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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 2 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'Orde del Dia.
Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència se va anar donant compte
dels assumptes continguts en l'Orde 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 les Actes de les sessions anteriors celebrades el dia 26 de
setembre i el 24 d'octubre del 2011.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les
dites actes.

SEGON.- INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA CONSTITUCIÓ DE
L'AGRUPACIÓ FORMADA PELS AJUNTAMENT D'ALBALAT DELS
SORELLS I RAFELBUNYOL PER AL SOSTENIMENT DE LA PLAÇA
D'INTERVENTOR COMUNA I APROVACIÓ DELS ESTATUTS PELS QUALS
HA DE REGIR-SE L'AGRUPACIÓ.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió de Règim Interior de 25 d'octubre
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 s'alegra que finalment tinguem un
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interventor, perquè des del Bloc estan demanant esta figura des de fa anys. En la
situació actual poder comptar amb un tècnic especialitzat és molt important, no sols per
la funció fiscalitzadora sinó també per l'assessorament.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol, indica
que es rendibilitzarà esta figura en poc de temps a causa del volum financer d'este
ajuntament i a les constants novetats comptables que estan eixint. Pensen que ja deuria
haver existit fa temps, per la qual cosa estan a favor.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, dóna la seua conformitat.
L'any passat ja es va indiciar que en els pressupostos de 2011 es contemplaria esta
figura. No va ser així, però finalment s'ha fet este conveni. Donat el context actual de
crisi i la càrrega de treball de Secretaria, que obligava a presentar els comptes amb
retard, pensen que es dinamitzarà este àrea administrativa amb la consegüent
especialització d'esta persona.
El Sr. alcalde, en nom del grup del Partit Popular, també dóna la seua
conformitat.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
Primer.- Iniciar el procediment per a la constitució de l'Agrupació formada pels
ajuntaments d'Albalat dels Sorells i Rafelbunyol per al sosteniment de la plaça
d'Interventor en comú, amb les retribucions que consten en l'informe econòmic, una
vegada l'esmentada Agrupació siga aprovada i autoritzada per la Conselleria de
Presidència, Àrea d'Administració Local, Direcció General de Cohesió Territorial.
Segon.-Aprovar els Estatuts pels quals ha de regir-se l'Agrupació formada pels
ajuntaments d'Albalat dels Sorells i Rafelbunyol per al manteniment de la plaça
d'Interventor comuna.
Tercer.-Sotmetre a informació pública el present acord en el BOP, així com en
el tauler d'edictes de l'Ajuntament, traslladant de tot allò que s'ha actuat a l'esmentada
Conselleria als efectes oportuns.”

TERCER.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT
SOCILITADA PEL FUNCIONARI D'ESTE AJUNTAMENT D. ALFREDO
PACHECO TORRALBA PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ DE
PSICÒLEG.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió de Règim Interior de 25 d'octubre
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 la
conformitat del seu grup.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que
han comprovat que esta compatibilitat sol·licitada pel Sr. Inspector està emparada per la
Llei. Encara que votaran a favor, ho fan condicionat a què si es constata que no pot
complir integrament amb la seua funció d'inspector de policia, seran els primers a
sol·licitar explicacions i reclamar l'adopció de les oportunes mesures per a la solució del
problema.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, també manifesta el vot a
favor del seu grup.
Finalment sotmés l'assumpte a votació el Ple de l'Ajuntament acorda:
“Donat compte de l'expedient que es tramita en ocasió de la sol·licitud formulada
pel funcionari d'este Ajuntament D. Alfredo Pacheco Torralba a l'efecte de que el Ple de
l'Ajuntament acorde la declaració de compatibilitat per a l'exercici de la professió de
psicòleg.
Vist l'informe jurídic emés per la Secretaria de l'Ajuntament.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Intern emés en
sessió celebrada el dia 25 d'octubre de 2.011
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Declarar la compatibilitat per a l'exercici de la professió de psicòleg per part del
funcionari de l'Ajuntament D. Alfredo Pacheco Torralba, en els termes sol·licitats, i amb
subjecció als establit en els articles 4, 1.3, 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d'incompatibilitats del personal al Servici de les Administracions Públiques.”

QUART.- PERSONACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 615/2011 INTERPOSAT PER INFRAESTRUCTURES TERRESTRES
LES SEUES (INTERSA) CONTRA L'ACORD ADOPTAT EL DIA 25 DE
JULIOL DE 2011 PEL PLE DE L'AJUNTAMENT PEL QUAL ES
DESESTIMAVA EL RECURS DE RESPOSICIÓN INTERPOSAT CONTRA
ACORD DE DATA 4 DE FEBRER DEL 2011 PEL QUE ES VA APROVAR LA
LIQUIDACIÓ DE LES OBRES DE “REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA
CULTURA”.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió de Règim Interior de 25 d'octubre
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 era previsible
que INTERSA presentarà este recurs. Estan a favor de personar-se, perquè cal
defendre els interessos de Rafelbunyol.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, diu que
este recurs és com a conseqüència de desestimar el recurs de reposició interposat per
INTERSA. En el seu moment el seu grup es va abstindre perquè consideraven que era
més beneficiós arribar a un acord amb l'empresa i no veure's ficat en el contenciós en
què mai saps com quedaràs i en el que els costos econòmics poden ser molt elevats. Dita
açò, estan a favor.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, explica que al seu grup està
a favor. Una altra cosa és que este contenciós siga conseqüència de la gestió realitzada
pel partit Popular en la gestió de l'obra i de com es van realitzar les modificacions de
l'obra. Però estan a favor de personar-se en el contenciós i defendre els interessos de
l'Ajuntament.
Intervé el Sr. alcalde indicant que pareix que és culpa del PP quan una empresa
reclama allò que no és just, indicant que el que es va proposar és el que van aprovar els
tècnics. En esta obra l'única cosa que han fet, pel bé del nostre Ajuntament, és recusar el
que demanen de més, amb base als informes técnics. Els jutges ja diran qui té la raó.

Aclarix el Sr. Fontelles, que quan es fa una modificació del projecte, esta hauria
d'estar valorada econòmicament. I és ací on s'hi devia haver negociat amb l'empresa. Si
ho hagueren fet i ho hagueren negociat no haurien de reclamar.
Finalment sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat
acorda:
“Donat compte de la comunicació cursada pel Jutjat del Contenciós
Administratiu núm. 6 de València per la que s'anuncia la interposició per part de la
mercantil Infraestructures Terrestres S.A. (INTERSA) del recurs contenciósadministratiu NÚM. 615/2011, contra l'acord adoptat el dia 25 de juliol de 2011 pel
Ple de l'Ajuntament pel qual es desestimava el recurs de reposició interposat contra
acord de data 4 de febrer de 2.011 pel que es va aprovar la liquidació de les obres de
“Rehabilitació de la Casa de la Cultura”, i en el que se sol·licita la remissió de
l'expedient administratiu en què ha recaigut l'acord o resolució recorreguda
Així com de l'informe Proposada del Sr. secretari.
I COMPLIT el requisit del PREVI DICTAMEN DEL SECRETARI exigit en l'art.
54-3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i art. 221.1 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, amb l'emés i que obra en l'expedient.
Considerant l'obligació que té esta corporació Municipal d'exercir les accions
necessàries per a la defensa dels seus béns i drets, per imposició de l'art. 68-1 de la Llei
7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb
l'art.220-1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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Considerant que el Ple és competent per a l'exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seua competència (art.
22.2 j) de la Llei 7/1.985 Regladora de les Bases de Règim Local).
Considerant que en el present cas al ser l'assumpte impugnat competència del Ple,
correspon al mateix exercir les accions judicials i administratives i la defensa de
l'Ajuntament.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda
PRIMER: Personar-se en el referit recurs contenciós-administratiu núm. 615/2011 que
se seguix en el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 6 de València interposat per
la mercantil Infraestructures Terrestres S.A. (INTERSA). Contra l'acord adoptat el dia
25 de juliol de 2011 pel Ple de l'Ajuntament pel qual es desestimava el recurs de
reposició interposat contra acord de data 4 de febrer de 2.011 pel que es va aprovar la
liquidació de les obres de “Rehabilitació de la Casa de la Cultura”.
SEGON: Ratificar els poders de representació processal que es van atorgar per Decret
de l'Alcaldia 375/2008 de data 11 de desembre de 2.008 a favor dels PROCURADORS
DELS TRIBUNALS que a continuació s'assenyalen:
A) DE VALÈNCIA: D. JUAN MIGUEL ALAPONT BETETA
Així com als lletrats de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València
D. JOSE VTE. MOROTE SARRION
SRA TERESA ARNAU BUESO
D. GONZALO REIG SANCHIS
D. CARLOS PRIMO GIMENEZ
Als quals se'ls atorga així mateix la defensa en juí del present recurs.
TERCER: També s'acorda facultar àmpliament el procurador dels tribunals o lletrat
que ostente la representació per a
PREPARAR I INTERPOSAR ELS
CORRESPONENTS RECURSOS contra la Sentència que recaiga en este recurs, quan
la mateixa siga perjudicial en tot o en part per als interessos municipals, a juí del
lletrat director.
QUART: I d'acord amb allò que s'ha ordenat pel magistrat jutge del Jutjat del
Contenciós Administratiu núm.6 de València, REMETA'S l'expedient administratiu en
què han recaigut les resolucions i acords, degudament foliat i diligenciat, deixant còpia
del mateix autoritzada pel Sr. Secretari, en l'Oficina Municipal de procedència.
QUINT: Expedisca's certificació d'este acord per a davant del Jutjat del Contenciós
Administratiu núm.6 de València
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QUINT.- ADHESIÓ A L'ACORD ADOPTAT PER L'ASSEMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES SOBRE
EXIGÈNCIA A L'ESTAT DE MESURES URGENTS DE TRESORERIA EN
RELACIÓ AMB LES ENTREGUES A COMPTE REFERIT ALS ANY 2008 I
2009
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 no emetre dictamen en tant i quant no es documente la
proposta rectificada anunciada pel representant del grup del PSPV-PSOE.
El senyor Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, indica que en el seu
moment es va presentar una proposta de la FVMP. Hui el representant del PSPV-PSOE
ens fa arribar una altra proposta, que diu que és la que s'ha aprovat. Manifesta els seus
dubtes sobre qual proposta es deu votar.
El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, pensa
que estan en el mateix punt que en comissió, per la qual cosa haurien de deixar-la sobre
la mesa.
El senyor Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que el seu
grup, davant dels dubtes suscitats sobre quin és la proposta d'acord definitiva, també
estan en la línia de deixar-ho sobre la mesa.
El senyor Ovejero portaveu del Grup Popular, indica que la proposta inicial va
ser aprovada per tots els grups el 30 de setembre. El govern no estava d'acord i es va
presentar una nova proposta a la Junta de Portaveus el 17 d'octubre. Esta nova proposta
no hi ha sigut aprovada encara, per tant queda sobre la mesa. És el que li ha explicat el
gabinet jurídic de la FVMP. Per tot açò, hauria de quedar-se sobre la mesa.
Explica el Sr. Fontelles que no pot posar en dubte la credibilitat del gabinet
jurídic, però tampoc pot posar en dubte el que li ha dit el seu representant en el sentit
que la proposta que ells presenten havia sigut firmada per D. Juan José Medina (alcalde
de Moncada).
Intervé el Sr. alcalde per a explicar que els Ajuntament reben dels Pressupostos
Generals de l'Estat una part que es rep mensualment. Segons el Ministeri d'Hisenda s'ha
pagat en excés durant un període de temps, i ara ho reclamen. La FVMP i la FEMP
reclamen al govern la condonació o l'ajornament durant deu anys d'eixe deute. Han
rebut un escrit del Ministeri d'Economia i Hisenda responent a estes peticions, dient que
no és legal la condonació i tampoc accepta l'ajornament en deu anys. El Ministeri
proposa començar a cobrar eixe deute en 2012, en seixanta mensualitats, és a dir, durant
cinc anys. Augmenta l'ajuda als municipis al 13,6%, que en realitat, amb el descompta,
vindrà a quedar en un 9%. Es tracta d'una resposta a la petició que fa tant la FVMP com
la FEMP. El correcte és que les pròpies federacions contesten este escrit, per la qual
cosa s'hauria de deixar l'assumpte sobre la mesa a l'espera del que manifesten.
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En conseqüència, per unanimitat el ple de l'ajuntament acorda deixar este punt
sobre la mesa.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE AMB MOTIU DEL DIA 25 DE
NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE se sol·licita permís
perquè siga la regidora Sra. Laura Carbonell la que llija i defenga la moció.
Atorgada l'autorització, la Sra. Carbonell dóna lectura a la moció següent:
“Des del PSPV-PSOE volem fer un crida a la repulsa col·lectiva de la
ciutadania contra la violència de gènere: no podem consentir que esta situació seguisca
mantenint-se i hem de posar, tots i totes, el nostre més enèrgic interés a trencar esta
dinàmica criminal, i protegir a les víctimes. A totes les víctimes.
En este dia, les dones i hòmens socialistes (i esperem que la resta de la
corporació) volem mostrar el nostre reconeixement al coratge i la valentia de tantes
dones que, dia a dia, aconseguixen superar la por i les barreres (psicològiques, socials,
familiars, religioses...) alçades al llarg de segles de dominació masclista, per a
rebel·lar-se contra el seu maltratador i portar-lo davant de la Justícia.
Tenim el convenciment que hui més que mai és necessària la complicitat de tots
els hòmens i dones d'este país per a lluitar contra este tipus de violència. Perquè el
problema, les seues causes i les seues conseqüències, ens afecten tota la societat, no
sols a les víctimes, i per tant és de tota la societat, el deure de la denúncia. Si davant
d'una agressió tornem el cap i callem, estem col·laborant a crear espais d'impunitat per
als agressors i a incrementar el patiment de les víctimes, majoritàriament dones però
també el dels seus fills i filles.
En el que va d'any, 53 dones han sigut assassinades per violència masclista.
L'última, el 12 d'octubre en Avilés. I es calcula que, aproximadament 800.000 xiquets
patixen en el seu entorn i amb gran intensitat, la violència de gènere. Estos menors
necessiten una protecció especial i el suport de tota la ciutadania per a eixir de l'espiral
de violència que patixen, han patit o patiran.
Sabem que els xiquets que creixen en estes llars patixen seqüeles que poden
durar-los tota la vida. Disminució del rendiment escolar, insomni, malsons, fòbies,
ansietat, agressivitat... són només alguns dels símptomes que presenten els i les menors
que han conviscut amb la violència de gènere. A més, l'aprenentatge de model violent i
rols de gènere erronis poden conduir-los a repetir eixes conductes, tant en paper de
víctima com a agressor, amb la consegüent reproducció de la violència de gènere.
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La llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere que va promulgar el govern socialista al desembre del 2004, no sols protegix a
les dones, sinó també a les víctimes infantils de la violència de gènere.
Però no basta amb la protecció institucional, per més que esta existisca i siga
cada vegada major: la denúncia és l'única porta per a posar en marxa tot el sistema de
protecció, tant per a les dones com per a tot el seu entorn. El silenci el millor còmplice
dels maltratadors perquè els proporciona la total impunitat i una àmplia llibertat per a
cometre els seus brutals actes. Per això és tan important la denúncia dels agressors.
Des del PSPV-PSOE volem fer un crida a la consciència de tota la ciutadania
de la nostra comunitat per a mobilitzar-nos contra els maltratadors, perquè no troben
cap badall d'impunitat per als seus terribles actes.
Amb la lleialtat i corresponsabilitat de totes les Administracions, amb la unitat
de totes les forces polítiques contra el maltractament assassí, amb el Poder Judicial
aplicant la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere i amb l'esforç i compromís de tots aconseguirem eradicar la violència de
gènere.
Per l'anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de
Rafelbunyol presenta davant del Ple la moció següent:
1. Instar el nostre Govern Autonòmic perquè promoga, a través dels mitjans
públics de comunicació, programes específics de sensibilització de la societat
contra la violència de gènere a fi contribuir de manera decisiva a l'eradicació
d'esta terrible alifac.
2. Instar el Govern Central i al nostre Govern Autonòmic a realitzar un estudi
sociocriminològic sobre violència de gènere a fi de posar de manifest la realitat
existent sobre esta terrible problemàtica.
3. Instar el Govern Autonòmic per a aconseguir una major formació
especialitzada i una major implicació de la policia autonòmica en la protecció
de les víctimes de la violència de gènere”.

A continuació el Sr. Secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 25 d'octubre del 2011 en la que la moció va ser dictaminada
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua la Sra. Carbonell fent una crida als veïns de Rafelbunyol i a la societat
en general per a acabar amb esta crueltat i millorar la vida de les víctimes, familiars i
amics que la patixen tota la vida. Afig que quan es va presentar la moció eren 53
víctimes, i ara ja hi ha 55. Indica que cal fomentar també la implicació del govern
autonòmic i nacional, i la col·laboració de tots per a eradicar esta alifac.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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SÈPTIM. MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOL·LICITANT QUE ES
CREE L'OFICINA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE se sol·licita permís
perquè Llija la següent moció el regidor Francisco López.
Atorgat el permís, el Sr. López es llig la moció següent:
“Amb la voluntat de no sols consolidar l'ús del valencià a Rafelbunyol, sinó que,
a més, este s'utilitze de forma normal en qualsevol activitat social del nostre poble, este
grup Municipal presenta la MOCIÓ següent:
Que l'Ajuntament de Rafelbunyol cree l'OFICINA DE PROMOCIÓ DEL
VALENCIÀ. Esta denominació i activitat està arreplegada en distintes normatives
públiques i és objecte d'especial atenció quant a ajudes i desenrotllament.
Esta oficia sense excloure altres activitats destinades al mateix objecte es dedicaria a:
− Informar sobre els drets i obligacions dels usuaris que usen el valencià en
les seues relacions públiques.
− Assessorar particulars, col·lectius, empreses i altres interessats sobre com
usar el valencià en les seues relacions mercantils, publicitàries, etc.
− Promoure la celebració de cursos específics de valencià administratiu,
d'estil, comercial, etc”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de
Benestar Comunitari celebrada el dia 25 d'octubre del 2011 en la que la moció és
dictaminada favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Contínua el Sr. López explicant que són conscients de la falta de recursos
econòmics per a la creació d'esta oficina, per la qual cosa pensem que hi hauria de ser
un funcionari amb la capacitat acadèmica adequada per a estar al capdavant de la
mateixa.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, diu que esta moció el
seu grup l'ha presentat moltes vegades. Esta moció, igual que altres que s'han presentat
hui i es presentaran en un futur, evidencien que fa falta una reorganització de les
oficines d'este ajuntament. Confien en la voluntat política de tots els regidors i en la
voluntat dels funcionaris per a poder portar avant esta moció.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es mostren
a favor de la moció. Afigen que la llengua valenciana és una senya identitat de la nostra
Comunitat. Totes les mocions que promoguen la mateixa amb propostes coherents i
tinguen en compte la situació econòmica les aprovaran
Afig el Sr. López que tenen coneixement que hi ha una funcionària que té el
certificat superior de coneixements del valencià. En definitiva es tracta que l'ajuntament
siga el primer defensor de la nostra llengua en la seua relació amb els administrats.
Indica el Sr. alcalde que som defensors de la llengua valenciana.
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El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta que esta moció
entra dins del Desplegament de La Llei de Règim Local Valenciana que es va aprovar
en les Corts, per la qual cosa no poden estar en contra, si bé cal tindre en compte la
situació econòmica. En el moment en què es puga posar en marxa, i hi hi haja espai físic
es complirà. Tal com es comentà en Comisió, de moment algun funcionari pot fer esta
funció. Estan d'acord amb l'esperit de la mateixa.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

OCTAU. MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOL·LICITANT QUE ES
CREU L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Este grup, entén que l'Administració Local, ha de tindre com a objectiu
prioritari no sols el d'administrar, sinó el d'informar i assessorar el ciutadà i facilitarse la seua comunicació amb l'Ajuntament.
Per a atorgar la consideració que el ciutadà es mereix en la seua relació amb
l'Administració, és necessari comptar amb un òrgan que específicament s'encarregue
de fer efectiu este compromís de qualitat amb l'Administrat, este Grup Municipal
presenta la següent PROPOSTA D'ACORD:
Crear l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, les funcions del qual seran les de difondre
la informació a tota la cap d'oficines, orientar i assessorar el ciutadà, rebre i tramitar
els suggeriments i queixes, així com realitzar funcions de registre i coordinar la
Finestreta Única”.
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de
Benestar Social celebrada el dia 25 d'octubre en la qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc-Compromís, manifesta el vot a
favor del seu grup.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, pensen
que la creació d'esta oficina pot racionalitzar la tasca administrativa i millorar l'atenció
als veïns.
El Sr. Fontelles planteja una qüestió d'orde en primer lloc, perquè qui presenta la
moció és el primer que parla. Afig a continuació que presenten la moció per dos motius:
augmentar la qualitat del servici i utilització de recursos humans administratius. En
estos moments hi ha molts ciutadans que vénen a interessar-se per assumptes i deuen
pujar a la primera planta i es trenca l'activitat que esta realitzant en eixe moment
l'administratiu. Creu que esta oficina seria un filtre que milloraria la qualitat d'atenció al
ciutadà i el rendiment de l'administració.
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El Sr. Ovejero, en representació del Grup Popular, manifesta que estan d'acord
quant a l'esperit i la forma. Recorda que el nostre ajuntament és el segon de la província
que es va sumar al projecte de l'administració electrònica, que contempla l'oficina
d'atenció al ciutadà. En estos moments està un poc ralentitzat, però creu que quan es
pose en marxa i es cree esta oficina millorarà tot molt millor. Ressalta que fins al
moment al ciutadà se l'atén per finestreta. En pro de la millora, voten a favor de la
moció.

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

NOVÉ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE
SOL·LICITUD A LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA DE REALITZACIÓ D'UNA AUDITORIA INTEGRADA DE
L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL I LES SEUES EMPRESES
MUNICIPALS DEPENDENTS ACMURSA I REMARASA.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE es dóna lectura a
la moció següent:
“article 1
La Sindicatura de Comptes és l'òrgan a què, amb la màxima iniciativa i responsabilitat,
correspon el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector
públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen. Tot això sense perjuí del que
establix la legislació de l'Estat.
La Sindicatura de Comptes dependrà orgànicament de les Corts Valencianes, si bé
gaudirà de total independència funcional per al millor compliment dels seus fins.
Article 2
El sector públic valencià, a l'efecte d'esta Llei, està integrat per:
a) La Generalitat Valenciana, les seues entitats autònomes, qualsevol que siga la seua
naturalesa, les empreses públiques d'ella dependents i totes les Entitats estén Que
participades majoritàriament per la mateixa.
b) Les entitats locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma, els seus
Organismes autònoms, qualsevol que siga la seua naturalesa, les empreses públiques
dependents de les mateixes i totes les entitats estén que participades majoritàriament
per aquelles.
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Article 4
U. Sense perjuí de les seues pròpies competències, les actuacions resultants de
l'exercici de les funcions fiscalitzadores de la Sindicatura De Comptes hauran de ser
remeses per esta al Tribunal De Comptes.
Dos. Quan tals actuacions estiguen referides a les entitats locals o a qualsevol de les
institucions incloses en l'apartat 1.b) de l'article 2 d'esta Llei, la Sindicatura De
Comptes li remetrà una còpia d'allò que s'ha actuat, corresponent als òrgans
competents d'aquelles l'adopció de les mesures pertinents, d'acord amb el contingut
dels informes o memòries remesos.
Tres. Per delegació del Tribunal De Comptes podran ser instruïts, per la Sindicatura
De Comptes, els procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la
responsabilitat comptable en què poden incórrer els que tinguen a càrrec seu la
recaptació, l'administració, el maneig o custòdia de cabals o efectes públics.
Article 14
Dos. L'emissió d'informes, memòries o dictàmens podrà realitzar-se, així mateix a
requeriment de les Corts Valencianes, del Consell, de les entitats locals, si és el cas, o
en compliment del programa anual d'actuació aprovat per la pròpia Sindicatura.
Cinc. Les peticions per part de les entitats locals tindran caràcter excepcional i estaran
condicionades a la amb l'aprovació prèvia del Ple de l'entitat respectiva. En tot cas les
entitats peticionàries assumixen la plena i exclusiva responsabilitat de les seues
actuacions o omissions, no quedant vinculat el contingut d'estos informes, memòries o
dictàmens, a menys que siguen dictats en forma de resolucions executables i ferms.
En el nostre programa electoral, marquem com a objectiu prioritari d'esta nova
legislatura, la transparència del nostre ajuntament i les empreses municipals,
vinculades. Basant-nos en estos principis, és prioritari per a la nostra formació, i
sobretot per a estes entitats, la necessitat conéixer la situació legal i econòmica,
heretada del PP. D'esta manera, poder analitzar amb tota la informació aportada per
esta auditoria, l'abast de la seua gestió, i així, comprovar amb detall, si les actuacions
realitzades en legislatures anteriors, s'han dut a terme, respecte a les normes
establides.
La Sindicatura de Comptes és un òrgan, amb la independència i mitjans necessaris per
a poder realitzar estes tasques.
En conseqüència i acollint-nos a l'article 14.2 de la llei de La Generalitat Valenciana
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, elevem al ple la següent PROPOSTA
D'ACORD:
PRIMER: Sol·licitar de la Sindicatura de comptes de la Comunitat Valenciana, la
petició, d'una AUDITORIA INTEGRADA, de l'Ajuntament de Rafelbunyol, amb CIF
P4620900C dels exercicis 2007-2010 i les empreses municipals; REMARASA,
Residència de Majors de Rafelbunyol Societat Anònima, amb CIF A97040869, exercicis
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2007-2010 i ACMURSA, Activitats municipals de Rafelbunyol Societat Anònima, amb
CIF A97022073 exercicis 2007-2010.”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de
Comptes celebrats el dia 25 d'octubre en què l'assumpte és 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
d'Independents de Rafelbunyol i dos abstencions ponderades dels representants del grup
del Bloc-Compromís.
Contínua el Sr. Fontelles indicant que esta moció és conseqüència dels resultats
electorals. La perduda de la majoria absoluta del Partit Popular, té com a conseqüència
que l'oposició té capacitat de decidir determinades accions. A més respon a una voluntat
dels ciutadans, que pensen que hauríem de demanar una auditoria després de 30 anys de
govern. Es tracta d'una proposta que portaven en el seu programa electoral.
Són coneixedors de l'existència d'empreses externes que poden fer una informe
economicofinancer de l'últim any comptable. Però donada la situació de crisi econòmica
que hi ha, consideren que l'opció d'acudir a la Sindicatura de Comptes és millors, perquè
no costarà diners. Entenen que l'auditoria es tracta d'una revisió i verificació de
documents i operacions comptables amb la finalitat de dictaminar si els comptes anuals
reflectixen la imatge fidel del patrimoni i la situació financera de l'Ajuntament d'acord
amb els principis de comptabilitat generalment acceptats. Entenen també que fer una
auditoria clara i transparent de l'ajuntament i de les empreses públiques és una obligació
de transparència i informació als veïns i veïnes, perquè al final són estos amb els seus
impostos els que fan front als gastos i ingressos que es disposen.
La Sindicatura de Comptes audita anualment a la Generalitat Valenciana i grans
empreses i sis o set ajuntaments grans, i després a les peticions que se'ls faça. Si esta
moció fora aprovada per unanimitat, tenint en comptes que esta Sindicatura és del Partit
Popular, realment tindrien possibilitat que es fera esta auditoria, però sinó s'estaria en
llista d'espera. Amb el vot es veurà que grup té un compromís amb la funció
fiscalitzadora que ens atorga el ROF. L'auditoria integrada que demanen consta de
quatre tipus d'auditories: la de legalitat, la financera, la d'eficiència i econòmica i
l'eficàcia.
Esta és la petició que fan a tots els grups polítics. El Sr. alcalde va dir en la
Comissió Informativa que no tenia cap inconvenient en què es realitzara una auditoria.
Demanen per tant la unanimitat en el vot.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís indica que han realitzat
consultes amb la Sindicatura de Comptes i analitzats el pla de treball de la mateixa per a
l'any 2011, en referència a les entitats locals, i que de tots els ajuntaments que van fer la
sol·licitud per al 2011, només a 3 els van fer l'auditoria sol·licitada. El seu Grup està a
favor de la transparència dels comptes però no volen que amb l'aprovació de la moció es
creuen falses expectatives. La Sindicatura de Comptes, segons els seus propis
documents, fa la fiscalització del pressupost de gastos, la revisió del procés d'elaboració,
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formulació i aprovació del pressupost, revisió de comptes i informació que es presenten
al plenari de les corporacions municipals i de les seues empreses. Serà difícil que en any
postelectoral que siguem un dels ajuntaments que la facen, perquè a més en la pròpia
moció no està argumentada l'excepcionalitat. Però en tot cas manifesta que el seu grup
va a votar-la a favor perquè bàsicament faran un control dels comptes.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que
el seu grup està a favor de la moció.
El Sr. alcalde, en representació del grup popular explica que auditar significa
revisar els comptes per a conéixer la situació legal i econòmica d'una entitat. Tota
auditoria ha de realitzar-se per auditors col·legiats. Tots els anys es fa l'auditories de les
empreses públiques, i les han presentat en la Junta General.
Respecte a l'Ajuntament, per Llei té l'obligació de donar compte anualment de la
seua situació econòmica. Fa un pressupost que es presenta a l'aprovació del ple, es fa
liquidació del mateix i es presenta a la Comissió de Comptes i al ple per a remetre-l
després a la Sindicatura de Comptes. Açò és un procés que es fa tots els anys i mai ens
han dit res. En este mateix ple s'informa sobre l'execució del pressupost a 30 de juny del
2011 i també es presenta una relació de factures pendents de pagament. Si els regidors
volen veure els comptes de l'Ajuntament no li'ls ha negat res. Demanen ara una
auditoria dels comptes a la Sindicatura De Comptes de les Corts Valencianes. La Llei
6/1985 d'11 de maig, Art. 5, diu que la petició d'una auditoria per part de les entitats
locals “tindrà caràcter excepcional”. Desitjarien saber, per tant, què és allò excepcional
que ha ocorregut en l'ajuntament i que obliga a la presentació d'esta moció… En la
moció s'expressa que per al grup que presenta la moció és prioritari “la necessitat
conéixer la situació legal i econòmica, heretada del Partit Popular”. Respecte d'això
indica que no han heretat l'Ajuntament, i que de moment el que governa és el Partit
Popular. Per tant es pregunta de quina herència parlen?...
A continuació indica que esta moció ni ve del PSOE, ni l'han escrit ells, indicant
que la moció procedix de la presentada en l'Ajuntament d'Alboraya, on el partit popular
va perdre les eleccions com a conseqüència d'un pacte de govern en què el partit creat
per la senyora Carmen Peris va afavorir amb els seus vots al PSOE i amb estos vots el
PSOE va aconseguir l'alcaldia, sent ella la primera tinent d'alcalde. Afig que a Alboraya
havien ocorregut coses serioses, que es van truncar com a conseqüència de la crisi
econòmica, i que per això, els que hui governeu, han considerat excepcional el que
ocorre i han sol·licitat una auditoria, atés que ells són els que han heretat el govern.
Conclou indicant que “Jo crec que ací no ha succeït res “excepcional”, vostés
sempre han tingut accés als comptes. Que en el fons d'esta moció volen airejar i dir que
hi ha en els 30 anys, No tinc cap inconvenient, però no els donaré la raó. Quan una cosa
s'ha fet i s'han donat explicacions i a la vista de tots, voler veure ara que s'ha fet en 30
anys no és un gest d'amistat. Damunt vostés i el grup Independents de Rafelbunyol han
presentat la mateixa moció. Insistisc en el fet que ací no han ocorregut coses
excepcionals per a demanar l'auditoria. “
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Interromp el Sr. Fontelles per a dir-li al Sr. alcalde que el seu partit té un
portaveu, que hauria de ser el que intervinga. Es produïx una discussió entre els dos
sobre quan deu d'intervenció o no del Sr. alcalde, requerint-li este que li ha interromput i
cridant-li a l'orde per dos vegades.
A continuació el Sr. Fontelles indica que el partit popular va de víctima i que si
no té res que amagar no té perquè votar en contra. Reconeix que es realitzen auditoria
pública de les empreses tots els anys, però es tracta d'una auditoria comptable, no
integral. Quant al tema que és la mateixa moció que IdRa, indica que els grups parlen
entre ells i tenen la seua estratègia a l'hora de presentar les mocions.
El Sr. Carbonell reitera que el grup Bloc-Compromís votarà a favor la moció,
no entrant a valorar el discurs del Sr. alcalde, a qui qualifica com molt llarg, perquè
creu que no té res a veure.
El Sr. Encarnación també indica que el grup d'Independents de Rafelbunyol
estan a favor, perquè el seu grup també l'ha presentat a la seua aprovació al Ple, si bé
dividida en tres mocions, al diferenciar la de l'Ajuntament i la de les dos empreses
públiques.. Afig que en la comissió el Sr. alcalde va indicar esta moció havia eixit del
PSOE de València, i ara indica que ha eixit d'Alboraia. El Sr. Encarnación afirma que la
moció ha eixit d'Independents de Rafelbunyol. El Sr. alcalde insistix que és d'Alboraia.
El Sr. Encarnación li replica indicant que li pot demostrar que és del seu partit. Finalitza
indicant que quant a l'auditoria que es fa tots els anys de les empreses, no estan parlant
del mateix tipus d'auditoria.
Finalment, sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per set vots a
favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbnyol i BlocCompromís, i sis vots en contra dels regidors del grup Popular.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP D'INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
SOL·LICITUD A LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA DE REALITZACIÓ D'UNA AUDITORIA INTEGRADA DE
L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Encarnación, portaveu i Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“LA LLEI DE LA GENERALITAT VALENCIANA 6/1985, D'11 DE MAIG, DE
SINDICATURA DE COMPTES DISPOSA:
Article 1
La Sindicatura de Comptes és l'òrgan a què, amb la màxima iniciativa i responsabilitat,
correspon el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector
públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen. Tot això sense perjuí del que
establix la legislació de l'Estat.
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La Sindicatura de Comptes dependrà orgànicament de les Corts Valencianes, si bé
gaudirà de total independència funcional per al millor compliment dels seus fins
.
Article 2
El sector públic valencià, a l'efecte d'esta Llei, està integrat per:
a) La Generalitat Valenciana, les seues entitats autònomes, qualsevol que siga
la seua naturalesa, les empreses públiques d'ella dependents i totes les Entitats
estén Que participades majoritàriament per la mateixa.
b) Les entitats locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma, els
seus Organismes autònoms, qualsevol que siga la seua naturalesa, les empreses
públiques dependents de les mateixes i totes les Entitats estén Que participades
majoritàriament per aquelles.
Article 4
U. Sense perjuí de les seues pròpies competències, les actuacions resultants de
l'exercici de les funcions fiscalitzadores de la Sindicatura De Comptes hauran de ser
remeses per esta al Tribunal De Comptes.
Dos. Quan tals actuacions estiguen referides a les entitats locals o a qualsevol de les
institucions incloses en l'apartat 1.b) de l'article 2 d'esta Llei, la Sindicatura De
Comptes li remetrà una còpia d'allò que s'ha actuat, corresponent als òrgans
competents d'aquelles l'adopció de les mesures pertinents, d'acord amb el contingut
dels informes o memòries remesos.
Tres. Per delegació del Tribunal De Comptes podran ser instruïts, per la Sindicatura
De Comptes, els procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la
responsabilitat comptable en què poden incórrer els que tinguen a càrrec seu la
recaptació, l'administració, el maneig o custòdia de cabals o efectes públics.
Article 14
Dos. L'emissió d'informes, memòries o dictàmens podrà realitzar-se, així mateix a
requeriment de les Corts Valencianes, del Consell, de les entitats locals, si és el cas, o
en compliment del programa anual d'actuació aprovat per la pròpia Sindicatura.
Cinc. Les peticions per part de les entitats locals tindran caràcter excepcional i estaran
condicionades a la amb l'aprovació prèvia del Ple de l'entitat respectiva. En tot cas les
entitats peticionàries assumixen la plena i exclusiva responsabilitat de les seues
actuacions o omissions, no quedant vinculat el contingut d'estos informes, memòries o
dictàmens, a menys que siguen dictats en forma de resolucions executables i ferms.
En el nostre programa electoral, marquem com a objectiu prioritari
legislatura, la transparència del nostre ajuntament i les empreses
vinculades. Basant-nos en estos principis, és prioritari per a la nostra
sobretot per a estes entitats, la necessitat conéixer la situació legal i

d'esta nova
municipals,
formació, i
econòmica,
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heretada del PP. D'esta manera, poder analitzar amb tota la informació aportada per
esta auditoria, l'abast de la seua gestió, i així, comprovar amb detall, si les actuacions
realitzades en legislatures anteriors, s'han dut a terme, respecte a les normes
establides.
La Sindicatura de Comptes és un òrgan, amb la independència i mitjans necessaris per
a poder realitzar estes tasques.
En conseqüència i acollint-nos a l'article 14.2 de la llei de La Generalitat Valenciana
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, elevem al ple la següent:
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER: Sol·licitar de la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana, la
petició, d'una AUDITORIA INTEGRADA, de l'Ajuntament de Rafelbunyol , amb CIF
P4620900C dels exercicis 2007-2010
SEGON: Esta sol·licitud de realització d'una Auditoria Integrada de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, es deurà realitzar amb caràcter urgent”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió De Comptes
celebrats el dia 25 d'octubre en què l'assumpte és 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 d'Independents
de Rafelbunyol i dos abstencions ponderades dels representants del grup del BlocCompromís.
El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, reitera allò que s'ha manifestat en la moció
anterior.
El Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, també es ratifica en el que manifesta
anteriorment. Són de l'opinió de demanar l'auditoria a la Sindicatura de comptes, encara
que segurament es quedarà en llista d'espera.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup Independents de Rafelbunyol, explica
que l'intent cal fer-lo. Si finalment vénen els auditors, seran ells els que posen la pauta
per a realitzar l'auditoria i quin tipus d'auditoria es fa. En el fet que es tracta d'una moció
sense sentit, reiterara que és l'auditor el que ha de posar les pautes. Es tracta d'una
auditoria gratuïta. Quant al caràcter excepcional, la situació d'ACMURSA per al seu
Grup és excepcional, i tot tipus d'ajuda que vinga és ben rebut, per la qual cosa creuen
que una auditoria seria ben rebuda. Informa així mateix que hi ha un tipus d'auditoria
que és la d'eficàcia, la qual consistix a veure si s'han aconseguit els objectius previstos,
si s'utilitzen els recursos humans de forma eficient.
El Sr. Alcalde indica que el seu grup es manté en la postura manifestada
anteriorment.
El Sr. Carbonell intervé per a explicar que la informació que té és de la gent que
treballa en la pròpia Sindicatura i de la seua programació. Votaran a favor pel tema de la
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transparència, però pensa que difícilment es durà a terme l'auditoria per part de la
Sindicatura.

Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per set vots a favor dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i
sis vots en contra dels regidors del grup del Partit Popular

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP D'INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL
SOBRE SOL·LICITUD A LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA DE REALITZACIÓ D'UNA AUDITORIA
INTEGRADA A ACMURSA
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es
llig la moció següent:
“LA LLEI DE LA GENERALITAT VALENCIANA 6/1985, D'11 DE MAIG, DE
SINDICATURA DE COMPTES DISPOSA:
Article 1
La Sindicatura de Comptes és l'òrgan a què, amb la màxima iniciativa i responsabilitat,
correspon el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector
públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen. Tot això sense perjuí del que
establix la legislació de l'Estat.
La Sindicatura de Comptes dependrà orgànicament de les Corts Valencianes, si bé
gaudirà de total independència funcional per al millor compliment dels seus fins.
Article 2
El sector públic valencià, a l'efecte d'esta Llei, està integrat per:
a) La Generalitat Valenciana, les seues entitats autònomes, qualsevol que siga la seua
naturalesa, les empreses públiques d'ella dependents i totes les Entitats estén Que
participades majoritàriament per la mateixa.
b) Les entitats locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma, els seus
Organismes autònoms, qualsevol que siga la seua naturalesa, les empreses públiques
dependents de les mateixes i totes les Entitats estén Que participades majoritàriament
per aquelles.
Article 4
U. Sense perjuí de les seues pròpies competències, les actuacions resultants de
l'exercici de les funcions fiscalitzadores de la Sindicatura De Comptes hauran de ser
remeses per esta al Tribunal De Comptes.
18
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Dos. Quan tals actuacions estiguen referides a les entitats locals o a qualsevol de les
institucions incloses en l'apartat 1.b) de l'article 2 d'esta Llei, la Sindicatura De
Comptes li remetrà una còpia d'allò que s'ha actuat, corresponent als òrgans
competents d'aquelles l'adopció de les mesures pertinents, d'acord amb el contingut
dels informes o memòries remesos.
Tres. Per delegació del Tribunal De Comptes podran ser instruïts, per la Sindicatura
De Comptes, els procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la
responsabilitat comptable en què poden incórrer els que tinguen a càrrec seu la
recaptació, l'administració, el maneig o custòdia de cabals o efectes públics.
Article 14
Dos. L'emissió d'informes, memòries o dictàmens podrà realitzar-se, així mateix a
requeriment de les Corts Valencianes, del Consell, de les entitats locals, si és el cas, o
en compliment del programa anual d'actuació aprovat per la pròpia Sindicatura.
Cinc. Les peticions per part de les entitats locals tindran caràcter excepcional i estaran
condicionades a la amb l'aprovació prèvia del Ple de l'entitat respectiva. En tot cas les
entitats peticionàries assumixen la plena i exclusiva responsabilitat de les seues
actuacions o omissions, no quedant vinculat el contingut d'estos informes, memòries o
dictàmens, a menys que siguen dictats en forma de resolucions executables i ferms.
En el nostre programa electoral, marquem com a objectiu prioritari d'esta nova
legislatura, la transparència del nostre ajuntament i les empreses municipals,
vinculades. Basant-nos en estos principis, és prioritari per a la nostra formació, i
sobretot per a estes entitats, la necessitat conéixer la situació legal i econòmica,
heretada del PP. D'esta manera, poder analitzar amb tota la informació aportada per
esta auditoria, l'abast de la seua gestió, i així, comprovar amb detall, si les actuacions
realitzades en legislatures anteriors, s'han dut a terme, respecte a les normes
establides.
La Sindicatura De Comptes és un òrgan, amb la independència i mitjans necessaris per
a poder realitzar estes tasques.
En conseqüència i acollint-nos a l'article 14.2 de la llei de La Generalitat Valenciana
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, elevem al ple la següent PROPOSTA
D'ACORD
PRIMER: Sol·licitar de la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana, la
petició, d'una AUDITORIA INTEGRADA, de l'empresa municipal ACMURSA ,
Activitats municipals de Rafelbunyol Societat Anònima , amb CIF A97022073 dels
exercicis 2007-2010
SEGON: Esta sol·licitud de realització d'una Auditoria, es
caràcter urgent.”

deurà realitzar amb
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A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de Comptes
celebrats el dia 25 d'octubre en què l'assumpte és 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 d'Independents
de Rafelbunyol i dos abstencions ponderades dels representants del grup del BlocCompromís.
Els Portaveus dels grups manifesten que es done per reproduït el debat dels
punts anteriors.

Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per set vots a favor dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i
sis vots en contra dels regidors del grup del Partit Popular

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP D'INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL
SOBRE SOL·LICITUD A LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA DE REALITZACIÓ D'UNA AUDITORIA
INTEGRADA A REMARASA
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“LA LLEI DE LA GENERALITAT VALENCIANA 6/1985, D'11 DE MAIG, DE
SINDICATURA DE COMPTES DISPOSA:
Article 1
La Sindicatura De Comptes és l'òrgan a què, amb la màxima iniciativa i
responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat
financera del sector públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen. Tot això
sense perjuí del que establix la legislació de l'Estat.
La Sindicatura De Comptes dependrà orgànicament de les Corts Valencianes, si bé
gaudirà de total independència funcional per al millor compliment dels seus fins.
Article 2
El sector públic valencià, a l'efecte d'esta Llei, està integrat per:
a) La Generalitat Valenciana, les seues entitats autònomes, qualsevol que siga la seua
naturalesa, les empreses públiques d'ella dependents i totes les Entitats estén Que
participades majoritàriament per la mateixa.
b) Les entitats locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma, els seus
Organismes autònoms, qualsevol que siga la seua naturalesa, les empreses públiques
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dependents de les mateixes i totes les Entitats estén Que participades majoritàriament
per aquelles.
Article 4
U. Sense perjuí de les seues pròpies competències, les actuacions resultants de
l'exercici de les funcions fiscalitzadores de la Sindicatura De Comptes hauran de ser
remeses per esta al Tribunal De Comptes.
Dos. Quan tals actuacions estiguen referides a les entitats locals o a qualsevol de les
institucions incloses en l'apartat 1.b) de l'article 2 d'esta Llei, la Sindicatura De
Comptes li remetrà una còpia d'allò que s'ha actuat, corresponent als òrgans
competents d'aquelles l'adopció de les mesures pertinents, d'acord amb el contingut
dels informes o memòries remesos.
Tres. Per delegació del Tribunal De Comptes podran ser instruïts, per la Sindicatura
De Comptes, els procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la
responsabilitat comptable en què poden incórrer els que tinguen a càrrec seu la
recaptació, l'administració, el maneig o custòdia de cabals o efectes públics.
Article 14
Dos. L'emissió d'informes, memòries o dictàmens podrà realitzar-se, així mateix a
requeriment de les Corts Valencianes, del Consell, de les entitats locals, si és el cas, o
en compliment del programa anual d'actuació aprovat per la pròpia Sindicatura.
Cinc. Les peticions per part de les entitats locals tindran caràcter excepcional i estaran
condicionades a la amb l'aprovació prèvia del Ple de l'entitat respectiva. En tot cas les
entitats peticionàries assumixen la plena i exclusiva responsabilitat de les seues
actuacions o omissions, no quedant vinculat el contingut d'estos informes, memòries o
dictàmens, a menys que siguen dictats en forma de resolucions executables i ferms.
En el nostre programa electoral, marquem com a objectiu prioritari d'esta nova
legislatura, la transparència del nostre ajuntament i les empreses municipals,
vinculades. Basant-nos en estos principis, és prioritari per a la nostra formació, i
sobretot per a estes entitats, la necessitat conéixer la situació legal i econòmica,
heretada del PP. D'esta manera, poder analitzar amb tota la informació aportada per
esta auditoria, l'abast de la seua gestió, i així, comprovar amb detall, si les actuacions
realitzades en legislatures anteriors, s'han dut a terme, respecte a les normes
establides.
La Sindicatura De Comptes és un òrgan, amb la independència i mitjans necessaris per
a poder realitzar estes tasques.
En conseqüència i acollint-nos a l'article 14.2 de la llei de La Generalitat Valenciana
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura De Comptes, elevem al ple la següent PROPOSTA
D'ACORD:
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PRIMER: Sol·licitar de la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana, la
petició, d'una AUDITORIA INTEGRADA, de l'empresa municipal REMARASA ,
Residència de Majors Rafelbunyol Societat Anònima, amb CIF A97040869 dels
exercicis 2007-2010
SEGON: Esta sol·licitud de realització d'una Auditoria, es
caràcter urgent.”

deurà realitzar amb

A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió De Comptes
celebrats el dia 25 d'octubre en què l'assumpte és 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 d'Independents
de Rafelbunyol i dos abstencions ponderades dels representants del grup del BlocCompromís.
Els Portaveus dels grups manifesten que es done per reproduït el debat dels
punts anteriors.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per set vots a favor dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbnuyol i Bloc-Compromís, i
sis vots en contra dels regidors del grup del Partit Popular

DESÉ TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP D’INDEPENTS DE RAFELBUNYOL
SOBRE COMPOSICIÓ DE LES MESES DE CONTRATACIÓ.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol,
es llig la següent moció rectificada respecte a la presentada en Comissió:
“La mesa de contractació, és l'òrgan d'assistència en la contractació en
matèries pròpies de competència de l'alcaldia, de la junta de govern i del ple, quan
exercixen funcions com a òrgans de contractació. Per este motiu i per a garantir la
màxima igualtat i transparència en les contractacions, hem preparat la següent moció,
basant-se en les següent normativa, articles 295 i en la disposició addicional segona de
la llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contracta-vos del sector públic i en l'article 21 del
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenrotlla parcialment la llei anterior.
Basant-me en estes conformitats, volem proposar-los al Ple de l'Ajuntament, l'adopció
de la següent PROPOSTA D'ACORD
La mesa de contractació, òrgan d'assistència a l'òrgan de contractació de l'Ajuntament
Ple, tindrà la composició següent:
1.-President:
4. El Sr. alcalde o regidor en qui delegue.
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2.-Vocals:
5. Un representant polític de cada una de les formacions polítiques
existents.
6. L'interventor o persona que tinga atribuïdes l'assessorament
econòmic pressupostari de l'òrgan.
7. Un funcionari que tinga atribuïdes l'assessorament jurídic de
l'òrgan.
3.-Secretari amb veu i sense vot.
4.-Un tècnic, si es requerix, especialitzat en eixa matèria”
Intervé el Sr. alcalde dient que no és la moció que van presentar en la Comissió i
que si l'han rectificat deurien haver-la presentat primer per escrit.
El Sr. Encarnación contesta que no ho ha fet d'esta manera perquè va entendre,
segons es va acordar en comissió, que no feia falta presentar-la, ja que tots estaven
d'acord amb estes matisacions.
Per part del Sr. Secretari es llig el dictamen de la Comissió de Règim Intern
celebrada el dia 25 d'octubre del 2011 en la qual la moció és dictaminada favorablement
al ple de l'Ajuntament amb les matisacions següents:
*Que no es faça menció expressa als grups polítics sinó que s'indique que en les
meses de contractació que l'òrgan de contractació siga el ple existisca sempre un
representant de cada grup polític de tal manera que el present acord tinga permanència i
no es limite a l'actual composició política.
*Que la composició proposada ho siga sense perjuí de la presència de personal
tècnic en funció de l'objecte del contracte.
Preguntats els representants dels grups polítics, el SR. Carbonell, portaveu del
grup del Bloc-Compromís, manifesta el vot a favor del seu grup.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, expressant que l'actual
composició del ple propicia que puguen estar presents tots els grups polítics en la Mesa
de contractació. Es tracta d'una reivindicació que porten fent des de fa molt de temps i
ara s'alegra que finalment es duga a terme.

Finalment sotmesa la Moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DESÉ QUART.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDETS DE RAFELBUNYOL
SOBRE AMPLIACIÓ DE L’AMPLE DE VOREREA SITUADA EN EL CAMÍ
FONDO.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol,
es llig la moció següent:
“Actualment la vorera que limita amb el poliesportiu municipal Paco Camarasa,
pel carrer Camí Fondo, té un ample de 30 centímetres, mesures que impossibiliten
l'accés a través d'este marge. Circumstància que està provocant que els xiquets i majors
que vullguen accedir a les instal·lacions esportives, els resulte impossible l'accés per
esta vorera, i hagen d'efectuar-ho per la calçada d'este carrer.
A açò, hem de sumar que el pas de vianants per a l'accés a este centre, es troba
situat en el mateix cantó del poliesportiu, condició que per il·lògic, que parega encara
servix, per a agreujar més, el problema d'este accés, ja que obliga a haver de transitar
de forma obligatòria, per un vorera intransitable.
Per si estos 2 motius no foren suficients, cal sumar un tercer factor, detonant,
per a convertir l'accés pel Camí Fondo a este centre; en una tasca impossible. Com és,
la coincidència dels contenidors de fem que hi ha en el carrer, Camí Fondo amb el final
del trajecte del pas de vianants. El que convertix en una verdadera temeritat, l'intentar
seguir qualsevol tipus de norma establida, per a l'accés a este centre, a través d'este
marge.
PROPOSTA D'ACORD:
1-Inforrne tècnic, de la policia, que analitzen la possibilitat d'unes noves ubicacions,
del pas de vianants i contenidors situats en el cantó del carrer Camí Fondo, amb el
poliesportiu Paco Camarasa.
2-Basant-se en la dificultat que provoquen l'accés per la vorera mencionada i sobretot,
els greus problemes que podria ocasionar, requerim amb caràcter prioritari, l'execució
d'obres de reforma d'esta vorera, amb unes noves dimensions, que oferisquen les
màximes garanties per als vianants que circulen per ella, en els 2 sentits.
3-Recolzant-se en l'informe tècnic realitzat per la policia, executar si és procedent, la
nova ubicació del pas o passos de vianants, també i basant-se en este mateix informe,
realitzar la ubicació per als contenidors, de forma, que no obstaculitzen el pas dels
transeünts.”.
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la Comissió d'Obres Públiques
celebrada el dia 25 d'octubre del 2011 en la qual la moció és dictaminada favorablement
al Ple de l'Ajuntament per set vots ponderats a favor, dels regidors dels grups PSPVPSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís i sis abstencions ponderades
dels regidors del Grup Popular.
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Continua el Sr. Encarnación explicant que l'informe tècnic el demana pel tema
dels contenidors i el pas de vianants. Quant a la vorera demana que es realitze
immediatament. No ha demanat ample de la vorera concret, perquè ho deixen al criteri
del tècnic o del regidor d'urbanisme.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es ratifica en allò que s'ha
manifestat en comissió.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que el seu grup
també estan a favor.
El Sr. Alcalde, en representació del grup del partit Popular, indica que en eixe
complex poliesportiu hi ha dos accessos. L'accés principal al poliesportiu es realitza a
través d'una vorera molt àmplia. On estan demanant l'execució de la vorera es tracta
d'un accés secundari que solen utilitzar els que arriben amb cotxe. Es va realitzar
d'acord amb el projecte, perquè així es milloraven les instal·lacions poliesportives, i en
concret la realització del trinquet. Va ser aprovat així per ple i per unanimitat. A més per
part de la policia s'ha realitzat un informe en què s'indica que si es realitza la vorera,
l'aparcament no podrà ser en bateria, haurà de ser en cordó en la part de la bateria, amb
el consegüent problema d'estacionament. Es podria continuar amb el doble sentit de
circulació, però quedaria un poc estret, perquè quedaria una distància de 5 metres.
Quant al tema dels contenidors s'han col·locat allí, potser mal posats, encara que
pensen que no és un tema per a acord de ple, simplement de manifestar-ho es podrien
canviar. Li indica al Sr. Encarnación que davant de sa casa tampoc hi ha vorera. Respon
el Sr. Encarnación, que allí estacionen cotxes, que no hi hi ha pas de vianants. Li
contesta el Sr. alcalde que si haguera vorera, no aparcarien, perquè no hi hauria
amplitud suficient.
Intervé el Sr. Carbonell indicant que deurien haver sabut abans l'existència de
l'informe de la policia.
El Sr. Fontelles afig que la moció demanava fer un informe de la policia i
després decidir sobre el tema. Si hi ha eixe informe, deuria haver-lo facilitat a tots els
grups, o almenys als autors de la moció.
El Sr. alcalde intervé per a dir que si s'aprova la realització de la vorera, es
realitzarà quan es puga perquè ara no hi ha 20.000 € per a realitzar-la.

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

DESÉ QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE
OPOSICIÓ A L'INCREMENT REALITZAT PER L'EMTRE DE LA TAXA PER
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AL SERVICI METROPOLITÀ DE TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS URBANS (TAMER)
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís, es llig la següent
moció.
“L'augment aprovat per l'EMTRE (entitat Metropolitana per al Tractament de
Residus) de la taxa de fem en més d'un 150% ha posat damunt de la mesa el greu
problema de la gestió dels residus a la Comunitat Valenciana i a l'Horta.
La gestió dels residus a València i a l'Horta ha estat presidida per la contínua
improvisació i insostenibilitat. L'abocador tancat en els anys noranta en el terme de
Riba-roja; els problemes continus de l'abocador de Dos Aigües; la falta d'instal·lacions
de tractament adequades, com deixa de manifest la instal·lació de Fervasa; el retard
intolerable de les noves instal·lacions de Quart i Manises són només alguns exemples
d'esta gestió lamentable.
Cal fer menció de com s'està produint l'arreplegada i el tractament posterior del
fem. Cal avançar en l'arreplegada selectiva i posar especial èmfasi en la selecció de la
matèria orgànica com es fa en altres comunitats autònomes i com es va començar a fer
en algun municipi valencià (per exemple, Alcoi).
Des del BLOC-COMPROMÍS considerem imprescindible intensificar les
polítiques de reducció de residus que, desgraciadament, són quasi inexistents en els
projectes de l'EMTRE. S'han de fer campanyes de reducció de residus dirigides a tota
la ciutadania. S'han de generar mecanismes en la mateixa taxa que incentiven la
reducció de residus, i que introduïsquen coeficients que premien o municipis que
obtinguen resultats positius en la reducció dels seus residus, tal com proposem en una
de les nostres al·legacions per mitjà de la introducció del bonus Malus.
La gent del Bloc-Compromís, apostem per avançar en un tractament sostenible
dels residus que comence per introduir mesures i incentius per a reduir la producció,
que es faça una arreplegada selectiva de materials, inclosa la matèria orgànica, que
permeta el màxim reciclatge i reutilització dels residus i que els materials que vagen a
l'abocador siguen els mínims possibles. En l'EMTRE ha de treballar en esta direcció,
exactament la contrària de la direcció en què pareix moure's en este moment.
És per tot el que exposa anteriorment que presentem les següents PROPOSTES
D'ACORD:

“PRIMER.-Que este Ajuntament inste a l'entitat Metropolitana de Residus
(EMTRE) a eliminar l'increment de la Taxa pel servici Metropolità de Tractament i
Eliminació de Residus Urbans (TAMER), i tornar a renegociar-la amb criteris d'equitat
i racionalitat.
SEGON.-L'Ajuntament de Rafelbunyol inste a l'entitat Metropolitana de
Residus (EMTRE) a implementar un sistema de bonus Malus per al càlcul de la tarifa,
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segons el qual es primària els subjectes passius residents en aquells municipis que
reduïsquen la generació de RSU per habitant respecte de l'any anterior i, al contrari,
gravar aquelles que augmenten la generació per ‘capita' respecte de l'any anterior.

TERCER.- Que l'Ajuntament inste a l'entitat Metropolitana de Residus a què
la taxa establisca trams de bonificacions, destinades a les famílies nombroses i/o que
compten amb algun membre amb discapacitat. Igualment, s'han d'atorgar bonificacions
en la factura als titulars dels contractes de subministrament quan les persones que
convisquen en el domicili, acrediten la percepció d'ingressos per davall del salari
mínim interprofessional.
QUARTA.- Traslladar de la present moció a la Confederació d'associacions
de Veïns de la CV (CAVE-COVA)”.
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la Comissió de Comptes celebrats
el dia 25 d'octubre del 2011 en la qual la moció és dictaminada favorablement al Ple de
l'Ajuntament per cinc vots ponderats a favor dels representants dels grups del PSPVPSOE i del Bloc-Compromís, dos vots ponderats en contra del grup independents de
Rafelbunyol i sis abstencions ponderades dels representants del grup popular.
Continua el Sr. Carbonell dient que des de l'any 2008 s'està pagant esta taxa en
el rebut de l'aigua. Tres anys després d'aprovar açò, l'assemblea de l'EMTRE ha acordat
aprovar un augment del 150% i aplicar-lo a partir de l'1 d'octubre. Es tracta d'una taxa
abusiva que es cobra de manera arbitrària, perquè no es té en compte les persones que
viuen en cada domicili, ni tampoc es diferencia el cobrament dels distints tipus comuns
de les vivendes, ni es valora el sector i activitat que exercix cada empresa. Per tot açò,
este augment de la taxa que ha aprovat el PP és injusta amb els ciutadans. Pareix que
l'única intenció és augmentar la recaptació i així fer pagar als ciutadans la mala gestió
que s'ha fet del fem. Fins ara els que consumien fins a 65 m3 pagaven una taxa de 22,20
€ i ara pagaren 56 €. Un altre punt d'esta gestió del PP és que la Generalitat li deu 23
milions d'euros a l'EMTRE. Els que no aproven esta moció indirectament estan
aprovant la pujada de la taxa.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que
ja van dir en la Comissió que si eliminava el primer punt de la proposta d'acord, el seu
grup votaria a favor de la moció, perquè són de l'opinió que l'increment és necessari.
Explica que l'EMTRE es va constituir l'any 2000, després de la dissolució del Consell
Metropolità de l'Horta i el constituïxen 22 municipis més València capital. Quan es va
constituir l'EMTRE les antigues instal·lacions de Quart de Poblet i l'abocador en Dos
Aigües estaven amortitzades, per la qual cosa el preu de tractament de residus era
econòmic. El tancament d'estes instal·lacions degut a la sobreexplotació i a una orde
judicial, es va obligar a les instal·lacions de dos plantes de tractament i un abocador. El
sobrecost d'estes instal·lacions de tractament són les que han obligat a l'augment del
TAMER si no haguera posat en fallida a esta entitat, ja que el cost de tractament ha
passat de 35 €/tona a 72 €/tona en les noves instal·lacions. Al sobrecost de les
instal·lacions s'arrosseguen també els deutes històrics que estan al voltant de 23 milions
d'euros. Estos costos suposa una pujada percentual de 150 %, però que es traduïx en una
27

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

pujada mensual de 2,86 €, i encara així el rebut queda per davall de ciutats com Madrid,
Sevilla, Barcelona, Bilbao. Dir que totes estes inversions feien molta falta, perquè les
noves normatives sobre tractament van evolucionant i ens obliguen a invertir en noves
tecnologies.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, exposa que els alcaldes
socialistes han presentat al·legacions, mocions i recursos a la pujada d'esta taxa. Pensen
que esta taxa és abusiva i arbitrària, perquè no té en compte les persones que viuen en
una vivenda . També paguen el mateix una comunitat de veïns que tinga només un
aixeta que els que tinguen piscina, zona verda. Les empreses tampoc pagaran pel tipus
de residus que generen. A més estan obligats a informar individualment de la pujada i
no ho han fet. El representant de l'Ajuntament en l'EMTRE justifica la pujada pels
sobrecostos de les noves instal·lacions, però hi ha 8 alts càrrecs que cobren més que el
president del Govern i que el de la Generalitat. És veritat que hi ha sobrecostos, però
també hi hi ha balafiament i una mala gestió de qui ha de fer-ho i ara és el PP. Pensen
que no és correcte que la pujada s'aplique per igual en el rebut de l'aigua de 65 m3
anuals.
El Sr. Ovejero, portaveu del Grup Popular, indica que fins fa poc hi hi havia vot
unànime sobre el tema, inclòs el del PSOE, per la qual cosa també són coresponsables
de la pujada. Afig que el seu Grup es va abstindre en comissió perquè no estaven
d'acord amb el primer punt de la moció. Pensen que és necessari l'augment de la taxa i
es remet a allò que s'ha explicat pel Sr. Encarnación per a argumentar la pujada. Quant
al segon i al tercer punt, sí que són aspectes viables que poden posar-se en marxa.
Pareix que els representants del grup popular en l'EMTRE ja estan estudiant estes
possibilitats i hi ha compromís que es desenrotllen, però en estos moments pensen que
és inviable. Ara voten que no a la moció perquè estan en contra del primer punt, però
que en un futur no molt llunyà el segon i el tercer punt l'aprovaran, perquè pague més el
que més consumisca.
El Sr. alcalde intervé per a matisar alguns aspectes i és interromput pel Sr.
Carbonell, dient este que l'alcalde només pot intervindre per a dirigir el ple, per una
qüestió d'orde, atés que sinó el seu partit té dos portaveus, produint-se una discussió
entre el Sr. Carbonell, l'alcalde i el Sr. Ovejero sobre este tema.
Continua el Sr. Carbonell dient que s'alegra molt que esta moció haja ocasionat
este debat en el si del ple. Li indica al portaveu del grup Independents de Rafelbunyol
que coneixia la història de la constitució de l'EMTRE, entre altres coses perquè l'últim
president del Consell Metropolítà va ser el Sr. Alcalde. També que s'ha llegit molt bé
l'al·legat de defensa de l'EMTRE, però no ha dit per què han de pagar els veïns el
finançament de les instal·lacions i per què no ho finança la Generalitat. Reitera que no
retiraran el punt primer, i s'alegra que accepten els altres dos. Finalment indica que quan
s'està dient que no a esta moció, també s'està dient que sí als 8 alts càrrecs que cobra
més que el president i 81 persones cobren més de 51.000 €. No entén esta defensa,
perquè ja es paga via impostos per al finançament d'obres.
El Sr. Encarnación respon que el tema dels salaris també els pareix una
barbaritat, i si depenguera d'ells desapareixeria.
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Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots
en contra dels regidors dels grups del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol i
cinc vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i del Bloc-Compromís.

SETZÉ.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE ADHESIÓ AL PLA
DE XOC DE FINANÇAMENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís, es llig la següent
moció.
“Amb data 11 d'octubre del 2011, la Comissió Informativa de Cooperació
Municipal de la Diputació de València va aprovar les bases per a adherir-se al Pla de
xoc de la Diputació de València per a finançar els gastos degudament contrets pels
ajuntaments i entitats locals menors de la província de València.
Esta subvenció es podrà destinar a la cancel·lació de deutes amb contractistes o
subministradors d'aquelles partides incloses tant en el capítol II (gastos en béns
corrents i servicis) com en el capítol VI (inversions reals) del pressupost de gastos de
l'Ajuntament.
En el cas de la nostra localitat la subvenció pot arribar fins als 20.000 €.
És per tot l'exposat que presentem la següent PROPOSTA D'ACORD:
Que l'Ajuntament de Rafelbunyol s'adherisca al Pla de xoc de Finançament de
la Diputació de València”
Afig que açò ha eixit publicat amb data 26 d'octubre del 2011.
Per part del Sr. secretari es dóna lectura a l'acord de la Comissió de comptes
celebrats el dia 25 d'octubre del 2011 en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per onze vots ponderats a favor dels representants
dels grups del partit Popular, PSPV-PSOE i del Bloc-Compromís, dos abstencions
ponderades del grup independents de Rafelbunyol.
Contínua indicant el Sr. Carbonell que esta informació li va arribar a través del
diputat provincial del BLOC i es tracta d'un diners a fons perdut que pot vindre bé per a
pagar factures.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, diu que una
vegada llegida l'orde estan d'acord amb la mateixa.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, també estan a favor de la
mateixa.
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El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, indica que també estan
d'acord amb la mateixa.
Sotmesa la moció a votació el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda adherirse al Pla de xoc de Finançament de la Diputació de València.”

DESSETÉ.- MOCIÓ DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE PRESÈNCIA DEL
PERSONAL EVENTUAL D'ESPORTS I CULTURA EN LA COMISSIÓ
INFORMATIVA DEL MES DE NOVEMBRE A L'EFECTE DE PRESENTACIÓ
DE MEMÒRIA D'ACTIVITATS I PROPOSTES PER A L'ANY 2012 EN CADA
UNA DE LES ÀREES.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís, es llig la següent
moció.
“En l'ajuntament de Rafelbunyol hi ha les figures del gestor cultural i la del
gestor d'esports, sota la figura legal de personal de confiança.
Considerem que estes figures responen a una necessitat compartida per tots els
grups municipals de l'Ajuntament.
Davant de del Ple d'Organització, en una Junta de Portaveus, el Sr. alcalde ens
va dir el nom de les persones que pensava nomenar i a tots els grups municipals ens va
paréixer bé.
Així mateix des del grup municipal del Bloc-Compromís, estem demanant des de
fa molts anys, que tant la programació esportiva com la cultural tinguen una
periodicitat anual i que estiguen totalment definides i pressupostades.
És per tot el que exposa anteriorment que plantegem les següents PROPOSTES
D'ACORD:
Que els dos gestors, el de cultura i el d'esports, compareguen i ens presenten en
la Comissió Informativa del mes de novembre del 2011 una memòria valorada de les
activitats i propostes per a l'any 2012 en cada una de les àrees.”
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 25 d'octubre del 2011 en la qual la moció és dictaminada
favorablement al Ple de l'Ajuntament per deu vots ponderats a favor pels representants
dels grups Partit Popular, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís i tres
abstencions ponderades del representant del grup municipal del PSPV-PSOE.
El Sr. Carbonell continua ampliant que es tracta que donen explicacions del que
realitza i també de cara als pressupost de 2012, perquè la situació política actual fa que
els pressupostos siga cosa de tots, ja cap partit pot aprovar-los en solitari. Es tracta de
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fer-ho més participatiu, que ens expliquen el seu programa i que pugam fer-los
suggeriments. Ja he parlat amb els dos i els pareix bé la idea.
Al Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, li pareix bé
la idea, encara que creu que les persones competents per a donar informació sobre temes
serien els regidors de Cultura i d'Esports respectivament.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, entenen que en el context
de normalitat i sent que la designació d'estes persones ha sigut recolzada per tots els
grups, consideren excessiu una compareixença d'estes persones en una comissió.
Consideren més encertat, ja que hi ha accessibilitat als mateixos, que es faça primer un
informe valorat del seu projecte per a l'any que ve, abans de fer-los vindre ací. Si
haguera alguna cosa més concreta per a explicar és quan se'ls podria cridar.
El Sr. Ovejero, portaveu del grup del PP, indica que al seu grup no li pareix
malament la compareixença d'estes persones i que expliquen els seus programes.
S'estranyen que qui advoca per la participació ara pose entrebancs a això.
Respon el Sr. Carbonell al grup d'Independents de Rafelbunyol que la intenció
de la moció és que ens informen sobre la seua programació. No es tracta que vagen al
jutjat ni que fiscalitzem la seua labor. Al portaveu del PSOE li respon que el gestor
cultural no va informar del programa, sinó de la programació de la Comissió del 150
aniversari de la Societat Musical “La Primitiva”. No volen que els exposen això, sinó
que cal parlar de tota la programació en el seu conjunt. Reitera que ha parlat amb els
dos, i als dos els ha paregut bé vindre ací a explicar-ho.
Al Sr. Fontelles li sorprén la lliçó de participació del Sr. Ovejero, quan hui han
votat sobre la participació en una mesa de contractació i mai els han deixat participar.
L'única cosa que ha manifestat és que és suficient que els presenten un informe valorat,
per a saber el que proposen i quan vinguen poder donar idees o suggeriments.
El Sr. Carbonell insistix que no té un concepte fiscalitzador.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per deu vots a favor dels
regidors dels grups del Partit Popular, d'Independents de Rafelbunyol i de BlocCompromís, i tres abstencions dels regidors del grup del PSPV-PSOE.

DESÉ OCTAU.- MOCIÓ DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE MESURES A
ADOPTAR EN EL MOMENT QUE LA GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís, sol·licita que la moció siga
llegida per la Sra. Piquer Carbonell, regidor del seu grup. Per part de la Sra. Piquer
Carbonell llig la següent moció.
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“La Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de la Llei de Bases del Règim Local,
establix en l'article 26.1.B que els municipis de més de 5.000 habitants han de prestar
obligatòriament el servici de biblioteca pública.
A Rafelbunyol tenim la nostra biblioteca municipal en els baixos de la Casa del
Jove junt amb la Sala d'ordinadors. La biblioteca municipal està pensada com un lloc
de lectura, d'estudi i de consulta.
La base de la biblioteca municipal ha de ser la de proporcionar als veïns i
veïnes de Rafelbunyol d'un espai tranquil, amb un ambient adequat a l'estudi i la
lectura.
La biblioteca de Rafelbunyol podria tindre les característiques necessàries per a
s'un lloc adequat de lectura i estudi, però les funcions que se li donen al personal
responsable de la biblioteca i a la mateixa biblioteca fan que este espai es desvirtue per
complet.
Moltes vegades la biblioteca s'ha utilitzat com un centre per a apuntar-se per a
assistir als cursos i a les excursions que s'organitzen des de la Casa del Jove. Esta
funció que se li dóna entorpix el silenci que se li suposa a un lloc d'estes
característiques.
Tal com establix la llei de règim local abans mencionada i tenint en compte el
dret que se li suposa els veïns i veïnes de Rafelbunyol de poder fer ús d'una biblioteca
municipal, és a dir, de tindre un lloc adequat per a l'estudi, la consulta i la lectura,
presentem les següents PROPOSTES D'ACUERO:

− Que la persona encarregada de la biblioteca, tinga les funcions
corresponents al seu lloc de treball.
− Que s'habilite un espai per a donar servici a les llistes dels cursos i de
les excursions i que s'indique el lloc concret perquè la gent no pregunte
en la biblioteca.
− De no poder ser, que s'habilite en la Casa del Jove un espai integre
d'estudi i de lectura. Ha d'haver-hi separació entre les funcions del
responsable de la Casa del Jove i del responsable de la Biblioteca.”

Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la Comissió de Comptes celebrats
el dia 25 d'octubre del 2011 en la qual la moció és dictaminada favorablement al Ple de
l'Ajuntament per dos vots ponderats a favor de la representant del grup del BlocCompromís, i onze abstencions ponderades dels representants dels grups del Partit
Popular, Independents de Rafelbunyol i PSPV-PSOE.
Continua dient la Sra. Piquer Carbonell que la moció sorgix de queixes d'usuaris.
A més per experiència personal sap que ha passat més d'una vegada. Que s'indique que
són espais diferents i que es diferencien de fet.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta
que no acaben d'entendre la moció. El primer punt indica que la persona encarregada de
la biblioteca estiga realitzant la seua funció, quan normalment ho està fent. Puntualment
vaig poder fer una altra funció, però normalment realitza la seua.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, creu que no es tracta d'una
situació permanent, i que el punt dos està a criteri dels usuaris, perquè si que està ben
definit l'espai.
La Sra. Losada, regidor de cultura, no nega que alguna vegada haja ocorregut
allò que s'ha expressat en la Moció. Cal pensar que tot està en el mateix edifici, i moltes
vegades per desconeixement, la gent no té diferenciat l'espai. Respecte a què s'habilite
un espai per a la lectura ja està previst.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

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

VINTÉ.- INFORME SOBRE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 30
DE JUNY DE 2011

Per part del Sr. secretari s'informa sobre l'estat d'execució del pressupost a 30 de
juny del 2011 d'acord amb la Base 52 i també pel compromís adoptat en el ple passat.
L'informe comença amb el pressupost aprovat per un import de 5.788.817 € i fa
referència a les modificacions per ampliació de crèdits que s'han produït bàsicament per
la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici anterior, ascendint l'import total dels
mateixos a 1.993.571,46 €, que es referix als crèdits compromesos en exercicis passats.
L'import total de drets reconeguts fins a 30 de juny de 2011 van ascendir a
2186867,14 €, dels quals s'havien recaptat 1.141.236,01 €, fent referència ales quanties
pendents d'ingrés.
Quant al gasto també es fa referència al Pressupost inicial aprovat per un import
de 5.788.817 €. Les modificacions ascendixen igualment a 1.993.571,46, i obeïxen a les
33

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

raons expressades en l'apartat d'ingressos: són modificacions degudes a la incorporació
de romanents de crèdits de l'exercici anterior.
L'import total d'obligacions reconeguts fins a 30 de juny de 2.011 van ascendir a
3.627.888,58 €, dels quals s'havien pagat 2.332.007,97 €, quedant pendent de pagament
la quantitat de 1.295.880,61 €, fent una breu referència a als mateixes.
Els moviments de tresoreria, exclosos els valors, a 30 de juny de 2.011, es
concreten en 1.463.474,28 €
A l'informe s'acompanyen els documents següents:
•
•
•

Estat d'Execució del pressupost d'ingressos a 30 de juny de 2011 a nivell de
capítols i de conceptes.
Estat d'execució del pressupost de gastos, classificació funcional-econòmica,
a nivell de grups de Funció i subfuncions.
Estat d'execució del pressupost de gastos, classificació economicofuncional,
a nivell de capítols i partida.

VINTÉ PRIMER.- INFORME RELATIU A LES FACTURES PENDENTS DE
PAGAMENT.

Inicia la seua exposició el Sr. Secretari dient que este informe es fa en
compliment d'allò que s'ha acordat pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 26
de setembre de 2011 a l'efecte de donar informació al Ple de les factures que en
l'actualitat es troben pendents de pagament, i en especial aquelles la quantia de les quals
superen els 3.000 €.
En primer lloc indica que independentment de l'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament, basant-se en la sol·licitud formulada pel grup del PSPV-PSOE s'emmarca
dins del que preveu la Llei 15/2010 de 5 de juliol, per la que s'establixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, que obliga en l'article 4 a
l'elaboració trimestral d'un informe sobre el compliment dels termini previstos per al
pagament de les obligacions amb cada entitat local, que inclourà el número i quantia
global de les obligacions pendents en què s'està incomplint este termini.

Afig que l'informe es referix a les factures pendents de pagament que
s'arrepleguen en el capítol 2 i 6 del pressupost, fent una explicació del pendent de
pagament dels exercicis 2.009 i 2.010. Respecte de l'exercici de l'any 2.011
s'acompanya relació de factures pendents de pagament i vençudes, detallant-se en
l'informe aquelles de quantia econòmica superior a 3.000 €.
L'informe arreplega també, per al seu adequat coneixement del Ple de
l'Ajuntament les quanties que estan pendents de cobrament per part de l'Ajuntament,
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almenys en els seus conceptes més importants, perquè es puga tindre una visió integral
de la situació econòmica de l'Ajuntament
Finalment es realitzen unes conclusions sobre les mesures més urgents que es
proposen adoptar per a alleujar la falta de liquiditat econòmica.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE sol·licita aclariment sobre si
les factures relacionades en 2009 i 2010 només són les que ascendixen a una quantitat
superior a 3.000 €
Contesta el Sr. secretari que es dóna compte de totes les factures pendents de
pagament corresponent a estos exercicis. En les corresponents al 2011 es dóna
explicació de les superiors a 3.000 €, però en l'annex es relacionen totes.

VINT-I-DOSÉ.- INFORMES DE L'ALCALDIA.
No es van produir

VINT-I-TRESÉ.- 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 el 27 d'octubre van tindre una comissió
de comptes, on es va donar explicació del romanent d'este organisme. A data
26/10/2011 la Generalitat Valenciana deu a la Mancomunitat 339.929 € i els municipis
que la integren li deuen 1.766.000 €. Concretament Rafelbunyol deu 271.929 €. També
és veritat que la Mancomunitat ens deu 8.000 € per l'ús de la piscina. És veritat que el
fem s'ha pagat, però no així el salari de la Treballadora Social i altres servicis, que
deuen des de juny del 2009. Com a conseqüència de tots estos deutes, la Mancomunitat
té un deute pendent a esta data d'1.472.000 €, i la quantitat més elevada és amb
Agricultors de la Vega per 1.361.000 €. Este deute ha portat que Agricultors de la Vega
exigisca a la Mancomunitat que es pose al dia en 2 o 3 mesos o si no deixarà
d'arreplegar el fem.
S'ha firmat un conveni amb esta empresa per a la compra de camions nous i
contractació de nou personal vinculada a l'arreplegada de fem de la Mancomunitat. Si
l'empresa deixa de prestar estos servicis, què ocorreria amb açò? Conclou indicant que
s'ha de fer un esforç gran tots els ajuntaments per a anar posant-nos al dia amb la
Mancomunitat.

El Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol i
representant en l'EMTRE, informa de l'Assemblea que es va celebrar el 27 de setembre
en què es va acordar desestimar els recursos de reposició presentats pel PSOE en relació
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a la pujada del TAMER. També es va acordar sol·licitar a la Generalitat Valenciana la
col·laboració financera en la cancel·lació de crèdits heretats de l'extinció del Consell
Metropolità. Un altre acord va ser l'eliminació dels interessos de demora del TAMER.
Finalment es va aprovar l'entrada en vigor de la gestió dels Ecoparcs per part de
l'EMTRE, i que l'accés siga públic per a tots els residents de l'àrea metropolitana de
València.

VINT-I-QUATRÉ .- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc-Compromís, es lligen les
preguntes següents:
1. Hem tingut coneixement que per al dijous dia 3 de novembre, hi ha convocada una
reunió informativa urgent en l'Escola d'Adults de Rafelbunyol, per a informar sobre el
funcionament i la continuïtat d'alguns cursos, així com de la continuïtat de la pròpia
escola. Podrien informar-nos de tot el que passa en l'Escola d'Adults de Rafelbunyol?
Tan greu és la situació?
Per part del senyor alcalde s'indica que el primer estranyat és ell. Només se li va
indicar del cost de l'EPA, 105.000 €, enfront dels ingressos que ascendixen a 35.000 €.
A açò s'havia d'afegir al voltant de 18.000 € de matrícula. Però la quantitat no era
suficient. La seua intenció no és tancar l'EPA, encara que hi haja pobles que sí que ho
han fet. El que es va proposar és que s'augmentara la quota perquè feren front amb estos
ingressos al 50 % del gasto i l'ajuntament faria front a l'altra mitat. Però no s'ha dit res
de tancar.
Afig la Sra. Losada, regidora de cultura, que no hi ha voluntat de tancar. Es va
redactar l'escrit pel director i els professors, que ha creat una certa alarma. L'objectiu
d'esta nota era que acudiren els alumnes de forma massiva a la reunió.

2. El Poliesportiu “Paco Camarasa” té una gran afluència d'usuaris. Encara que la
legislació no obliga, seria convenient l'existència en les instal·lacions esportives d'un
desfibril·lador. Estos aparells poden evitar les fatals conseqüències de les parades
cardio-respiratories que es podrien donar com a conseqüència de la pràctica de
l'esport. Es té prevista la compra d'un desfibril·lador per a les instal·lacions esportives
“Paco Camarasa”?
Respon el Sr. Bohigas, regidor del Partit Popular, que s'està mirant la compra
d'un d'estos aparells que costa al voltant d'1.500 a 2.000 € i s'ha de fer un curset. Com a
contrapartida, on està el socorrista, hi ha una maleta de ressuscitació prevista de tot el
material. A ell li agradaria que haguera dos: un en la policia local i un altre en la piscina.

3. – De quina manera està organitzat el lloguer de les pistes de pàdel en el poliesportiu
“Paco Camarasa”? Té alguna cosa a veure el club de Pàdel de Rafelbunyol? Tenen
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alguns avantatges els socis del club?
Respon el Sr. Saborit, regidor d'esports, que la forma de reservar les pistes és
telefonant a la piscina. Al club se li reserva les hores que necessita, però no tenen cap
avantatge.
4.- Respecte de la moció que va ser presentada pel grup municipal BLOCCOMPROMÍS i aprovada pel Ple, relativa a la rehabilitació del poliesportiu
municipal: com va el procés de posada en marxa de la venda de la parcel·la municipal?
I de la subvenció que teníem compromesa?
Respon el Sr. alcalde que l'acord de la venda de la parcel·la va ser comunicat a la
direcció territorial de València de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi
Ambient en data 7 d'octubre del 2011, en compliment del que establix la disposició
addicional 3a del decret 178/2004., de 24 de setembre, pel que es crea i regula el
registre Autonòmic de patrimonis Públics municipals del Sòl. D'acord amb l'art. 65.2 de
la Llei 7/1985, hi ha un termini de quinze dies per a formular requeriment en el cas que
es considerara que hi ha una infracció normativa. El dit termini va finalitzar el 26
d'octubre, sense que fins a la data es tinga notícia d'haver-se formulat requeriment o
sol·licitud d'ampliació de l'acord. S'han deixat passar uns dies per si es presentara algun
requeriment per correu. No havent sigut així se'n va a procedir a la publicació de la
convocatòria de la subhasta en el BOP.
Respecte a la subvenció compromesa, s'ha de concretar la sol·licitud de canvi
d'obra per mitjà de la presentació d'un projecte tècnic en què s'arrepleguen les noves
obres a què està vinculada la subvenció, per l'import aproximat del Pla d'Instal·lacions
esportives. Hi ha ordenant al Sr. Arquitecte que concrete el projecte, que arreplegarà
fonamentalment la instal·lació de la gespa artificial

5. Respecte de la moció aprovada en l'últim Ple Ordinari, presentada pel grup
municipal BLOC-COMPROMÍS, relativa a CEERSA, s'han complit totes les seues
previsions?
Respon el Sr. alcalde que el contingut de la Moció junt amb certificació
d'aprovació pel Ple de l'Ajuntament s'ha remés a les autoritats següents:
*D. José Manuel Vela Bargues, conseller d'Hisenda i Administració Pública, el
dia 13 d'octubre de 2.011
*D. Jorge Cabré Rico, conseller de Justifica i Benestar Social, el dia 13 d'octubre
de 2.011
*D. Luis Rosado Bretón, conseller de Sanitat, el dia 13 d'octubre de 2.011
*Al Motl honorable president de la Generalitat Valenciana, D. Alberto Fabra
Part, el dia 13 d'octubre de 2.011.
Per part del gabinet de la presidència s'ha comunicat recepció per mitjà d'un
escrit dirigit al Sr. alcalde.
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6. Quines iniciatives s'han pres després de l'aprovació de la moció relativa a
l'ampliació del Centre de Salut, que va ser presentada pel grup municipal BLOCCOMPROMÍS?
Respon el Sr. alcalde que el contingut de la Moció junt amb certificació
d'aprovació pel Ple de l'Ajuntament s'ha remés al Sr. D. Luis Eduardo Rosado Bretón,
conseller de Sanitat el dia 13 d'octubre de 2.011

Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es
realitzen les preguntes següents:
1. Motius pels quals un solar que es troba situat en el carrer infanta Elena, 6 en estos
moments i després de diversos anys des de la reparcel·lació d'eixe sector, encara es
troba sense tancar.
Motius de no haver atés les repetides reclamacions dels veïns d'eixa zona, on
sol·licitaven el compliment de la normativa existent a este efecte per al tanca d'eixe
solar. Al·legant entre altres motius, problemes de salut pública ocasionats per rates, i
animals abandonats i també que siga, un focus de fem.
El Sr. alcalde li respon que a esta persona se li ha notificat diverses vegades, sent
l'última vegada en 2009. Esta persona va respondre que actualment està en procés de
separació i al·lega que no es posen d'acord per a pagar, i estan a l'espera de sentència
judicial. A més que diguen que en el solar hi ha rates i que siga un focus de fem, no és
degut al fet que no estiga tancat, sinó que allí hi ha menjar i es tiren desperdicis i runes.
Algú ho haurà fet.

2. Nombre de comptadors de llum que disposa, el centre del saló dels majors, incloent
totes les seues dependències.
Facturació mensual de l'any 2010 d'estos comptadors. De forma individual, en el cas
que hi ha diversos comptadors.
Respon el Sr. alcalde que actualment hi ha dos compatadors. Un del bar i de
l'edifici que hi ha al costat i un altre del local social, SPA i Centre de Rehabilitació. S'ha
donat orde perquè s'instal·le un comptador en l'edifici del bar, un altre per als edificis
municipals i un tercer per al SPA i Centre de Rehabilitació.
Quant a la facturació del bar i sala de reunions és de 15.271,15 € anuals.
El saló de reunions amb SPA i Centre de Rehabilitació 35.849 € fins a setembre,
perquè a partir d'este mes es va donar d'alta i s'ha pagat 10.976 €.
A l'haver distribuït els comptadors de forma diferent, el comptador del SPA i del
Centre de Rehabilitació, eixe gasto el pagarà ara REMARASA.
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3. Nombre de comptadors de llum que disposa, l'edifici de la Casa de la Cultura,
incloent sala exposicions i bar.
Facturació mensual de l'any 2010 d'estos comptadors. De forma individual, en
el cas que hi ha diversos comptadors.
Respon el Sr. alcalde que en la Casa de la Cultura hi ha dos comptadors. Un per
al bar i un altre per a la resta de l'edifici. La facturació anual del bar és de 10.976,69 €y
l'altre de 2.568,887 €.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, pregunta oralment en
relació a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Tenen dos edificis sense ascensor, un
l'EPA i un altre la Casa Jove, sent prioritari al nostre entendre el de l'EPA.
Respon el Sr. alcalde que ho tenen previst, però que no hi ha diners per a la
seua instal·lació.

El Sr. Carbonell realitza les següents preguntes orals:
1.- S'ha adjudicat ja el Bar de la Casa de la Cultura?
Contesta el Sr. alcalde que s'ha obert el sobre de les condicions. Que s'han
presentat 4 sol·licituds, i que s'està a l'espera de cursar la invitació per a presentar
l'oferta econòmica. Estos sobres s'obriran públicament.
2.- Des de març del 2011 els treballadors d'ACMURSA no estan cobrant
regularment per problemes de liquiditat, i hui és el dia que els deuen cinc mesos de
sou.Tots sabem que la causa principal és que la Generalitat que ens deu més de
500.000 € i les empreses a què facturen que deuen més 250.000 €. El 24 de setembre el
Sr. alcalde va convocar un consell administració d'ACMURSA a què es va invitar els
portaveus per a explicar-nos les gestions que s'estaven fent per a solucionar este
problema, plantejant diverses propostes, entre elles una proposta de refinançament del
deute d'ACMURSA per mitjà d'un préstec hipotecari amb RuralCaja que ens permetria
estalviar prop de 20.000 € en interessos mensuals i una pòlissa de 400.000 € amb el
Banc de Crèdit Local i que havia d'avalar l'Ajuntament. Tots els presents en la reunió
estaven d'acord amb les operacions, havent de votar en el ple de hui la conformitat de
l'aval. Com no s'ha votat, pregunte al Sr. alcalde que ha passat amb estes operacions.
Respon el Sr. alcalde que el refinançament era necessàri, perquè han aconseguit
reduir les quotes de 35.000 €/mensuals a 12.000 €/mensuals a l'unificar les dos pòlisses
i el préstec hipotecari.
Respecte al pagament de la subvencions han estat, a través del Sr. Ovejero, en
contacte amb totes les persones que d'alguna manera eren responsables d'açò. Informa
que la setmana que ve tenen cita amb el cap del SERVEF.
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Han intentat solucionar este problema a través d'un préstec en La Caixa. A finals
de setembre els van dir que no a la subscripció d'una pòlissa de crèdit. Han intentat
buscar altres bancs que l'esmentat Banc de Crèdit Local (BBVA), que en prinicipi els va
dir que sí. Van demanar una quantitat que permetera pagar els sous que es deuen i fins
al 31 de desembre. El problema de Grècia, ha fet que els bancs hagen de demanar
autorització a Madrid. Este matí el BCL ens ha dit que la resposta de Madrid pot tardar
huit o deu dies. Han parlat també amb altres bancs, entre ells amb Caixa Camp, i la
directora els ha expressat que faran el que es puga per a contestar demà.
Intervé el Sr. Carbonell per a preguntar per què no s'han fet les gestions en tots
els bancs al mateix temps, perquè pareix que estiga tancat i després els diuen que no.
Reconeixen l'esforç que estan fent per a intentar solucionar el problema, però no s'ha
gestionat correctament, perquè gestió i informació van de la mà. El dia 24 els van dir
que els passarien la informació i a hores d'ara encara no l'han facilitat ni als polítics ni
als treballadors. Eixa part de la seua gestió l'han de millorar, afegint que deuen d'anar a
tots els bancs i donar-lo al millor postor.
Respon el Sr. alcalde “que pareix l'amo de la casa, que vaja dient el que han de
fer. L'Ajuntament està més preocupat del que vosté creu en sol·lucionar el problema
d'esta gent. Està fent esforços per a trobar la solució. Estan fent el que es puga i
l'impossible. No és fàcil tractar amb els bancs hui en dia. A més li dic que jo li he dit
coses en confiança i vosté no ha respost a ella. Des de hui li dic que no el vaig a tractar
més així.”

El Sr. Encarnación, portaveu d'IdRa, li demana l'informe que els havia d'haver
donat sobre la situació a hores d'ara d'ACMURSA. El Sr. alcalde li contesta que ho va
dir en l'assemblea. Respon el Sr. Encarnación que ho va dir de pressa i corrent. Replica
el Sr. alcalde que “volguera que vostés estigueren ací, que a les huit del matí ja estava
treballant en el despatx i se n'ha anat a les tres de la vesprada.” Li contesta el Sr.
Encarnación que no ho posa en dubte.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, prega que es faça un
informe tècnic de l'estructura de les VPO davant de les possibles pluges, i la manera de
protegir-ho. Respon el Sr. alcalde que això no val per a res, que quan entre algú açò ha
d'anar fora.
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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