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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
EN PLE EL DIA 4 DE JULIOL DE 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dènou hores del dia onze de juliol de dos mil
onze, en el saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors, MIGUEL
SABORIT ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVIDAD, Mª CARMEN PIQUER
BERNET, EDUARDO OVEJERO ADELANTADO, FERNANDO BOHIGAS TOMAS,
FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ,
FRANCISCO ALBERTO LOPEZ LOPEZ, VICTOR ENCARNACIÓN FURIO,
RICARDO BLASCO GUILLEM, ENRIC CARBONELL I ROS i MARIA AMPARO
PIQUER CARBONELL que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del
senyor alcalde JAIME GARCIA GARCIA, assistits del senyor secretari FCO. JAVIER
PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió extraordinària, en primera
convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Ordre del Dia.
Declarat obert l'acte públic, d'Orde de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents
ACORD S
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor alcalde es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció
a l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 11 de juny del 2011.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita
acta.

SEGON.- DONAR CONTA DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
Per orde del Sr. Alcalde, el Sr. Secretari, dóna compte de la constitució dels grups
polítics. Reglamentàriament està establit que en un període màxim de cinc dies els regidors
electes es constituïsquen en grups polítics presentant escrit a l'Ajuntament en el qual conste
també el portaveu del grup.
Com a conseqüència d'açò el 15 de juny va tindre entrada l'escrit subscrit pels
regidors de la candidatura del Partit Popular en el qual manifesten la seua voluntat de
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constituir el grup municipal del Partit Popular, sent portaveu del mateix D. Eduardo
Ovejero Adelantado i com a suplent D. Fernando Bohigas Tomás.
Al seu torn el 14 de juny els regidors de la candidatura del PSPV-PSOE van
presentar escrit en el qual manifesten la voluntat de constituir-se en el grup municipal del
PSPV-PSOE sent el seu portaveu D. Francisco Fontelles Aparisi i el suplent la Sra. Laura
Carbonell Sánchez.
El 14 de juny va tindre entrada també escrit en els mateixos termes dels regidors de
la Candidatura d'Independents de Rafelbunyol en el qual manifesten la seua voluntat de
constituir-se en el Grup Municipal Independents de Rafelbunyol sent el seu portaveu D.
Víctor Encarnación Furió i el seu suplent D. Ricardo Blasco Guillem.
Finalment, igualment el 14 de juny, es va presentar escrit pels Regidors integrants
de la candidatura Bloc-Compromís, que manifesten la seua voluntat de constituir-se en el
Grup Municipal Bloc-Compromís, nomenant portaveu del mateix a D. Enric Carbonell i
Ros, i com a suplent a la Sra. Mª Amparo Piquer Carbonell.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.

TERCER.- DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.
Per part del Sr. Alcalde es dóna lectura a la proposta següent:
“D'acord amb el que preveu l'article 38 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les corporacions locals, “dins dels trenta dies següents al
de la sessió constitutiva, l'alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de
la corporació que siguen necessàries, a fi de resoldre sobre els punts següents:
a. Periodicitat de sessions del Ple….”

Al seu torn l'article 46.2 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local,
en la seua redacció atorgada per la Llei 11/1.999, de 21 d'abril, en els municipis entre
5.001 i 20.000 habitants el Ple ha de celebrar sessió ordinària com a mínim cada dos
mesos.
Atenent a la dita regulació legal, es fa precís que per part dels Grups municipals es
formulen propostes respecte d'això, a l'efecte de que per part del Ple de l'Ajuntament
s'adopte acord acomodat als articles esmentats.”
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Atorgada la paraula als representants dels grups Políticios, el Sr. Carbonell, en
representació del Grup Bloc-Compromís, indica que la legislació establix que en els
Municipis de la població entre 5.001 a 20.000 habitants la periodicitat mínima és de 2
mesos, però la dita periodicitat pot veure's reduïda. La proposta del seu Grup és que es
realitzen els Plens ordinaris tots els mesos, i en concret l'últim dilluns de cada mes,
exceptuant el mes d'agost en què no se celebrarien Plens ordinaris. Al seu torn sol·licita que
els Plens ordinaris siguen retransmesos a través de la Web municipal i que siguen
degudament anunciats per mitjà de l'emissió de bans i anuncis en la Web, indicant que
pensa que el present ple no ha sigut degudament anunciat.
Defén la seua proposta diferenciant entre el que són els plens ordinaris dels
extraordinaris, perquè en els primers permet un major control de l'equip de govern per mitjà
de la formulació de preguntes per part dels grups municipals i també del públic assistent.
Al seu torn indica que la mitjana de celebració de plens anuals durant l'última
legislatura entre plens ordinaris i extraordinaris és de 13, per la qual cosa creu que no hi
haurà increment de sessions, perquè amb esta mesura es veuran reduïts els plens
extraordinaris.
Finalment indica que esta mesura el que pretén és fomentar la participació
ciutadana, perquè els veïns poden tindre un major coneixement de la realitat municipal.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol,
mostra el seu acord amb la proposta realitzada des del Bloc, coincidint que amb esta
mesura s'aconseguirà una major participació ciutadana.
El Sr. Fontelles, en representació del Grup del PSPV-PSOE, formula igualment una
proposta de celebració dels Plens ordinaris amb caràcter mensual, per a afavorir la
transparència i el seguiment de la política de l'Ajuntament i foment de la participació
ciutadana. Al seu torn considera que no resultarà un major gasto per a l'Ajuntament per la
possibilitat d'haver-hi un limit de sessions plenàries remunerades. Quant a la publicitat de la
convocatòria del Ple, ignora si s'han realitzat bans, però si no és així manifesta el seu
malestar.
El Sr. Alcalde, en representació del grup Popular, indica que el seu Grup considera
que els Plens ordinaris deuen realitzar-se cada dos mesos, com s'ha fet fins al moment.
Al·lega raons econòmiques i administratives, perquè la celebració dels Plens ordinaris
suposa que deu dies abans dels mateixos deu començar a preparar-se, i suposa pràcticament
una dedidació exclusiva del Sr. Secretari en esta matèria: suposa tindre preparada l'acta de
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la sessió anterior, preparar els expedients i redactar les actes de les comissions
Informatives, estudiar les propostes dels grups municipals…Indica que el personal és molt
ajustat i celebrar-los d'esta manera pot generar molt d'aclaparament. Al seu torn oferix
dades de l'entorn de la comarca en què pràcticament la totalitat dels ajuntaments han decidit
que siguen cada dos mesos. Pensa que no es limita d'esta manera la participació ciutadana, i
que les referències que s'han realitzat de l'existència de nombrosos plens extraordinaris es
donarà exclusivament en anys electorals.
El Sr. Carbonell, en representació del Grup Bloc-Compromís, entén les referències
realitzades per l'Alcaldia quant a l'economia administrativa, però cal assumir que les coses
han canviat políticament, i que hi ha l'obligació d'adaptar-se. Posa en dubte que deu dies
abans de la celebració del Ple les funcions administratives siguen exclusives per a la
preparació del Ple. Pensa que els Plens estaran menys carregats de faena, perquè al
realitzar-se mensualment els assumptes seran menys nombrosos.
Respecte a les dades facilitades de la comarca, indica que fins al moment molts
ajuntaments ho realitzaven cada mes, fins que han arribat les majories absolutes del P.P. En
tot cas indica que si l'experiència demostra que hi ha una paralització de les labors
administratives, es podrà canviar.
El Sr. Encarnación, en representació del Grup d'Independents de Rafelbunyol, dubta
així mateix que existisca una major càrrega de treball, i que en tot cas això suposarà treball
per a tots. Quant a la possible repercussió en el cost econòmic, no suposarà un major gasto.
El Sr. Fontelles, en representació del Grup del PSPV-PSOE també considera que
caldrà adaptar-se a la celebració dels Plens cada mes, i que per a ells la celebració dels
Plens cada mes suposa un valor fonamental, perquè implica poder tindre un millor
coneixement de la vida municipal d'una manera més periòdica.
El Sr. Alcalde indica que la proposta plantejada pel seu grup es basa en l'experiència
dels anys anteriors. Respecte a la periodicitat en la resta de Municipis, indica que la decisió
de realitzar-la cada dos mesos no és només dels ajuntaments de dretes. Quant al control de
l'equip de govern per mitjà de la formulació de les preguntes indica que sempre han tingut
la deguda contestació. Finalment indica que la realitat és la que dirà si esta mesura funciona
o no, però per a ells l'experiència demostra que realitzar-ho cada dos mesos era el més
oportú.
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Finalitzat el debat, i abans de sotmetre les propostes a votació, el Sr. Fontelles
indica que es considere que les propostes dels grups de l'oposició són coincidents, i que per
tant que no es considere com formulada per un sol grup municipal.
Amb este aclariment, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta de periodicitat dels
Plens ordinaris amb caràcter mensual, formulada per la generalitat dels grups de l'oposició,
la qual obté 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 Popular.
A continuació és sotmesa a votació la proposta del Grup Popular de periodicitat
derls Plens ordinaris cada dos mesos, la qual obté sis vots a favor, dels Regidors del Grup
Popular, i set vots en contra dels Regidors dels Grups del PSPV-PSOE, Independents de
Rafelbunyol i Bloc-Compromís.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de set vots a favor,
dels Regidors dels Grups PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i
sis vots en contra, dels Regidors del Grup Popular, acorda:
Celebrar els Plens ordinaris amb una periodicitat mensual, coincidint amb l'últim
dilluns de mes, a excepció del mes d'agost.
Igualment s'acorda que els Plens es realitzen a partir de les 18,30 hores.

QUART.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS
Per part de l'Alcaldia es dóna lectura a la proposta següent:
“D'acord amb el que preveu l'article 38 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les corporacions locals, “dins dels trenta dies següents al
de la sessió constitutiva, l'alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de
la corporació que siguen necessàries, a fi de resoldre sobre els punts següents:
B. Creació i composició de les comissions informatives permanents….”
Al seu torn l'article 20.1.C de la Llei 7/1.985, Reguladora de les Bases del Règim
Local establix, en la seua redacció atorgada per la Llei 11/99, que els municipis de més de
5.000 habitants tenen l'obligació de constituir òrgans que tinguen com a objecte l'estudi,
informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos al Ple, així com el seguiment de
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la gestió de l'alcalde, la Comissió de Govern i els Regidors que ostenten delegacions. ,
sense perjuí de les competències de control que corresponen al Ple . Tots els Grups Polítics
integrants de la corporació tindran dret a participar en els dits òrgans, per mitjà de la
presència de regidors pertanyents als mateixos, en proporció al nombre de Regidors que
tinguen en el Ple.
En termes semblants es pronuncia la legislació de desplegament, en concret l'article
31 de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i els articles 124 i 125 del
R.O.F.
Atenent a la dita regulació legal, es fa precís que per part dels Grups municipals es
formulen propostes respecte d'això, a l'efecte de que per part del Ple de l'Ajuntament
s'adopte acord acomodat als articles esmentats.”
Atorgada la paraula als representants dels grups polítics, el Sr. Carbonell, en
representació del Grup Municipal de Bloc-Compromís, indica que atenent que les
comissions Informatives deuen correspondre's amb les grans árees dels servicis de la
corporació la proposta del seu grup és la creació de les comissions següents:
1. Comissió d'Urbanisme que comprendria així mateix les àrees d'obres públiques i
medi ambient
2. Comissió de Benestar Comunitari, que comprendria al seu torn les àrees de
cultura, educació, joventut, servicis socials, sanitat, participació ciutadana…
3. Comissió de Règim Interior, que comprendria entre altres matèries les de
personal, seguretat ciutadana, trànsit, comunicació…
Respecte a la composició proposa que s'adopte el sistema de vot ponderat, de tal
manera que la representació per grups seria la següent:
*Grup Popular: 2 membres (inclòs l'alcalde), amb 3 vots ponderats cada un
*Grup del PSPV-PSOE: 1 membre, amb 3 vots ponderats
*Grup d'Independents de Rafelbunyol: 1 membre amb 2 vots ponderats
*Grup Bloc-Compromís: 1 membre amb 2 vots ponderats.
El Sr. Encarnación, en representació del Grup d'Independents de Rafelbunyol es
mostra d'acord amb la proposta plantejada pel grup del Bloc, i entén que és millor
diversificar les comissions un funció de les grans àrees municipals.
El Sr. Fontelles en representació del grup del PSPV-PSOE proposa la creació de les
següents comissions Informatives:
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*Comissió d'Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient
*Comissió de Benestar Social
*Comissió de Règim Interior.
Quant a la composició proposa:
*Grup Popular: 2 membres, amb 3 vots ponderats cada un
*Grup del PSPV-PSOE: 1 membre, amb 3 vots ponderats
*Grup d'Independents de Rafelbunyol: 1 membre amb 2 vots ponderats
*Grup Bloc-Compromís: 1 membre amb 2 vots ponderats.
En conseqüència la proposta del seu grup es coincident amb la formulada pel grup
del Bloc.
El Sr. Alcalde, en representació del Grup Popular indica que l'assumpte no té major
importància en la mesura que en definitiva tots els temes s'han de tractar en una Comissió
Informativa prèvia. Anteriorment existia la Comissió d'Obres Públiques i Urbanisme, com
més específica, i una comú per a la resta d'assumptes denominada d'Assumptes Sectorials;
si ara es vol separar no té major importància, si bé pot fer un poc més complicada la gestió.
El Sr. Carbonell indica que les comissions Informatives són també d'estudi i anàlisi
dels distints assumptes municipals, i en elles també es realitza una fiscalització de l'acció de
govern. La proposta formulada tendix a l'especialització, així com afavorix la presència
dels Regidors delegats en les mateixes al ser més diverses, i respecta el principi de
proporcionalitat dels distints partits polítics.
El Sr. Encarnación, del Grup d'Independents de Rafelbunyol, reitera la necessitat
l'especialització , acomodant-la a les diferents àrees per a poder realitzar un seguiment.
Al seu torn El Sr. Fontelles en representació del Grup del PSPV-PSOE considera
que les propostes formulades són millors a l'anterior organització, perquè afavorix
l'especialització.
El Sr. Alcalde reitera que en tot cas l'anterior formulació no impedia que tots els
assumptes que van a Ple se sotmeteren a dictamen de la Comissió Informativa.
Finalment, donada la coincidència de les dos propostes formulades, se sotmeten les
mateixes a votació, acordant-se per unanimitat la creació de les següents comissions
Informatives de caràcter permanent:
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*Comissió Informativa d'Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient
*Comissió Informativa de Benestar Comunitari
*Comissió Informativa de Règim Interior.
Al seu torn s'acorda que la composició de les mateixes siga la següent:
*Grup Popular: 2 membres (inclòs el president), cada un dels quals comptarà amb
tres vots ponderats.
*Grup del PSPV-PSOE: 1 membre, amb 3 vots ponderats
*Grup d'Independents de Rafelbunyol: 1 membre amb 2 vots ponderats
*Grup Bloc-Compromís: 1 membre amb 2 vots ponderats.
Finalment, i respecte a l'horari de la celebració de les comissions Informatives,
s'establix que amb caràcter general es realitzaran en horari vespertí.

QUINT.- DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES
Per part del Sr. Alcalde es dóna lectura a la proposta següent:
“L'article 20 1 e) de la Llei 7/1985, LRBRL, establix que la Comissió Especial De
Comptes té caràcter obligatori (art. 20 e) , existint en tots els municipis, d'acord amb
l'estructura prevista en l'article 116.
Al seu torn l'article 116 de la Llei 7/1.985, Reguladora de les Bases del Règim
Local, establix el caràcter preceptiu de la Comissió Especial De Comptes, indicant que li
correspon l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de cada exercici, i estarà
constituïda per membres dels distints Grups Polítics integrants de la corporació.
Per la seua banda l'article 127 del ROF indica que la seua constitució, composició i
integració i funcionament s'ajusta a allò que s'ha establit per a les altres comissions
informatives.
En conseqüència la composició de la Comissió Especial De Comptes es deu
acomodar a la proporcionalitat existent entre els distints Grups Polítics representants en la
corporació.
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Atenent a la dita regulació legal, es fa precís que per part dels Grups municipals es
formulen propostes respecte d'això, a l'efecte de que per part del Ple de l'Ajuntament
s'adopte acord acomodat als articles esmentats.”
Atorgada la paraula als representants dels Grups Polítics, el Sr. Carbonell del grup
Bloc-Compromís, indica que es deu respectar la mateixa proporcionalitat que la fixada en la
resta de les comissions Informatives. Al seu torn, i atés que la legislació preveu la
possibilitat que esta Comissió actue amb caràcter permanent en assumptes de naturalesa
econòmica i d'hisenda pública, proposa que tinga este caràcter, ben entés que només es
reuniria quan hagueren de tractar-se assumptes d'esta naturalesa.
El Sr. Encarnación, en representació del Grup d'Independents de Rafelbunyol, es
mostra favorable a esta proposta i que es respecte la proporcionalitat fixada en l'acord
anterior.
El Sr. Fontelles, en representació del Grup del PSPV-PSOE indica que el seu grup
formula la mateixa proposta m'el sentit que la comissió actue de manera permanent en
assumptes propis d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica, garantint-se així una major
transparència.
El Sr. Alcalde indica que la transparència ha existit sempre. Respecte de la proposta
formulada no té inconvenient a acceptar-la.
Sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat s'acorda:
PRIMER.- Determinar la següent composició de la Comissió Especial De Comptes:
*Grup Popular: 2 membres (inclòs el president), cada un dels quals comptarà amb
tres vots ponderats.
*Grup del PSPV-PSOE: 1 membre, amb 3 vots ponderats
*Grup d'Independents de Rafelbunyol: 1 membre amb 2 vots ponderats
*Grup Bloc-Compromís: 1 membre amb 2 vots ponderats.
SEGON.- Acordar el caràcter permanent de la dita Comissió per a tractar els assumptes
d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica.
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SEXT.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUEN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE.

Per part del Sr. Alcalde es dóna lectura a la proposta següent:
“L'article 38 del R.O.F. establix que “dins dels trenta dies següents al de la sessió
constitutiva, l'alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la
corporació que siguen necessàries a fi de resoldre els punts següents:
……..
c) Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguen
de la competència del Ple.
Respecte d'això es fa precís fer el nomenament de representants (titular i suplent)
en els següents òrgans col·legiats o supramunicipals:
*Consell Escolar
*Consorci Provincial de Bombers
*Consorci Comarcal de Servicis Socials de l'Horta Nord
*Consorci Pangea-Arc del Mediterrani
*Consorci Pactem-Nord (tant per al pacte territorial per a l'ocupació, com per al
Consell rector del Consorci)
*Mancomunitat de l'Horta Nord
*Entitat metropolitana per al tractament de residus sòlids (EMTRE)
*Entitat metropolitana de servicis hidràulics.
*Associació Xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat.
Igualment es fa precís que cada Grup polític nomene als seus representants en el
Consell Local Agrari. No obstant este assumpte s'ha de posposar atés que la composició
del Consell, d'acord amb l'article 4 del Reglament establix la presència de tres vocals
representants de cada u dels grups polítics presents en l'Ajuntament. Segons l'article 5.2
del Reglament la composició del Consell després de la renovació de les corporacions
locals, serà la indicada en l'article 4, llevat que com a conseqüència de la renovació de
l'Ajuntament es variara el nombre de Grups municipals. En este supòsit serà necessari
l'adopció d'acord plenari modificant la composició del consell, salvaguardant-se la
proporcionalitat del 50% previst en l'article 3.4 de la Llei 5/95 de la Generalitat
Valenciana. Com vullga que el nombre de grups municipals s'ha vist ampliat a quatre, es fa
precís la modificació d'este article del Reglament.
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Respecte dels representants en el Consell d'Administració de les Societats de
Titularitat Municipal ACMURSA i REMARASA, deu entendre's que és competència de la
Junta General de cada una d'estes societats el seu nomenament. Així es desprén de l'article
10 dels Estatuts de les Societats, per la qual cosa procedix que la designació dels mateixos
deu realitzar-se directament per les Juntes Generals de cada una de les societats.
És per tot això que cada grup polític deu proposar els seus candidats a estos
òrgans, si és així el seu desig, a l'efecte de ser votats i anomenats pel Ple de l'Ajuntament.”
Amb la deliberació prèvia dels Grups Polítics, s'acorda que la representació de la
Mancomunitat de l'Horta Nord recaiga en els Regidors del grup del Bloc, la de l'EMTRE en
els Regidors del grup d'Independents de Rafelbunyol, i la de l'EMSHI en el grup del PSPVPSOE. La resta de representacions recaurien en regidors del Grup Popular, excepte la
suplència en el Consell Escolar Municipal que recauria en un representant del grup del
PSPV-PSOE, amb presència en el Consell amb veu però sense vot, si no hi ha objecció en
el si del Consell Escolar Municipal.
Atenent a este acord, i a les propostes formulades pels distints Grups Polítics sobre
la representació nominal en estos Ens, per unanimitat s'acorda realitzar la següent
designació dels representants municipals en els òrgans següents:
*Consell Escolar Municipal:
• Titular: Sra. Mª del Carmen Piquer Bernet, del Grup Municipal popular.
• Suplent: D. Francisco Alberto López López, del grup Municipal del PSPVPSOE
*Consorci Provincial de Bombers:
• Titular: D. Fernando Daniel Bohigas Tomás, del Grup Municipal Popular.
• Suplent: D. Miguel Saborit Arribas, del Grup Municpal Popular.
*Consorci Comarcal de Servicis Socials de l'Horta Nord:
• Titular: Sra. Nuria Losada Natividad, del Grup Municipal Popular.
• Suplent: D. Miguel Saborit Arribas, del Grup Municipal Popular.
*Consorci Pangea-Arc del Mediterrani:
11
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• Titular: D. Jaime García García, del Grup Municipal Popular.
• Suplent: D. Eduardo Ovejero Adelantado, del Grup Municipal Popular.
*Consorci per a la creació d'ocupació Pactem-Nord:
-Per al Consell rector del pacte territorial per a la creació d'ocupació:
• Titular: D. Eduardo Ovejero Adelantado, del Grup Municipal Popular.
• Suplent: D. Fernando Daniel Bohigas Tomás, del Grup Municipal Popular.
-Per al Consell rector i Comissió Permanent del Consorci:
• Titular: D. Eduardo Ovejero Adelantado, del Grup Municipal Popular.
• Suplent: D. Fernando Daniel Bohigas Tomás, del Grup Municipal Popular.
*Mancomunitat de l'Horta Nord:
• Titular: D. Enric Carbonell i Ros, del Grup Municipal Bloc-Compromís.
• Suplent: Sra. Mª Amparo Piquer Carbonell, del Grup Municpal Bloc
Compromís.
*Entitat metropolitana per al tractament de residus sòlids (EMTRE):
• Titular: D. Víctor Encarnación Furió, del Grup Municipal Independents de
Rafelbunyol.
• Suplent: D. Ricardo Blasco Guillem, del Grup Municipal Independents de
Rafelbunyol.
*Entitat metropolitana de servicis hidràulics. (EMSHI)
• Titular: Sra. Laura Carbonell Sánchez, del Grup Municipal del PSPV-PSOE
• Suplent: D. Francisco Domingo Fontelles Aparisi, del Grup Municipal del
PSPV-PSOE.
*Associació Xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat.
• Titular: D. Eduardo Ovejero Adelantado, del Grup Municipal Popular
• Suplent: D. Miguel Saborit Arribas, del Grup Municipal Popular.
12
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SÈPTIM. DONAR CONTA DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
RELATIVES A NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE, MEMBRES DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIONS REALITZADES A FAVOR DE
REGIDORS.

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de les resolucions següents:
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 229/2011
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Una vegada realitzades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2.011 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària de data 11 de juny de 2.011,
De conformitat amb el que disposa l'article 23.1 de la Llei 7/85 de 2 d'abril; i
l'article 52 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
RESOLC:
PRIMER.- Anomenar membres de la Junta de Govern Local als següents Regidors:
D. MIGUEL SABORIT ARRIBAS
D. EDUARDO OVEJERO ADELANTADO
D. FERNANDO DANIEL BOHIGAS TOMAS
SRA. NURIA LOSADA NATIVIDAD
SEGON.- Correspondrà a la Junta de Govern Local així integrada, i sota la presidència de
l'Alcaldia, l'assistència permanent a esta en l'exercici de les seues atribucions, i també les
que li delegue qualsevol òrgan municipal o expressament li atribuïsquen les lleis.
TERCER.- Notificar esta resolució a les persones designades perquè efectuen l'acceptació
dels seus càrrecs, si és el cas.
QUART.- Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguen inserits en el Butlletí
Oficial de la província i també fer-los públics en el tauler d'anuncis municipal.
13

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

QUINT.- Donar compte d'esta resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se
celebre.
Rafelbunyol a 22 de juny de 2.011”

“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 230/2.011
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE
Una vegada realitzades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2.011 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària de data 11 de juny de 2.011,
De conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril;
l'article 22 del reial decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, i l'article 46 del Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre,
RESOLC:
PRIMER.- Anomenar com a titulars de les Tinències de l'Alcaldia als següents Regidors:
Primer tinent d'alcalde:
D. MIGUEL SABORIT ARRIBAS
Segon tinent d'alcalde: D.EDUARDO OVEJERO ADELANTADO
Tercer tinent d'alcalde:
D. FERNANDO DANIEL BOHIGAS TOMAS
Quart tinent d'alcalde: SRA. NURIA LOSADA NATIVIDAD
SEGON.- Correspondrà als anomenats substituir, pel mateix orde de nomenament, a esta
Alcaldia, en els casos de vacant, absència o malaltia.
TERCER.- Notificar esta resolució a les persones designades perquè efectuen l'acceptació
dels seus càrrecs, si és el cas.
QUART.- Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguen inserits en el Butlletí
Oficial de la província i també fer-los públics en el tauler d'anuncis municipal.
QUINT.- Donar compte d'esta resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se
celebre.
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SEXT.- Els nomenaments efectuats seran efectius des de l'endemà a la data d'esta
Resolució.
Rafelbunyol a 22 de juny de 2.011”

“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 231/2011
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE DELEGACIONS
Una vegada realitzades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2.011 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària de data 11 de juny de 2.011,
De conformitat amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril; i els
articles 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
RESOLC:
PRIMER.- Efectuar a favor dels regidors que continuació s'indiquen, les següents
delegacions respecte dels servicis municipals que s'especifiquen,

• D. Miguel Saborit Arribas:
• Esports
• Obres Públiques, Urbanisme i Medi Ambient
• Serveis Públics municipals
• Sra. Nuria Losada Natividad:
• Cultura i Joventut.
• Sra. Mª del Carme Piquer Bernet:
• Serveis Socials.
• Educació.
• D.
•
•
•

Eduardo Ovejero Adelantado:
Promoció econòmica i ocupació
Premsa
Participació ciutadana

• D Fernando Daniel Bohigas Tomás:
15
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• Noves Tecnologies
• Sanitat
• Policia, trànsit i seguretat ciutadana.
SEGON.- Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció, organització
interna i gestió dels corresponents servicis, excloent-ne les facultats de resolució d'actes
administratius.
TERCER.- Notificar esta resolució a les persones designades perquè efectuen l'acceptació
dels seus càrrecs, si és el cas.
QUART.- Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguen inserits en el Butlletí
Oficial de la província i també fer-los públics en el tauler d'anuncis municipal.
QUINT.- Donar compte d'esta resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se
celebre.
SEXT.- Les delegacions efectuades
Resolució.

seran efectives des de l'endemà a la data d'esta

Rafelbunyol a 22 de juny de 2.011”
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat del contingut de les resolucions
dictades.

OCTAU. DETERMINACIÓ DEL NUMERE,
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.

CARACTERÍSTIQUES

I

Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“L'article 104 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local -desenrotllant la
inicial configuració continguda en l'article 89, que preveu l'existència de personal eventual
per a exercir llocs de confiança o assessorament especial, en els mateixos termes que fa la
Llei 30/1984-, disposa que el nombre, característiques i retribucions d'este personal serà
determinat pel Ple de cada corporació, al començament del seu mandat, podent modificar16
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se estes determinacions només amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals,
corresponent el seu nomenament i cessament a l'alcalde o al president de l'entitat local de
què es tracte, cessant automàticament en tot cas quan es produïsca el cessament o expire el
mandat de l'autoritat a qui presten la seua funció de confiança o assessorament.
Per tant el Ple de l'Ajuntament deu determinar el seu nombre, característiques i
retribucions.
Respecte d'això, el Pressupost vigent, preveu el següent personal eventual:
*Personal eventual adscrit a la Regidoria d'esports: Nombre de places 1. Partida
pressupostària: 110.340. Retribució de 966,53 € mes, pagues extraordinàries
incloses. Règim de dedicació completa. Funcions d'assessorament i suport a la
Regidoria d'Esports.
*Personal eventual adscrit a la Regidoria de Cultura: Nombre de places 1. Partida
110.330. Retribució d'1.400 € mes, pagues extraordinàries incloses. Règim de
dedicació completa. Funcions d'assessorament i suport a la Regidoria de Cultura i
Joventut.
Correspon al Ple de l'Ajuntament determinar si es manté el nombre,
característiques i retribucions d'este personal, ben entés que en cas de modificació de
l'actual configuració deuria realitzar-se la paral·lela modificació de la plantilla
pressupostària i, en cas d'ampliació o increment de retribucions, dels crèdits de la partida.
En este supòsit l'assumpte deurà quedar posposat al Ple de l'Ajuntament en què es tramiten
estos expedients.”
Atorgada la paraula als representants dels Grups Polítics el Sr. Carbonell, en
representació del Grup Bloc-Compromís indica que el poble ha permés que l'alcalde siga D.
Jaime García, i és a ell a què li correspon el nomenament del personal eventual. Indica que
el seu grup contemplava en el seu programa electoral la creació d'estes figures, i considera
que sí que fan falta en l'àrea d'esports i cultura. En conseqüència manifesta la seua
conformitat i oferix la seua col·laboració a les persones que siguen designades.
El Sr. Encarnación, en representació del grup d'Independents de Rafelbunyol
pregunta si les retribucions esmentades són en brut. S'aclarix per Secretaria que sí. Aclarida
esta circumstància, es mostra d'acord.
El Sr. Fontelles manifesta igualment la seua conformitat
El Sr. Alcalde, en representació del Grup Popular manifesta igualment la seua
conformitat, anticipant que la persona cridada a ocupar el càrrec de personal de confiança
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de cultura serà anomenada a partir del mes de setembre, atés que en l'actualitat té
compromisos laborals amb la Generalitat Valenciana.
En conseqüència, sotmés l'assumpte a votació per unanimitat s'acorda determinar el
nombre, característiques i retribucions del personal eventual en els termes següents:
*Personal eventual adscrit a la Regidoria d'esports: Nombre de places 1. Partida
pressupostària: 110.340. Retribució de 966,53 € mes, pagues extraordinàries
incloses. Règim de dedicació completa. Funcions d'assessorament i suport a la
Regidoria d'Esports.
*Personal eventual adscrit a la Regidoria de Cultura: Nombre de places 1. Partida
110.330. Retribució d'1.400 € mes, pagues extraordinàries incloses. Règim de
dedicació completa. Funcions d'assessorament i suport a la Regidoria de Cultura i
Joventut.

NOVÉ.- DETERMINACIÓ DELS CÀRRECS DE LA CORPORACIÓ A EXERCIR
EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I QUANTIA DELS SEUS
RETRIBUCUIONES; DETERMINACIÓ DE L'IMPORT PER ASSISTÈNCIA A
SESSIONS D'ÒRGANS COL·LEGIATS I APROVACIÓ DE LES NORMES QUE
DETERMINEN LES INDEMNITZACIONS A PERCEBRE PELS GASTOS
OCASIONATS.
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la proposta següent:
“L'alcalde-president que subscriu, eleva els membres de la corporació la
PROPOSTA següent:
L'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de Règim Local,
en relació amb l'article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, determinen que
els membres de les corporacions locals, en l'exercici dels seus càrrecs, percebran
retribucions i indemnitzacions pels conceptes següents:
a) Els membres de la corporació, en règim de dedicació parcial o exclusiva,
percebran la retribució establida per acord del Ple de l'Ajuntament, a l'aprovar la relació
de càrrecs que puguen exercir-se en els dits règims, amb dret a ser donats d'alta en el
Règim General de la Seguretat Social, de conformitat amb les normes arreplegades en
l'Orde de 12 de març de 1986.
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b) Els membres de la corporació que no tinguen dedicació parcial o exclusiva,
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats
que formen part, en la quantia que assenyale el Ple de l'Ajuntament.
c) Tots els membres de la corporació, inclosos els que exercisquen càrrecs en règim
de dedicació parcial o exclusiva, tindran dret a percebre indemnitzacions pels gastos
efectius ocasionats en l'exercici del seu càrrec, segons les normes d'aplicació general en
les Administracions públiques i les que en desplegament de les mateixes aprove el ple
corporatiu.
Tenint en compte tot el que antecedix, esta Alcaldia considera procedent la
determinació dels càrrecs de la corporació que podran exercir-se en règim de dedicació
exclusiva i parcial i el règim de dedicació mínima d'estos últims, així com la quantia de les
seues retribucions; així mateix, l'import per assistències a les sessions dels òrgans
col·legiats; i l'aprovació de les normes que determinen les indemnitzacions a percebre pels
gastos ocasionats, que completen les d'aplicació general en les Administracions Públiques.
A tals efectes les Bases d'Execució del Pressupost actual determinen el següent:

Primer: Relació de càrrecs amb dedicació exclusiva i retribució corresponent: (Base 36
del Pressupost)
1. Miguel Saborit Arribas, Regidor Delegat d'Obres Públiques i urbanisme. (Dedicació
completa)
Retribució mensual: 1.974,35 x 14 = 27.640,90
Segon: Assignació per assistència a sessions d'òrgans col·legiats: (Base 36 del
Pressupost)
Plens: alcalde: 427,50; Regidors Delegats: 380; Regidors Portaveus: 380; Resta Regidors:
285
Juntes Generals: alcalde: 380; Regidors Portaveus: 332,50; Resta RegidorS: 285
Junta de Govern Local : alcalde: 427,50; Regidors Delegats: 380
Comissions Informatives i assimilades: alcalde: 427,50; Regidors Delegats: 380; Regidors
Portaveus: 380; Resta Regidors: 285
Meses de Contractació i de negociació col·lectiva amb representants dels treballadors:
president: 332,50; Vocals: 237,50
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Tercer: Dietes i gastos de viatge a membres de la corporació (Base 35 del Pressupost)
Els membres de la corporació seran indemnitzats pels viatges i trasllats que duguen
a terme en servici del municipi.
Per a tindre dret a percebre indemnitzacions, serà necessària l'autorització
expressa del president de la corporació per a la realització del servici corresponents.
L'import de la dieta queda fixada en les quanties següents:
*Dietes Ordinàries amb desplaçaments inferiors a 100 Km.: 60 €
*Dietes extraordinàries a localitats amb desplaçaments superiors a 100 Km: 150 €.
Estes quanties s'abonaran excepte justificació documental que els gastos originats
(locomoció, allotjament i manutenció) siguen superiors i aprovats pel president de la
corporació.
La indemnització per quilometratge serà la mateixa que l'aplicada al personal de la
corporació. (0,24 €/Km.)
Quant als gastos per quilometratge, quan el recorregut anara per camins forestals
o semblants que puguen suposar un deteriorament del vehicle utilitzat, els imports
anteriors s'incrementaran en un 50%.
Correspon al Ple de l'Ajuntament determinar si es mantenen les actuals previsions
pressupostàries, ben entés que en el cas d'una modificació a l'alça d'estes previsions deuria
comportar l'ampliació dels crèdits de la partida pel que l'assumpte deuria quedar posposat
al Ple de l'Ajuntament en què es tramiten estos expedients.
Respecte a la determinació de l'assignació per assistències a sessions d'òrgans
col·legiats, esta Alcaldia considera que este acord estarà condicionat per la resta de
decisions a adoptar pel Ple de l'Ajuntament, com ara periodicitat de les sessions del Ple o
el nombre i composició de les comissions Informatives. Pel que deu ser valorat
especialment , i si és el cas, si així es decidix en el si del Ple, deixar-ho sobre la mesa per a
la seua posterior decisió.”
En primera instància es pregunta al Sr. Secretari si és possible la deliberació i
votació dels assumptes de manera separada, considerant este que en realitat els assumptes
estan agrupats però tenen contingut distint, per la qual cosa entén que no hi ha dificultat en
el seu debat i votació per separat.
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En conseqüència el Sr. Alcalde pregunta als portaveus si hi ha alguna objecció
respecte al primer dels assumptes a tractar relatiu a la determinació dels càrrecs de de la
corporació a exercir en règim de dedicació exclusiva i la quantia de les seues retribucions.
Els portaveus dels grups Polítics manifesten la seua conformitat en què no es varien
les determinacions de les Bases d'Execució del Pressupost, i en conseqüència, per
unanimitat s'acorda determinar la següent relació de càrrecs de la corporació en règim de
dedicació exclusiva i la retribució corresponent

CÀRREC

RETRIBU PAGUES RETRIBUCIÓ
CIÓ
EXTRAOR
ANUAL
ANUAL DINÀRIES
TOTAL
Euros
Euros
Euros
Miguel Saborit Arribas, Regidor delegat 23.692,20
3.948,70
27.640,90
d'Obres Públiques, urbanisme i medi ambient
A continuació el Sr. Alcalde indica que respecte a determinació de les assistències
hi ha hagut conversacions entre els representants dels grups Polítics amb vista a arribar a un
acord. Atorga la paraula al Sr. Carbonell, com a primer intervinent en el debat, perquè
expose la proposta consensuada.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc exposa que efectivament s'ha arribat a
una proposta consensuada fruit de les aportacions dels uns i els altres. Indica que en este
Ajuntament només un Regidor té reconeguda la dedicació exclusiva i que la resta de
Regidors compensen el seu treball amb les assistències a òrgans col·legiats. Són conscients
del moment econòmic actual, per això la proposta plantejada suposa un estalvi del 20% del
gasto respecte de les assistències anteriors, que serà real atés que s'ha acordat establir un
límit de gasto, al determinar-se el nombre de sessions per òrgan que deuen ser abonades.
Concreta la proposta consensuada en els termes següents:
ÒRGAN COL·LEGIAT

Plens (1)
Juntes Generals Societats (2)
Junta de Govern Local (3)
Comissions Informatives (4)

ASSISTÈNCIA
AlcaldePresident
Euros

350
350
350
300

ASSISTÈNCIA
Regidors
Delegats/vocals
Euros

300
300
250

Assistència
Regidors
Portaveus

Assistència
Resta de
Regidors

300
300

250
250

250

250
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Límit sessions amb dret a cobrament d'assistència:
(1): 15
(2): 5
(3): 22
(4): 30
El Sr. Alcalde indica que en altres ajuntaments els Regidors gaudixen d'una
dedicació parcial, i que en el cas del nostre Ajuntament la falta de la dita dedicació es
compensa econòmicament per mitjà de les assistències a òrgans col·legiats.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol, afig que la
rebaixa d'un 20% de la quantia total és fruit de l'acord polític; detalla que per càrrec la
rebaixa percentual varia: així l'alcalde veu rebaixada la seua assistència en un 17%, els
portaveus en un 18%, els regidors delegats en un 18%, i la resta de Regidors en un 12%.
Pensa que és una proposta raonable d'acord amb les actuals circumstàncies econòmiques.
El Sr. Fontelles, en representació del grup del PSPV-PSOE indica que en el seu
moment ja es va acordar rebaixar les assistències en un 5%. Ara hi ha un retall major
acompanyat per un límit en el moment que el nombre de sessions a retribuir, i que en
definitiva respon a l'esperit del programa electoral del seu grup política.
Finalment el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta, acordant-se per unanimitat
determinar l'import per l'assistència als següents òrgans col·legiats:
ÒRGAN COL·LEGIAT

Plens (1)
Juntes Generals Societats (2)
Junta de Govern Local (3)
Comissions Informatives (4)

ASSISTÈNCIA ASSISTÈNCIA Assistència Assistència
Alcalde-Presid
Regidors
Regidors
Resta de
Euros
Delegats/vocals Portaveus
Regidors
Euros
350
300
300
250
350
300
250
350
300
300
250
250
250

Límit sessions amb dret a cobrament d'assistència:
(1): 15
(2): 5
(3): 22
(4): 30
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Finalment es pregunta si hi ha alguna objecció a la proposta de determinació de les
normes les normes sobre fixació de les indemnitzacions als membres de la corporació,
manifestant els portaveus la seua conformitat amb les normes actualment fixades en les
Bases d'Execució del Pressupost.
En conseqüència, per unanimitat, s'acorda determinar les següents normes per a la
determinació de les indemnitzacions als membres de la corporació:
“1- de conformitat amb el que disposa l'article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 13.5 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tots els membres de la corporació, inclosos els que
exercisquen càrrecs en règim de dedicació parcial o exclusiva, tindran dret a percebre
indemnitzacions pels gastos efectius ocasionats en l'exercici del seu càrrec, segons les
normes d'aplicació general en les Administracions Públiques, contingudes en el Reial
Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servici.
2n- En desplegament de les referides disposicions s'establixen les normes següents:
Els membres de la corporació seran indemnitzats pels viatges i trasllats que duguen
a terme en servici del municipi.
Per a tindre dret a percebre indemnitzacions, serà necessària l'autorització
expressa del president de la corporació per a la realització del servici corresponents.
L'import de la dieta queda fixada en les quanties següents:
*Dietes Ordinàries amb desplaçaments inferiors a 100 Km.: 60 €
*Dietes extraordinàries a localitats amb desplaçaments superiors a 100 Km: 150 €.
Estes quanties s'abonaran excepte justificació documental que els gastos originats
(locomoció, allotjament i manutenció) siguen superiors i aprovats pel president de la
corporació.
La indemnització per quilometratge serà la mateixa que l'aplicada al personal de la
corporació. (0,24 €/Km.)
Quant als gastos per quilometratge, quan el recorregut anara per camins forestals
o semblants que puguen suposar un deteriorament del vehicle utilitzat, els imports
anteriors s'incrementaran en un 50%. “
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I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada
la sessió a les vint hores trenta minuts, de tot això com a secretari certifique.
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