que no hi ha novetats.

La Sra. Losada, regidor del grup del Partit Popular i representant en el Consorci
Comarcal de Servicis Socials de l'Horta Nord, s'informa de la constitució del nou
Consell , en el que va ser triada president a Mª José López Bayona, representant de
Tavernes Blanques i com a vicepresidenta Sra. Ana Pastor, representant de l'Ajuntament
de Massamagrell.

La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE i representant de l'EMSHI,
comunica que ha sigut triada com a consellera de MIMET, empresa pública d'Aigües de
València i han celebrat consell d'Administració, aprovant-se la pujada de la tarifa de
l'aigua per al 2012 en un 3,10 €, (IPC) . La documentació que li han entregat hi ha
enviant al representant de cada partit per correu electrònic.

25

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P4620900C
Pàgina Web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

DESÉ SISÉ .- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es lligen les
preguntes següents:
1. Import detallat dels gastos en publicada en els mitjans de comunicació durant els
mesos de gener a novembre del 2011
Per part del senyor alcalde s'indica que s'ha gastat un total de 4.078,08 €

2. Per què es tanquen els parcs públics a les 18 hores?
Respon el Sr. alcalde que a les 18 hores ja és de nit i s'acaba l'horari del personal
que hi ha allí.

3. – Per què no està prou il·luminat el parc de la Grifeta?
Respon el Sr. alcalde que el dia que el veuria va ser el dia que algú va tallar els
fusibles. El passeig lateral està il·luminat.
Indica el Sr. Fontelles que junt amb la zona de joc no hi ha fanals, estàs estan
allunyades i ara a les 17:30 hores ja fan falta.
4.- en quina situació es troba la sol·licitud de realitzar una auditoria a l'Ajuntament per
part de la Sindicatura De Comptes?
Respon el Sr. alcalde que la certificació dels acords adoptats pel Ple va ser
presentada davant de la sindicatura de comptes el dia 11 de novembre.

5. Situació de la licitació de la parcel·la que es destinarà a finançar les obres del
poliesportiu.
Respon el Sr. alcalde que l'anunci de licitació va ser publicat en el BOP de 16 de
novembre de 2.011. El termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 16 de desembre
del 2011.

6. Quines actuacions s'han realitzat en relació amb la moció presentada pel PSPVPSOE en el mes de setembre sobre l'accessibilitat de les persones amb mobilitat
reduïda en les voreres i els edificis públics?
Respon el Sr. Saborit, regidor d'obres públiques, que en els edificis s'ha demanat
informe els Servicis Tècnics municipals. Que es tracta d'una gran inversió que haurà
d'aprovar-se en el pressupost de l'any que ve. S'han iniciat els treballs en les voreres i
s'està fent a poc a poc. S'ha fet El carrer Calvari, i la intenció és arribar fins a l'Institut.
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7. Quines actuacions s'han pres en relació a la creació de l'oficina d'atenció al
ciutadà?
Respon el Sr. alcalde que no s'ha abordat. Deuen reorganitzar els espais que
disposen tant per este assumpte com per la necessitat reservar un despatx per a
l'Interventor que vinga. En el cas concret de l'oficina d'atenció al ciutadà, la
circumstància s'ha complicat per la baixa laboral de la persona encarregada del registre,
informació i finestreta única. Lògicament l'oficina d'atenció és la normal i d'acord amb
el tema l'atén una funcionària o una altra

8. Quines actuacions s'han pres en relació a la creació de l'oficina promoció del
valencià?
Contesta el Sr. alcalde que s'ha parlat amb les funcionàries que s'entén que tenen
suficient preparació per a la realització d'estes funcions. Estan disposades a col·laborar
si alguna persona necessita alguna cosa.

9. Situació de les subvencions pendents per rebre de la conselleria a ACMURSA
Contesta el Sr. alcalde que no han rebut cap encara.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es
realitzen les preguntes següents:
1. Aportacions econòmiques entregades des de l'Ajuntament l'any 2010 i les efectuades
en el 2011, a les diferents associacions, en tots els àmbits, de la localitat de Rafelbunyol
El Sr. alcalde li diu que vosté sol·licita contestació a totes les preguntes per
escrit. Segons la Llei de Règim Local Valencià d'acord amb el seu art. 118. 4 s'indica
que hauran de ser contestades en el termini màxim d'un mes donant compte en el
següent ple. Afig que les contestaré totes per escrit dins del termini marcat per la llei.

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es realitzen les
preguntes següents:
1. Hi ha treballadors de la mercantil ACMURSA treballant per a l'ajuntament com a
enclavaments laborals. Ha liquidat l'ajuntament a la mercantil els diners corresponents
al salari d'estos treballadors al llarg de l'any 2011? Des de quan ho han fet? Poden
explicar-ho detalladament?
Respon el Sr. Alcalde que s'ha pagat des de gener a agost. Es troba pendent
setembre i octubre, que s'ha presentat recentment. S'està pendent de fer la compensació
dels gastos de llum i gas de la guarderia que es paga per l'ajuntament.
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2. Tenim coneixement que la persona que està treballant en l'àrea de promoció
econòmica tenen nòmina de la mercantil ACMURSA. No consideren que eixe jornal
hauria de pagar-lo l'Ajuntament? Podrien explicar-ho detalladament?
Respon el Sr. Ovejero que dins de l'objecte social de l'empresa s'indica que este
lloc s'enclava dins de l'objecte d'impulsar i promoure la busca d'ocupació, llegint
l'article que arreplega este assumpte.

La Sra. Piquer, regidor del Bloc-Compromís fa la pregunta següent:

3. El Club de tenis té reservades les pistes totes la vesprades.Per què no es pensa un
horari per a què els usuaris que no són socis puguen utilitzar-les també a la vesprada i
no sols al matí com passa en estos moments.?
Respon el Sr. Saborit que totes les escoles passen l'horari i és el que es reserva i
respecta. El que sobra és el que hi ha disponible per a llogar.

4. Com a activitats extraescolars s'oferix la possibilitat als xicotets del poble estudiar
anglés. Esta activitat només està oferida per als alumnes d'infantil. Els alumnes de més
edat no tenen esta possibilitat. Per quin motiu no tenen oferta d'anglés els de primària?
Respon la Sra. Piquer, regidora d'Educació, que estes activitats no són
competència municipal sinó que ho són de l'AMPA. Ací va haver-hi un problema amb
una acadèmia que donava anglés i que està en jutjats. Ni l'Ajuntament ni l'equip directiu
tenen res a veure.

El Sr. Fontelles realitza les següents preguntes orals:
1.- A data 31 d'octubre va eixir un llistat amb els pobles que no havien presentat
el quant ant la Sindicatura de Comptes. Desconec si des d'eixa data a hui ja hem
presentat els comptes.
Contesta el Sr. Alcalde que estem apunt de presentar-ho. Hi ha més de 140
pobles que no ho han fet. És una mostra de la dificultat de la nova tècnica que hi ha per
a retre comptes.
Explica el Sr. secretari que no s'ha complit el termini i hi ha l'obligació
d'informar el ple d'esta circumstància. Se'ns han indicat que ho presentem abans del 31
de desembre perquè aparega en la memòria anual de la Sindicatura. Es van a fer els
esforços per a poder presentar-ho abans d'eixa data. Aclarix així mateix que en la relació
apareixen tant ajuntament com altres entitats obligades a fer-ho.
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2.- Una altra pregunta és que com es va a posar en marxa l'Auditori pensa que
farà falta una persona que conega els aparells elèctric; pregunta si ja tenen pensada la
persona encarregada d'obrir, suggerint que podria tractar-se d'un altre enclavament de
CEERSA.
Respon el Sr. alcalde que està Angel. Ho fa tot ell.
La Sra. Piquer, regidora del Bloc-compromís, realitza el següent prec. Referent
al STOP del carrer Reial Séquia de Moncada, falta visibilitat, a causa dels contenidors
de fem que hi ha enfront de l'autoescola Piquer.
Pren nota el Sr. Regidor d'obres.

Intervé el Sr. Carbonell per a realitzar el següent prec que li ha arribat per correu
electrònic en el qual es queixen que les llums de la zona del carrer Santos de la Pedra,
s'encenen més tard que la resta del poble i estan a fosques.
Respon el Sr. alcalde que ho miraran.

El Sr. Encarnación, portaveu d'IdRa, indica que en la zona del Sector I a les 7:30
hores del matí ja hi ha veïns caminant i està completament a fosques.
El Sr. alcalde diu que també ho miraran.

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