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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CONVOCADA EL DIA ONZE DE JUNY DE DOS MIL ONZE A L'EFECTE DE
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ LOCAL I ELECCIÓ D'ALCALDE.
A Rafelbunyol, sent les onze hores del dia onze de juny de dos mil onze es van reunir, en el
saló de Sessions de la Casa Consistorial, les següents persones a l'efecte de constitució de la
corporació Local i elecció d'alcalde:
Regidors electes en les passades eleccions locals celebrades el dia 22 de maig del 2011
JAIME GARCIA GARCIA (P.P.)
MIGUEL ANGEL SABORIT ARRIBAS (P.P.)
NURIA LOSADA NATIVIDAD (P.P.)
MARIA DEL CARMEN PIQUER BERNET (P.P.)
EDUARDO OVEJERO ADELANTADO (P.P.)
FERNANDO DANIEL BOHIGAS TOMAS (P.P.)
FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI (P.S.O.E.)
LAURA CARBONELL SANCHEZ (P.S.O.E.)
FRANCISCO ALBERTO LOPEZ LOPEZ (P.S.O.E.)
VICTOR ENCARNACION FURIO (IdRA)
RICARDO BLASCO GUILLEM (IdRA)
ENRIC CARBONELL I ROS (C.M. COMPROMIS)
MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL (C.M. COMPROMIS)
Sr. secretari:
FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO.

ASSUMPTES TRACTATS:

Per part del Sr. secretari es dóna lectura de l'Acta de proclamació de Regidors
electes elevat per la Junta Electoral de Zona de Sagunt, en la que es reflectixen els resultats
de les eleccions locals celebrades el passat dia 22 de maig de 2.011, i de la qual resulta que
el Partit Popular va obtindre 6 Regidors electes, el Partit Socialista Obrer Espanyol 3
Regidors electes, Independents de Rafelbunyol 2 Regidors electes, i Bloc Nacionalista
Valencià-Coalició Municipal Compromís 2 Regidors electes.
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S'ha fet entrega en la Secretaria Municipal amb caràcter previ a la celebració del
present acte de les credencials de designació de regidor electe emeses per la Junta Electoral
de Zona de Sagunt.
Igualment el Sr. secretari informa que per part dels Regidors proclamats electes s'ha
procedit a formular les declaracions de béns patrimonials i la de causes de possible
incompatibilitat, tot això en compliment dels articles 75.7 de la Llei 7/1.985, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i 131 de la Llei 8/2.010 de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, (desenrotllada Mitjançant Un Decret 19/2010 de 19 de novembre,
del Consell).
Igualment, i d'acord amb el que establix l'article 36 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals s'han preparat els justificants
actualitzats de l'estat de tresoreria de la corporació, així com l'actualització de l'inventari del
patrimoni de la corporació.
D'acord amb els tràmits procedimentals que indiquen els articles 195 i 196 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, i 37 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, té lloc els actes següents:

1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
D'acord amb els antecedents que es troben en poder de l'Ajuntament, el secretari
informa que, entre els Regidors Electes presents, el de major edat és D. JAIME GARCIA
GARCIA, i el de menor edat és D. FRANCISCO ALBERTO LOPEZ LOPEZ.
Amb caràcter previ a la presa de posició, ambdós regidors electes presten jurament o
promesa segons el que disposa l'article 108.8 de la llei orgànica del Règim Electoral
General, sota la fórmula: "Jure o Promet per la meua consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Rafelbunyol, amb
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana.”
Es fa constar que el Sr. López López expressa “Estatut d'Autonomia del País
Valencià”.
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Per tant, queda constituïda la MESA d'Edat amb estos dos Regidors Electes presents,
actuant com a president D. Jaime García García i com a secretari D. Francisco Alberto
López López.
2.- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS
La MESA constituïda comprova les credencials presentades davant de la Secretaria i
l'acreditació de la personalitat dels Regidors Electes, d'acord amb les certificacions que a
l'Ajuntament li ha remés la Junta Electoral de Zona i les considera prou vàlides.

3.- CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Comprovat per la MESA d'Edat que concorren a la sessió tretze Regidors Electes que
constituïxen la majoria absoluta, la resta de Regidors presents presten jurament o promesa,
segons el que disposa l'article 108.8 de la llei orgànica del Règim Electoral General, sota la
fórmula: "Jure o Promet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Rafelbunyol, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
Es fa constar que els Regidors Laura Carbonell Sánchez, Enric Carbonell i Ros i María
Amparo Piquer Carbonell expressen “Estatut d'Autonomia del País Valencià”.
Igualment el Sr. Carbonell i Ros i la Sra. Piquer Carbonell, afigen en la seua fórmula:
“…, igualment promet impulsar l'ensenyança en valencià, plurilingüe i de qualitat”.

La Sra. Losada Natividad afig en la seua fórmula de jurament: “… davant de Déu i amb
lleialtat al Rei…”.
Tot seguit la MESA declara constituïda la corporació.

4.-ELECCIÓ D'ALCALDE
A continuació, el secretari de l'Ajuntament anuncia que se'n va a procedir a l'elecció
d'alcalde, assenyalant que, d'acord amb el que establix l'article 196 de la Llei orgànica del
règim electoral general, podran ser candidats els Regidors que van encapçalar les
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corresponents llistes electorals, i que serà proclamat electe qui obtinga la majoria absoluta, i
que si cap obtinguera la dita majoria serà proclamat electe alcalde el Regidor que
encapçalara la llista que haguera obtingut més vots en les eleccions, d'acord amb l'acta de
proclamació remesa per la Junta Electoral de Zona.
No plantejant-se cap renúncia a ser candidat a alcalde tot seguit, tots els Regidors
presents procedixen, per mitjà de papereta secreta introduïda en un sobre i depositada en
una urna, a l'elecció, que dóna el resultat següent:
•
•
•
•

JAIME GARCIA GARCIA Llista Electoral Partit Popular (P.P.) Vots obtinguts
SIS (6).
FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI Llista Electoral del Partit
Socialista Obrer Espanyol (P.S.O.E.) Vots obtinguts TRES (3).
ENRIC CARBONELL I ROS, Llista Electoral del Bloc Nacionalista ValenciàCoalició Municipal Compromís (C.M. Compromís): Vots obtinguts DOS (2)
VICTOR ENCARNACIÓ FURIO, Llista electoral d'Independents de Rafelbunyol
(IdRA): Vots obtinguts UN (1)

VOTS NULS...........0.
VOTS EN BLANC.......1.
TOTAL VOTS EMESOS.13
Sent el nombre de vots vàlids emesos el de tretze i no havent obtingut cap Regidor la
majoria absoluta, el Regidor D. JAIME GARCIA GARCIA, candidat que encapçala la
llista que ha obtingut nombre més gran de vots populars en les eleccions realitzades el
passat dia 22 de maig de 2011, és proclamat alcalde Electe per la MESA d'Edat.
Tot seguit, D. JAIME GARCIA GARCIA pren possessió del seu càrrec i presta
jurament, sota la fórmula: "Jure per la meua consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Rafelbunyol, amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana.”
Complit l'objectiu de la sessió, el Senyor alcalde president invita els distints candidats a
l'Alcaldia a què puguen dirigir-se als assistents.
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S'atorga la paraula en primer lloc al Sr. Carbonell i Ros, candidat de la llista Bloc
Nacionalista Valencià-Coalició Municipal Compromís (C.M. Compromís), el qual es
dirigix als presents expressant:
“Senyor Alcalde, senyores regidores i regidors, ex-regidores i ex-regidors, veïnes i
veïns de Rafelbunyol, bon dia a totes i tots.
PRIMER.- Volguera adreçar-me a totes les veïnes i veïns de Rafelbunyol que amb el seu
vot han fet possible que el BLOC-COMPROMÍS, estiguem presents en l'acte de constitució
de la nova corporació amb dos regidors. Però dir-vos també, que amb el vostre vot, heu fet
possible que el PP de Rafelbunyol perdera la majoria absoluta que tenia des de fa molts
anys.
SEGON.- Volguera adreçar-me a Josep, que ha sigut el meu company en l'Ajuntament al
llarg dels últims huit anys. Josep, gràcies per la teua col·laboració, per la teua dedicació, per
la teua il·lusió i pel teu treball. Un treball que ha estat molt positiu per al BLOC, però que
també per a la població de Rafelbunyol. Però sobre tot, Josep, moltes gràcies per la teua
amistat.
TERCER.- Volguera donar la benvinguda a Amparo Piquer, la primera regidora
nacionalista a l'Ajuntament de Rafelbunyol. Una dona jove, preparada , amb il·lusió i
vocació, que amb el seu treball farà més gran i visible el projecte del BLOCCOMPROMÍS, en benefici del poble de Rafelbunyol. Amparo, sigues benvinguda.
QUART.- I per acabar, volguera fer una reflexió en veu alta: hui, políticament parlant,
encetem una nova etapa a Rafelbunyol, una etapa que ve marcada per la pèrdua de la
majoria absoluta del PP, una etapa que posa en marxa la nostra particular transició
democràtica. Però sobre tot una etapa en què es fa necessària la col·laboració de totes i tos
per a afrontar els reptes que té plantejats la nostra població:
• La formació i l'ocupació dels nostres joves
• La posada en marxa del camp de futbol i de la piscina
• L'ampliació del Centre de Salut
• La posada en valor de la Casa de la Cultura i de l'Auditori
• L'aplicació de polítiques sostenibles
• Fer front amb decisió a l'elevat endeutament municipal
• La democratització del nostre Ajuntament i de les nostres Empreses
Públiques
• I la participació ciutadana en els assumptes municipals
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Veïnes i veïns de Rafelbunyol, esta és la nostra voluntat i el nostre COMPROMÍS.
BONDIA I MOLTES GRÀCIES”.
A continuació s'atorga la paraula al Sr. Encarnación Furió, candidat de la llista
electoral d'Independents de Rafelbunyol, el qual es dirigix als presents expressant:
“Bon dia a tots.
Des del nostre Grup polític, Independents de Rafelbunyol, IdRa, volem manifestarlos, l'alegria i honor, que ens ha suposat el poder estar hui presents en este acte de
proclamació. Per este motiu, i en primer lloc, vull agrair, en nom del meu partit i en el meu
propi, a tots i cada un dels veïns de Rafelbunyol, l'oportunitat que amb la seua confiança,
ens han brindat de poder estar ací.
Creem que estem en un moment històric, ja que a partir d'ara, i sense oblidar la
gran labor política realitzada anteriorment, podem marcar noves formes de governar, on
la democràcia, els valors, la transparència, i sobretot, la suma d'idees, siguen les
verdaderes directrius i motors que marquen este gran moment de la història en la nostra
població.
Moment històric reflectit per la societat de Rafelbunyol, com un missatge depositat
a través de les urnes, i que hem de demostrar, des de totes les formacions polítiques, que
hem entés perfectament, per a començar d'esta manera, una regeneració en idees i
persones, però sobretot, una regeneració, que permeta la implicació de totes les
formacions polítiques, en els nous projectes i gestió de la nostra localitat.
Han sigut moltes les traves que hem hagut de batallar, per a aconseguir hui estar
presents davant de tots vostés, per això, i seguint les regles més elementals de respecte,
seguirem fidelment eixe camí emprés.
Hi ha una frase de Ghandi, que crec que resumix la mentalitat que ens ha fet
arribar ací, i que segurament, serà sempre, un dels nostres pilars bàsics, i que ve a dir,
“L'èxit no depén de fer coses extraordinàries, sinó de realitzar coses ordinàries, de forma
extraordinària.”
Som un Partit nou, som un partit jove, però amb moltes lliçons apreses. Per això, ja
els avancem, que no caurem en l'error d'entrar en les guerres dialèctiques entre partits, ja
que estem segurs, que estes guerres no beneficien a ningú, i sobretot, i molt important, no
sumen ni aporten res al creixement de Rafelbunyol.
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Rectitud i saviesa, van ser paraules empleades per El Sr. Jaime García, en el seu
últim acte de possessió, paraules, amb moltíssim calat, i que si s'apliquen bé en la rutina
política diària, la seua força és tal, que et donen el suficient aval per a poder portar a
grans metes els teus projectes polítics. Per això, vull hui reafirmar de nou, estes paraules,
però esta vegada, per a garantir a tots els veïns, que han depositat la seua confiança en
nosaltres, que des de la nostra formació política, emprarem tota la nostra energia i esforç,
perquè estes dos paraules, no es queden, en simples lletres escrites en un paper.
Moltes gràcies a tots”
A continuació s'atorga la paraula al Sr. Fontelles Aparisi, candidat de la llista
electoral del Partit Socialista Obrer Espanyol, el qual es dirigix als presents expressant:
“Bon dia a tots i a totes
El fet que els candidats de tots els partits amb representació en l´ Ajuntament per primera
vegada, en el plenari de constitució de l´ Ajuntament, pogam dirigir-nos a tots vosaltres és
, en si mateix el senyal de que un canvi s´ ha produït.
L´ etapa, dins de la democràcia, que encetem hui, és el principi del pas d´ un model d´
imposició cap a un nou model de diàleg, consens i pluralitat.
EL FUTUR ÉS I HA DE SER DIÀLEG, CONSENS I PLURALITAT.
I estos conceptes que han de guiar l´ actuació de tots els grups municipals son fruit dels
resultats electorals, es a dir, de la voluntat dels veïns de Rafelbunyol expressada en les
urnes que han decidit “JA N´HI HA PROU DE MAJORIES ABSOLUTES” ,
Els veïns i les veïnes de Rafelbunyol ens demanen un canvi en la direcció del diàleg i el
consens que nosaltres els socialistes de Rafelbunyol sempre hem tingut clar. Nosaltres hem
mostrat i mostrem la nostra intenció, de treballar per defendre els interessos de Rafelbunyol
des de els principis democràtics, treballant per fer del nostre poble, un poble humà, culte,
amb sensibilitat cap a les desigualtats socials, el medi ambient i la promoció econòmica
sostenible.
Altre aspecte que considerem es que la societat demana als polítics de Rafelbunyol un
canvi en la forma de governar, ens reclamen: Transparència, Austeritat i Participació.
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transparència definida com rendició sistemàtica d´ informació veraç sobre la gestió de la
cosa pública.
austeritat exigida per la situació econòmica, en Rafelbunyol es una necessitat marcada pel
deute de la corporació. Hui més que mai es necessària la gestió eficient dels recursos
públics: dels diners de tots nosaltres.
Participació per què el ciutadà ja no es conforma en votar cada 4 anys vol ser escoltat i
decidir en els aspectes que li afecten. Vol que la democràcia avance de l´ aspecte
representatiu al participatiu
L´ Ajuntament com l´ Administració més propera a la ciutadania ha de ser sensible als
problemes que afecten als nostres veïns i Veïnes i ho ha de fer des de el respecte al
ordenament jurídic i la premisa d´ igualtat d´ oportunitats. Tots els veïns han de ser tractats
per igual en qualsevol aspecte de la activitat de l´ ajuntament, i pose com exemple el
treball.

També i per acabar vull fer un reconeixement als anteriors candidats socialistes que no
tingueren oportunitat d´expressar-se en els plenaris de constitució. En referisc a Agustí
Domingo, Pepe Martinez, Enrique Perez i David Barrachina.
També vull reconeixer la tasca de tots els meus companys que junt als nostres votants han
fet que hui sigam ací.
Al poble de Rafelbunyol li dic que estem ací per treballar i fer de Rafelbunyol el millor
poble.
Gràcies a tots.”
Finalment pren la paraula el Sr. alcalde, D. Jaime García Garcia, que es dirigix als presents
expressant el següent:
“Bon dia, moltes gràcies a tots. Estiguen tranquils que no faré cap míting polític.
La societat, a través de les eleccions diu el que vol dir; i tots hem de respectar
profundament el que diu la societat.
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Realment vull dir-vos molt poques coses, i no vull entrar en problemes que ja hi
haurà temps de resoldre'ls i que el poble els vaja coneixent.
En primer lloc vull donar les gràcies a tots aquells fills de Rafelbunyol, que el dia
22 van votar i van tindre confiança en el partit Popular. Done les gràcies a tots els
Regidors que d'alguna manera han fet possible la meua elecció com a alcalde.
Sé que hi ha molts problemes, sobretot en esta època de crisi econòmica i de crisi
política. Algun vol fugir de la crisi, però la crisi està ací; i no és el mateix governar quan
hi ha crisi que quan no n'hi ha.
Per tant l'única cosa que dic és que intentarem tots tot el possible per a fer possible
que este Ajuntament vaja avant; este Ajuntament, que és el millor de la comarca en totes
les coses. I volem que siga molt millor. Farem tot el que es puga perquè hi haja pau,
tranquil·litat i prosperitat en el nostre poble.
Moltes gràcies a tots.”

I no havent-hi més assumptes que tractar, es va alçar la sessió a les onze hores i
quaranta minuts del que jo, el secretari, certifique i firme.
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