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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE
EL DIA 4 DE FEBRER DEL 2011 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
En la Vila de Rafelbunyol sent les onze hores del dia 4 de febrer de dos mil onze, en el saló de
sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors regidors, EDUARDO OVEJERO
ADELANTADO, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, M. CARMEN PIQUER BERNET, NURIA
LOSADA NATIVIDAD, FERNANDO BOHIGAS TOMAS, MILAGROS CANO VALERA,
SALVADOR ALBEDA ESTEVE, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI,
LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, DAVID BARRACHINA BADIA, ENRIC CARBONELL
I ROS y JOSEP LLUIS BUSTOS I MATEO que componen l'Ajuntament en Ple, sota la
Presidència del senyor alcalde JAIME GARCÍA GARCÍA, asistits del senyor secretari FCO.
JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió ordinària, en primera
convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Ordre del Dia.
Declarat obert l'acte públic, d'Ordre de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Per part del senyor alcalde es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció als
esborranys de les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 3 i 17 de desembre del
2010 i 14 de gener del 2011.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE indica que en l'acta del passat ple
ordinari, pàgina 22 en l'acta de castellà, en l'apartat de precs i preguntes sol·licita que conste la
resposta integra a la pregunta número 2 del Sr. Saborit quant a la relació de gastos.
En relació a la pregunta 5, igualment sol·licita que conste en la resposta la relació
integra de les associacions que han cobrat la subvenció.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les actes
amb les mencionades rectificacions.
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SEGON. INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per ordre del senyor alcalde, el senyor secretari entrega còpia de les resolucions de
l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de
la present sessió.
El senyor Carbonell, en representació del grup del Bloc sol·licita aclariment respecte al
decret 515 sobre aval Iberdrola. Respon el Sr. secretari que s'havia de realitzar les
contractacions de les pòlisses de subministraments del Centre Social i de l'enllumenat públic.
Iberdrola va demanar un aval que responguera de les dites pòlisses. Aclarix el senyor alcalde
que es tracta de la política que seguix Iberdrola per a assegurar-se els cobraments de les
factures.
També pregunta el Sr. Carbonell el per què del decret 533, relatiu a la determinació de
les obres del PPOS no hi ha un acord de Ple. Respon el Sr. secretari que abans sí que es
demanava acord plenari, però que ara Diputació demana resolució de l'alcaldia. A més per
l'import de la subvenció no cal acord plenari. Informa el senyor alcalde que possiblement es
canvien les obres, si es rep una subvenció especial per part de Diputació. El senyor Carbonell
demana que se'ls informe. El Senyor alcalde indica que no nega la informació.
Demana igualment informació respecte del procediment a què fa referència el Decret
núm. 3 del 2011. Aclarix el Sr. secretari que fa referència al procediment negociat amb
publicitat per a l'explotació del bar del parc. S'han presentat dos sol·licituds i la mesa està a
l'espera de reunir-se per a obrir els sobres que acrediten la solvència de les dos instàncies.

TERCER. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
“REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA CULTURA”.

DE

LES

OBRES

DE

Es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Obres Públiques de 31 de gener del
2011, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots
ponderats a favor, dels Regidors del Grup Popular, i cinc abstencions ponderades, dels
Regidors dels grups del PSPV-PSOE i del Bloc.
Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el senyor Enric Carbonell,
portaveu del Grup del Bloc, indica que es tracta d'una obra que en el seu moment ha presentat
problemes. S'han realitzat informes del director d'Obres, d'organismes independents, i a la vista
d'això no tenen cap problema per a votar a favor.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, sol·licita permís perquè intervinga
el senyor David Barrachina. Este indica que estem parlant des de fa ja tres anys d'este problema
, i cada vegada hi ha distints preus en funció dels interessos dels uns i els altres. Afig que als
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tècnics se'ls paga per dos conceptes: u per la redacció de la documentació tècnica i un altre per
la direcció d'obra, és a dir, per vigilar que l'obra es faça d'acord al projecte, de tal manera que si
hi ha modificacions, han d'aprovar-les prèvia consulta amb el promotor. És evident que açò no
s'ha fet en cap moment, o si s'ha fet, s'ha fet malament.
Atenent estrictament, sense fer valoracions, als informes tècnics, el director d'obres, D.
Remigio Oltra, en el seu informe de data de 2 de desembre del 2008, ja indicava que la situació
de les instal·lacions era coneguda per l'entitat, passant a llegir textualment el citat escrit, en el
que també es menciona que hi ha modificats a proposta de canvis sol·licitat pel Sr. Alcalde.
Indica que en este assumpte hi ha un “maremàgnum” que no se sap qui té la raó i qui la
culpa. Ara l'empresa demana per a liquidar l'obra 635.776,94 i l'ajuntament calcula que el que
queda per a liquidar l'obra és un import de 296.899,60 €. Una diferència de més de 300.000 €.
Pensa que així és impossible traure conclusions, i que l'única opció que tenen és confiar en el
que diu l'ajuntament i defendre els interessos de Rafelbunyol. I si açò acaba en els jutjats, no
tenen més que recolzar-ho.
Intervé el senyor alcalde indicant que cal anar amb atenció amb les paraules, perquè
moltes vegades tenen un fons que no és correcte, afegint que “ací no hi ha hagut cap desastre.
Vosté segurament ha fet alguna obra i no ha tingut tècnic. No sap els que són els tècnics i les
variacions dins de l'obra.” Se l'acusa que l'Arquitecte va indicar que es van fer correccions a
proposta de l'Alcaldia, quan ja en un Ple va informar el que es va corregir i que van ser les
variacions en la sala d'exposicions, amb l'eliminació d'una escala i uns lavabos; estes coses es
van veure necessàries i es van fer. D'altra banda ha sigut una obra en què els tècnics han estat
vigilant-la, però que s'han trobat amb l'actitud disciplent d'una empresa, que ha tingut
problemes en molts altres ajuntaments. Afig que han de fer cas de que diuen els tècnics, i ens
diuen que no tenen raó. Finalment indica que els adjudicataris de les obres, sempre perden
diners segons ells, i que no estan d'acord en què es qualifique esta circumstància com un
desastre, atés que és un cas corrent que ocorre en molts ajuntaments.
Respon el senyor Barrachina indicant “que vosté sabrà més que ell en moltes coses” i
que ell alguna cosa sabrà perquè ha treballat molt de temps en un despatx d'arquitectes. Afig
que quan un client no està d'acord amb un projecte, es parla amb els tècnics i es canvia en el
despatx, no sobre l'obra en marxa. Afig que l'equip de govern va aprovar un projecte i que
sobre la marxa van canviar d'opinió i van fer modificacions, i d'ací és on prové l'embolic. Torna
a llegir l'informe de l'arquitecte sobre el canvi del sistema de climatització de l'edifici,
concloent que si l'empresa ha fet una cosa és perquè se li ha manat o perquè el que havia de
manar-ho no va dir res i deixà fer, i al final l'embull és tremend. Conclou indicant que recolzen
l'aprovació de liquidació, però no estan convençuts en absolut que siga la correcta.

Finalitzat el debat l'assumpte és sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat, el Ple de
l'Ajuntament adopta l'acord següent:
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“Vist que en data 1 de juny de 2006, la mercantil INTERSA va resultar adjudicatària de
les obres de la Casa de la Cultura.
Vist que en data 12 de juliol del 2006, es va subscriure contracte per a l'execució de les
mencionades obres entre el representant de la mercantil INTERSA i l'alcalde-president de
l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol.
Vist que per Decret de l'Alcaldia 154/09 de 18 de maig del 2009, es va acordar, adduint
a raons d'interés públic, procedir a l'ocupació efectiva de les obres prèvia subscripció de l'acta
de comprovació de les obres, havent existit un retard evident en l'execució de les obres per part
de la mercantil contractista.
Vist que en data 25 de maig de 2009, es va realitzar l'ocupació efectiva de les obres de
la Casa de la Cultura on es posaven en relleu una sèrie de deficiències que, no impedint
l'ocupació, precisaven de ser reparades per l'empresa contractista, per a la qual cosa se li va
concedir el termini d'un mes per a escometre les reparacions pendents que s'indicaven en els
informes tècnics que s'adjuntaven a la mateixa acta.
Vist que per Registre d'entrada de data 28 de maig del 2009 es va presentar escrit per
part de la contractista en el qual es manifestava que no hi havia responsabilitat en la demora del
termini d'execució per part de la mateixa.
Vist que en data 4 d'agost de 2.009 es va dictar decret de l'Alcaldia núm.281/2009 pel
que es va acordar “Notificar a la mercantil que es considera que ha incomplit el requeriment
d'esmenes que es va efectuar pels tècnics municipals en el moment de l'ocupació de l'obra
referenciada pel que fa als defectes pendents d'esmenar que es detallen en els informes tècnics
i que, conseqüentment, es procedirà per la corporació municipal a la reparació dels mateixos,
ja que l'Administració ha ocupat ja l'obra”, així com “Notificar a la mercantil contractista que
es va a iniciar el tràmit de liquidació de l'obra, en la que es tindran en compte les
circumstàncies més amunt expressades. En este procediment s'atorgarà l'oportú tràmit
d'audiència a la mercantil contractista perquè al·legue el que considere oportú.”
Vist que en data de 16 de febrer del 2010, s'emet un informe per part del director tècnic
de les instal·lacions El senyor Manuel Novella Tamarit, en el que informa que qual no haventse solucionat algunes de les deficiències per part de la contractista, va ser necessari requerir els
servicis d'altres empreses per a l'execució dels treballs que tenia contractats la mercantil
INTERSA, l'import de la qual ascendixen a la quantitat total de 26.985,05 euros IVA inclòs.
Vist que per escrit de data de 27 de novembre del 2009, es va requerir a la mercantil
INTERSA perquè presentara la documentació de la legalització dels ascensors instal·lats,
d'acord amb el que establix el clàusula 8.4 del contracte subscrit
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Vist que per escrit de data 12 de març del 2010, al no haver-se contestat el requeriment
anterior es va tornar a requerir a la mercantil INTERSA perquè procedira a l'entrega dels
documents acreditatius de la legalització dels ascensors instal·lats, i se li va advertir a la
mercantil, que si en el termini de 7 dies no s'havia presentat la documentació, es procediria a
retirar els ascensors per part de l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol, procedint-se en
conseqüència a descomptar el gasto de desmuntatge de la liquidació a practicar.
Vist que amb data 26 de març és remés per la mercantil INTERSA la documentació per
a l'inici de la tramitació de l'expedient de legalització de de les dos unitats d'ascensors
instal·lades en l'obra de la casa de la Cultura.
Vist que amb data 15 de setembre té entrada en este Ajuntament la documentació
justificativa de la inscripció en el registre d'Ascensors del Servici Territorial d'Indústria i
Innovació de València de les dos unitats d'ascensors amb els números 46/62533 i 46/62534.
Vist que amb data 16 de setembre és emés un informe favorable per part de D. Manuel
Novella Tamarit, en qualitat d'assistència tècnica de l'obra rehabilitació de la casa de la cultura
respecte de la instal·lació i posada en servici dels ascensors.
Considerant que fins el dit moment no s'ha pogut practicar la liquidació davant de
l'eventualitat que la mercantil contractista no procedira a la legalització i posada en
funcionament dels ascensors amb la consegüent repercussió en la liquidació definitiva de les
obres.
Vist els informes tècnics corresponents emesos per part de la direcció facultativa de les
obres, relatius a la proposta de liquidació de les obres, emesos en les dates següents:

•

•
•

Informe de l'Arquitecte director de les obres datat en el mes de febrer de 2.009, i visat
el 4 de març de 2009, del que es desprén una proposta de liquidació de 1.635.950,54 €
IVA inclòs, i en el que s'incorporen els resultats de la proposta de liquidació emesa pel
director de les instal·lacions.
Informe emés el 13 de juliol de 2009 per part del director de les instal·lacions ratificant
la proposta de liquidació respecte als mesuraments del capítol d'Instal·lacions.
Informe emés el 17 de juliol de 2.009 per l'arquitecte director de les obres, D. Remigio
Oltra Mestre ratificant els mesuraments de l'anterior proposta de liquidació.

Vist que a la proposta de liquidació definitiva de les obres, cal detraure els imports de
les factures corresponent a l'esmena de deficiències no corregides per la mercantil InterSA
d'acord amb l'informe elaborat per part del director tècnic de les instal·lacions El senyor
Manuel Novella Tamarit en data de 16 de febrer del 2010, anteriorment referenciat, per un
import de 26.985,05 euros IVA inclòs.
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Considerant que d'acord amb el que disposa la Disposició Transitòria Primera de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, d'ara en avant LSCP, la normativa
que resulta d'aplicació al present contracte d'obres és el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, d'ara en avant TRLCAP i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, d'ara
en avant RGLCAP.
Considerant que d'acord amb el que establix l'article 169.1 del RGLCAP en relació amb
la liquidació dels contractes d'obra, i estant a punt de finalitzar el termini de garantia, s'ha
procedit a efectuar la revisió de les referides obres i a elaborar la proposta de liquidació per part
de la Direcció Facultativa de les Obres.
Considerant el que manifesta l'article 169.2 del TRLCAP, la proposta de liquidació es
notificarà al contractista perquè en el termini de deu dies preste la seua conformitat o manifeste
els inconvenients que crega oportuns.
Vist que per Decret de l'Alcaldia de data 1 d'octubre de 2.010 es va acordar traslladar la
proposta de liquidació a l'empresa contractista atorgant-li tràmit d'audiència perquè en el
termini de deu dies al·legue el que considere oportú en defensa dels seus interessos, i
traslladant-li igualment els informes emesos per la Direcció Facultativa de les obres.
Vist que la notificació de l'anterior decret va ser practicada en data 07/10/2010.

Vist que en data 2 de novembre de 2010 té entrada escrit en l'Ajuntament, segellat en
data 27 d'octubre del 2010 en el registre de la Comunitat Autònoma de la regió de Múrcia en el
que s'oposa a la liquidació practicada, remetent-se a l'escrit presentat davant de l'Ajuntament en
data 12 de maig de 2.010, sobre reclamació del valor de l'obra realment executada.
Vist que en data 13 de desembre de 2010 té entrada escrit en l'Ajuntament segellat en
data 3 de desembre del 2010 en el registre de la Comunitat Autònoma de la regió de Múrcia, en
el que modifiquen l'import reclamat en l'escrit presentat en data 27 d'octubre del 2010.
Vist que en data 24 de gener del 2011 és presentat informe per part del director tècnic
de les instal·lacions El senyor Manuel Novella Tamarit, sobre els únics mesuraments aportats
por la mercantil INTERSA en l'escrit de data 12 de maig del 2010 relatives als capítols
d'instal·lacions, en el que es revisa l'import inicialment certificat, ascendint l'import revisat a la
quantia de 133.938 €de PEM.
Considerant que procedint a la rectificació de la liquidació practicada inicialment amb
la incorporació del nou import del capítol d'instal·lacions, ascendix la mateixa a la quantitat
d'1.654.541,13 €, quantia que no supera el 10% del preu primitiu del contracte, a la que
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descomptades les factures pels treballs no executats per part de la mercantil INTERSA oferix
un saldo de 1.627.556,08 €.
Considerant que fins al moment present s'ha procedit al pagament de 1.330.656,39
corresponent a les certificacions aprovades núm. 1 a 17, per la qual cosa quedaria pendent de
pagament, en cas d'aprovació de la liquidació practicada (una vegada descomptades les factures
pels treballs no executats) la quantia de 296.899,69 €.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques i Urbanisme
emés en sessió de data 31 de gener de 2011,
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar la liquidació de les obres de “Rehabilitació de la Casa de la Cultura de
Rafelbunyol”, la quantia final de la qual ascendix a la quantitat de 1.654.541,13 €, una vegada
que s'ha revisat l'import inicial del capítol relatiu a les instal·lacions, com a conseqüència del
tràmit realitzat d'audiència al contractista.
SEGON.- Notificar la mencionada liquidació a l'empresa contractista, a qui serà descomptada
la quantitat de 26.985,05 euros IVA inclòs pels gastos d'esmena de deficiències no corregides,
resultant una quantia pendent de pagament de 296.899,69 €, d'acord amb el resum que
s'acompanya com a annex al present acord.
TERCER.- Traslladar de l'informe elaborat en data 24 de gener de 2011 per part del director
tècnic de les instal·lacions El senyor Manuel Novella Tamarit com a conseqüència del tràmit
realitzat d'audiència al contractista.”

QUART. APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ LOCAL INCLÒS EN L'AUDITORIA
AMBIENTAL.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Obres Públiques de data 31 de gener del
2011, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per onze
vots ponderats a favor, dels Regidors representants dels Grups Popular i del PSPV-PSOE, i dos
abstencions ponderades del representant del grup del Bloc.
Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el Sr. Enric Carbonell, en
representació del grup del Bloc, indica que Pla d'Acció Local definix, segons diu la pròpia
proposta de l'Alcaldia “les directrius d'una política municipal que respon al compromís de la
corporació Local per a actuar des de les seues competències i funcions dinamitzadores en la
promoció del desenrotllament sostenible, i que té com a finalitat permetre el desenrotllament
del municipi amb criteris econòmics, socials i ambientals sostenibles”. Demana que siguen tots
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conscients que es tracta d'un compromís que tots estan assumint, compromisos que estan ben
especificats en el Pla, i que no es tracta d'un simple tràmit, i lamenta que la Regidora no haja
informat de les deliberacions del Fòrum. Manifesta que s'ha allargat molt el tràmit. El seu partit
és conscient del que s'està aprovant i després de les pròximes eleccions, si tenen la confiança
dels electors, una de les funcions serà desenrotllar-lo o en cas contrari controlar a qui dega ferho.

El senyor Francisco Fontelles en representació del grup del PSPV-PSOE sol·licita
permís per a la intervenció del Sr. David Barrachina. Este indica que el seu partit està d'acord.
En el Fòrum, tots van dir les actuacions prioritàries per a Rafelbunyol, que estan detallades en
el Pla. Aprovar este document queda molt bé. Però cal tindre en compte les prioritats que es
marquen i en el nostre cas la majoria dels projectes són de prioritat 1, que suposa la seua
execució en un any. Es pregunta per tant si l'ajuntament ho va a fer, si ha fet els càlculs
necessaris per a dur a terme este Pla, i en definitiva si té els recursos necessari, o es va a
escudar que Sabater no envia diners.

Respon el SR. alcalde que en la proposta de l'alcaldia es diu que “la Diputació
Provincial ha remés a este Ajuntament el Pla d'Acció Local inclòs en l'Auditoria Ambiental de
Rafelbunyol, així com un model orientatiu”. Ens han remés un document orientatiu, no
dogmàtic. Cada ajuntament farà el que crega oportú. No es tracta d'una ordre, ni un decret, ni
una llei. És un estudi basat en diversos criteris que ha arribat a una conclusió sobre la línia que
s'ha de seguir: Però açò ho deixen a orientació de què siga responsable de les actuacions
municipals. Eixe és el sentit que té.
El Sr. Carbonell intervé indicant que és cert que no es tracta d'un decret, però és un pla
que se sotmet a aprovació del ple, i per tant adquirint uns compromisos concrets. Des del nivell
de responsabilitat que els correspon, des del Bloc, procuraran portar-ho a terme.

El senyor Barrachina indica que el seu partit es limita a interpretar el que vosté ha
firmat. Ningú s'inventa res, llegint la proposta de l'Alcaldia es parla de “compromís”, i si se'ls
demana un compromís, l'assumixen.

Insistix el senyor alcalde que parlen d'un compromís en termes generals. No des d'un
punt de vista d'obligatori complimente perquè per a açò estan les lleis.

Intervé la senyora Milagros Cano, regidora de Medioambiente, per a explicar que ella
va parlar amb el president del Fòrum per a confirmar si ho havia vist, i li va manifestar que no
8
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hi havia problemes. Si el fòrum haguera introduït alguna modificació sí que se'ls hauria
informat de la celebració del Ple.

Finalment sotmés l'assumpte a votació, El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda:
“Vista l'Auditoria Ambiental del municipi de Rafelbunyol, en la que s'inclou, com
proposta de més transcendència per a este municipi "El Pla d'Acció Local", que és un document
que definix les directrius d'una política municipal que respon al compromís de la corporació
Local per a actuar des de les seues competències i funcions dinamitzadores en la promoció d'un
desenrotllament sostenible i que té com a finalitat permetre el desenrotllament del municipi en
criteris econòmics, socials i ambientals sostenibles.
Resultant que s'ha pres com a punt de partida per a poder elaborar un adequat Pla
d'Acció, la diagnosi ambiental, que a través de l'estudi dels aspectes socioeconòmics, dels
factors ambientals i de la relació entre ambdós, ens permet conéixer la situació real del
municipi i planificar, basant-se en esta i baix criteris sostenibles, el futur del municipi de
Rafelbunyol. L'objectiu final del mateix és definir l'execució de manera coherent i sostenible
d'aquelles actuacions que han de desenrotllar-se per a possibilitar una millora notable del
municipi en la qualitat ambiental, econòmica i social, objectius últims de l'Agenda 21.
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Assumptes sectorials, en sessió celebrada el
31 de gener del 2011.
L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels membres presents, pren l'ACORD següent:
Primer.- Aprovar el Pla d'Acció Local, inclòs en l'Auditoria Ambiental del municipi de
Rafelbunyol, per un període de vigència d'aproximadament 5 anys després dels quals serà
revisat, com a document que definix les directrius d'una política municipal, assumint el
compromís d'actuar en la promoció d'un desenrotllament sostenible, i l'objectiu final de la qual
és definir l'execució de manera coherent i sostenible d'aquelles actuacions que han de
desenrotllar-se per a possibilitar una millora
Segon.- Donar compte del present acord a la Diputació provincial de València.

QUINT. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS I UTILITZACIÓ DELS
DIFERENTS ESPAIS CULTURALS PERTANYENTS A L'AJUNTAMENT DE
RAFELBUNYOL, PER PART D'ENTITATS SOCIALS I CULTURALS, GRUPS
POLÍTICS I COL·LEGIS.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes Sectorials de 31 de gener del
2011, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
9

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

unanimitat, amb la introducció de les rectificacions apuntades pel portaveu del grup del Bloc,
acordant-se igualment la remissió del reglament rectificat amb caràcter previ a la celebració del
Ple ordinari.
Aclarix la Sra. Nuria Losada, regidora de Cultura i Joventut, el tema del canvi de
tarifes, indicant que augmenta la tarifa del tècnic, però en canvi la figura del conserge en la sala
d'audició desapareix, igual que la figura del tècnic en la sala d'exposicions.
Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el Sr. Enric Carbonell, en
representació del grup del Bloc, indica que pareix que cal abonar la tarifa abans de fer ús del
local. També demanaria que s'eliminara l'afegiment de l'últim paràgraf del tema dels partits
polítics, en el punt 10, per considerar-la redundant i contradictòria, la qual cosa és comprovat i
acceptat.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, demana l'exempció també per als
partits polítics que no tinguen representació en l'ajuntament, en la mesura que tinguen
agrupació local, la qual cosa també és considerat.
El senyor Carbonell intervé indicant que la devolució de fiança siga tornada prompte, al
voltant de 15 dies després de l'acte. Després de diverses intervencions sobre este tema s'acorda
incloure que les fiances es tornen transcorreguts 10 dies de la celebració de l'acte.

Finalment el Sr. alcalde sotmet l'assumpte a votació, resultant que el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat acorda aprovar inicialment el Reglament d'ús i utilització dels diferents espais
culturals pertanyents a l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Igualment s'acorda sotmetre el reglament a informació al públic pel termini de trenta
dies a l'efecte de presentació de reclamacions i suggeriments, en compliment del que establix
l'article 49 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. En el cas
que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions, l'expedient referenciat
s'entendrà definitivament aprovat.

SEXT. APROVACIÓ DEL PROJECTE RELATIU A UN TALLER D'OCUPACIÓ A
L'EFECTE DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA
D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Assumptes Sectorials de 31 de gener del
2011, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
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Preguntats els grups polítics, els mateixos es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en
comissió.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
“Donat compte de l'Orde 59/2010 de 30 de desembre de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Ocupació es regulen i convoquen els programes d'Escoles Taller, Casa d'Ofici,
Tallers d'Ocupació i Unitats de Promoció i Desenrotllament durant l'exercici 2011
Considerant que este Ajuntament té previst la prestació del servici de “TALLER
D'OCUPACIÓ DE RAFELBUNYOL III” per un import de 507.414,85 euros, d'acord amb la
Memòria redactada corresponent a les especialitats d'obra, jardineria i Tancaments metàl·lics i
de PVC.
El Ple de l'Ajuntament, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
d'Assumptes Sectorials celebrada el dia 31 de gener de 2011, per unanimitat acorda:
PRIMER.-Procedir l'aprovació de la Memòria relativa al servici “TALLER D'OCUPACIÓ DE
RAFELBUNYOL III”.
SEGON.- Formular sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Ocupació, per al desenrotllament
del taller d'Ocupació citat, per un import de 507.414,85 € per al finançament dels costos
laborals i materials.
TERCER.- Delegar en el Sr. alcalde president de l'Ajuntament, D. Jaime García García perquè
procedisca a formular la sol·licitud de subvenció.

SÈPTIM. INFORMES DE L'ALCALDIA
No es van produir. -

OCTAU. INFORMES DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I SUPRACOL·LEGIATS
El senyor Miguel Saborit, representant en la Mancomunitat de l'Hortat Nord, informa
que l'Ajuntament d'El Puig ha donat terrenys a la mancomunitat per a fer una gossera nova. El
finança tot una senyora: projectes, obres…. S'ubica en el mateix lloc on està l'actual, però més
gran.
11
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NOVÉ.- PRECS I PREGUNTES
Per part del senyor Carbonel, portaveu del Grup del Bloc, es realitzen les preguntes
següents:
1.- Recentment s'ha posat al cobrament la que pareix l'última quota d'urbanització del sector IV.
A quants euros eixirà el metre quadrat de la dita urbanització? Quants metres té l'Ajuntament
exactament?
Respon el senyor alcalde que efectivament S'ha posat al cobrament el V Termini. El
gasto acumulat fins al moment ascendix a 17.924.780,46 € (IVA exclòs), que no deu
considerar-se el definitiu, però que s'espera que no s'incremente molt més. El cost que figurava
en el projecte de reparcel·lació inicial era de 24.047.158,24 € (IVA exclòs)
Si prenem com a referència eixa quantitat, el cost per m2 eixiria a 186,56 € m2. No
obstant cal tindre en compte que en la urbanització hi ha dos índexs d'edificabilitat distinta pel
que el càlcul correcte deuria realitzar-se no sobre el m2 de sòl sinó sobre el m2 de sostre. En
este sentit el total de m2 de sostre segons el projecte de reparcel·lació ascendia a 174.297, per la
qual cosa la repercussió, prenent com a referència el gasto acumulat fins al moment ascendiria
a 102,84 € metre quadrat sostre, enfront dels 137,97 que figurava en l'estimació inicial del
projecte de reparcel·lació.
Quant als m2 que disposa l'Ajuntament ascendix a 8.409 m2, tot en la zona d'expansió
(Planta baixa + 2)
Recorda que l'ajuntament disposava de 10.069 m2 però es va donar a Macipeke 1.050
m'i2 600 m2 per a la permuta de la parcel·la 4 del polígon 6 propietat d'Adelaida Sanz Blasco.

2. A quants propietaris del sector IV se'ls va a expropiar els terrenys corresponents per no haver
pagat les quotes d'urbanització? Quina serà la totalitat dels metres quadrats expropiats? Ja s'ha
fixat el preu dels terrenys a expropiar? Quin és el seu valor?
Aclarix el senyor alcalde que en primer lloc l'Ajuntament no està procedint a
l'expropiació dels terrenys. El que ha iniciat és un procediment de recaptació executiva que ha
derivat en les anotacions preventives d'embargament en el registre de la propietat sobre les
finques que tenen deutes, anotacions que no es poden alçar pels particulars fins que no es
procedisca a abonar el deute. Els següents passos són procedir a la taxació pericial de les
parcel·les sobre les quals s'ha anotat l'embargament, audiència a l'interessat de la taxació i
finalment convocatòria d'una subhasta pública per a procedir a la venda forçosa de les finques
afectades. Del producte de la venda, l'import del deute pendent seria abonat a l'Ajuntament i la
resta per al propietari de la parcel·la. En conseqüència no hi ha expropiació en el sentit que
l'Ajuntament mai arriba a adquirir la propietat de les parcel·les.
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Este procediment de moment afecta els deutes de les tres primeres quotes, i s'està
iniciant ja respecte als deutes del IV termini. Del V termini inclús no s'ha iniciat atés que inclús
hi ha pagaments que estan en fase de recaptació voluntària. No obstant es van a accelerar els
processos per a ampliar els embargaments anotats als deutes de la IV i V quota perquè
realitzades les subhastes cobrisquen la totalitat del deute i no sols la dels tres primers terminis.
Els procediments afecten de moment a 8 finques, la superfície total dels quals és de
7.988 m2, si bé cal aclarir que s'espera que no tots ells arriben a l'extrem de la subhasta pública,
perquè en alguns casos l'embargament s'ha realitzat respecte a les quantitats que es deuen pel
recàrrec de constrenyiment exclusivament. La gran part del deute recau en 4 finques d'una sola
família.

3. Recentment han aparegut en el poble i en els mitjans de comunicació, informació relativa a
la construcció de 131 vivendes protegides, sent la promotora ACMURSA. S'ha constituït
legalment la dita mercantil? Quan ho ha fet? Suposa açò l'extinció de CEERSA i la seua
inclusió en ACMURSA? Per què no hem sigut informats els grups municipals de l'oposició?

Respon el senyor alcalde que es van iniciar els tràmits en la Junta General
Extraordinària de l'11 de desembre del 2007. En el Ple del 6 de juny del 2008 es va aprovar
l'ampliació de l'objecte social. Tinguen el compte que ACMURSA és CEERSA però ampliat
l'objecte social de l'empresa. La Junta de 30 de juny del 2008 ho aprova definitivament,
publicant-se en complimente de l'article 163 del Reglament del Registre Mercantil en el
periòdic El Llevant de 16 de febrer del 2009 i en el Mercantil Valencià, elevant-se a escriptura
pública el 22 de maig del 2009.
Li recorda el senyor Carbonell sobre la inscripció en el Registre Mercantil. Respon el
senyor alcalde que està presentat en el Registre Mercantil. La presentació en el registre no
afecta les activitats. Falta la publicació per part del Registre.
Insistix el senyor Carbonell que mentres no es publique en el Registre Mercantil no és
vàlid, segons la Llei. Respon el senyor alcalde que no és així, segons li han comunicat en
notaria.
Insistix el senyor Carbonell que no ha contestat tota la pregunta. Falta l'últim punt,
sobre la informació als grups de l'oposició. Respon el senyor alcalde que ja se'ls dirà en el lloc i
temps adequat.

4. També s'ha manifestat a la premsa, per part de l'Alcaldia, de l'existència d'un acord entre
l'Ajuntament i PRODAEMI, segons el qual l'Ajuntament indemnitzava a la mercantil, per les
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obres que havia fet tant en el solar de les VPP com en el poliesportiu: a quant ascendix la dita
indemnització? Què s'ha firmat? Amb l'autorització de qui? On està eixe document?
Respon el senyor alcalde que l'Alcaldia no ha fet cap acord amb PRODAEMI a este
respecte.
Insistix el senyor Carbonell que s'ha publicat en premsa. Replica el senyor alcalde que
no sempre allò que s'ha publicat respon a la veritat.

5. Quin ha sigut el pressupost de les festes de 2010? Evidentment ho volem per partides de
gasto.
Respon el senyor alcalde que el total de gastos de festes locals són de 132.135,56 €. Les
Calderas de Sant Antoni: 9.045 €, i les Calderes del 9 d'octubre: 9.626,94 €.
6. Tenim coneixement que el Fòrum del Ciutadà està paralitzat a l'espera de rebre
documentació de la Diputació. Què ens pot explicar respecte d'això la regidora responsable?
Retira la pregunta, al considerar-la contestada amb l'aprovació del Pla
7. Per a quan està previst acabar les obres de l'auditori?
Respon el Sr. alcalde que està prevista la seua finalització per a finals d'este mes,
primera quinzena del mes següent. No té inconvenient en què vagen a veure'l, és més li
agradaria que anaren a veure'l. Es presenten com a regidors i els atendran.

Per part del senyor Francisco Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE es realitzen
les preguntes següents:
Respecte del sector IV:
1. Situació d'impagament de les quotes d'urbanització per part dels propietaris i accions dutes a
terme per l'equip de govern:
• Import de les quotes degudes.
• Import pendent de pagament, si és el cas, de l'Ajuntament.
• Si s'ha produït embargament, import i nom de propietaris.
Respon el senyor alcalde que l'import total de les quotes degudes del primer al Quart
termini ascendix a 990.270,35 (IVA inclòs). Com s'ha informat del quint termini inclús hi ha
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quotes que estan en període voluntari de cobrament. Es va posar al cobrament la quantitat de
1.054.683,33 (IVA inclòs) i de moment s'ha cobrat 731.712,66 (IVA inclòs).
Respecte al deute de l'Ajuntament, els diners està disponibles en el compte del préstec.
Es pot traspassar al compte de la urbanització, però de moment no s'ha fet fins que es facen
efectius pagaments pendents per a no generar interessos.
Respecte als embargaments, val el que contesta al grup del Bloc, Insistix el senyor
Fontelles que li indiquen el nombre de propietaris afectats.
Aclarix el senyor secretari que com anteriorment s'ha dit hi ha 8 finques afectades.
2. Accions dutes a terme davant de l'afonament del sòl del parc.
Respon el Senyor alcalde que l'empresa els ha comunicat que abans de final de mes
realitzaren les obres. Han aguantat per si plovia i cedia més.

3. Què faran amb els arbres del parc que estan gelats?
Respon el senyor alcalde que primer cal comprovar si estan gelat, i això es veurà ara
amb el rebrot. No cal regir-se per l'aspecte extern.
4. Per què les llums del sector IV romanen enceses a mig dia?
Li contesta el senyor alcalde que segurament obeïx a una comprovació que les llums
funcionaven i que ha sigut una cosa puntual.

Sobre el nou col·legi infantil
5. Situació de les gestions: Data d'inici i nombre d'unitats.
Contesta el senyor alcalde que les gestions són les mateixes que ja se'ls va dir. La
idea és començar al setembre. En el ple ordinari de 3 de desembre quan es va aprovar, ja es va
dir que hi havia 6 unitats d'infantil i 12 de primària.

Sobre el camp de futbol.
6. En quina situació queda en estos moments i quan es van a iniciar les obres de construcció
així com amb quins fons econòmics?
15
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Li indica el senyor alcalde que tinga tranquil·litat i es farà al més prompte possible.

7. Respecte al camp d'entrenament situat sobre els terrenys del propi col·legi públic, on van a
traslladar-se en el moment comencen les obres del col·legi?
Contesta el Sr. alcalde que les obres tenen prioritat i que no sap si comptaran amb
terrenys per a poder traslladar-lo.

En relació a les subvencions a associacions locals.
8. Vam fer una pregunta en l'anterior ple sol·licitant informació sobre el pagament de les
subvencions i ara volem saber, quins han cobrat l'import de la subvenció atorgada i quins no ho
han fet en data este ple, respecte de l'exercici 2010? Les que queden per cobrar encara poden
fer-ho?
Respon el senyor alcalde que totes les subvencions estan pagades a excepció de la Peña
Valencianista i la Banda de Tambors i Cornets, que no han vingut a cobrar però que està
preparat el xec.
Pendents de preparar estan l'Associació de Comerciants i Empresaris, l'Associació
Empreses del Polígon i la Coral Cantarella Jovenalla.

En referència a Prodaemi i la resolució del contracte.
9. Quin és l'import pagat al bufet d'advocats Lex Urban que ha assessorat a l'Ajuntament en tot
el procés dut a terme amb Prodaemi?
Respon el senyor alcalde que l'assessorament prestat en este assumpte està dins del
contracte d'assessorament jurídic que es va firmar, per la qual cosa no hi ha meritat cap gasto.
10. Per què si es considerava un contracte administratiu especial i l'Ajuntament no tenia
l'obligació d'abonar l'import de les obres realitzades per Prodaemi s'arriba a un acord per a
indemnitzar-los per les obres fetes en el poliesportiu i el solar de les vivendes protegides?
La considera contestada en la resposta donada al grup del Bloc.

Respecte a ACMURSA I CEERSA.
11. Data de constitució
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12. Data del Registre Mercantil
13. Data d'alta de l'activitat en Hisenda
14. Data de dissolució, o fi d'activitat de CEERSA, si és el cas.
Indica el Sr. Fontelles que considera que només està contestada la primera pregunta,
per la qual cosa espera que els responga a les altres.
Respon el Sr. alcalde que considera que s'ha contestat al respondre al Bloc. I respecte
a la dissolució, indicar-li que CEERSA no s'ha dissolt, sinó que s'ha ampliat el seu objecte
social.
Insistix el senyor Fontelles en la data del Registre Mercantil. El senyor alcalde li
indica que continue amb les preguntes. El senyor Fontelles diu que són part interessada al ser
accionistes i que podia haver informat els grups de l'oposició. Respon el senyor alcalde que
ningú posa en dubte que siguen accionistes, però que continue amb les preguntes.

Sobre el procés electoral.
15. Es van a augmentar els llocs destinats a cartells electorals en les pròximes eleccions locals i
autonòmiques atés que el poble ha crescut?
Contesta el senyor alcalde que s'esperarà a veure que la Junta Electoral pregunte i
llavors s'estudiarà.
Intervé el senyor Carbonell dient que la Junta només ens pregunta i som nosaltres els
que hem de dir quants punts hi ha i on estan.
Respon el senyor alcalde que quan arribe el moment ja s'estudiarà i es decidirà.
El senyor Fontelles puntualitza que no passaria res si s'afegiren tres punts més.

16. Accepta el grup del PP un debat públic amb els grups de l'oposició?
Respon el senyor alcalde que no es tracta d'un tema de ple.

Dels mitjans de comunicació.
17. Quin és l'import facturat durant l'any 2010 a l'Ajuntament per part del periòdic El Periòdic
d'Ací i en quin concepte?
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Contesta el senyor alcalde que es tracta d'un faldó publicitat felicitació nadalenca per
354 € IVA inclòs.

18. Quin és l'import facturat durant l'any 2010 a l'Ajuntament per part del periòdic La Gaseta i
en quin concepte?
Respon el senyor alcalde que hi ha inserció d'anuncis sobre el SPA, la Residència, el 9
d'octubre, festes, nadal, per un import de 3.436,40 €.

19. Quin és l'import facturat durant l'any 2010 a l'Ajuntament per part d'altres mitjans impresos
i en quin concepte?
Respon el senyor alcalde que es tracta dels següents mitjans:
*Hortanoticias.Com, publicitat festes i nadal: 515.*Expressión Digital,S.C., promoció i difusió en elperiòdic.com: 3.520
*Editorial Premsa Valenciana-Llevant, publicitat: 640,96
*Comercialitzadora de Mitjans LP-Las províncies, Especial “Les nostres Bandes”: 348
€

20. Quin és l'import facturat durant l'any 2010 a l'Ajuntament per part de televisió Calderona i
en quin concepte?
El senyor alcalde contesta:
*Comercial Alyma, de gener a maig: 4.833,30
*Gestió Integral Audiovisual S.L.,cobrir actes Culturals i esportius de Festes: 826.
*Total: 5.659,30

21. Quins són els imports i els mitjans de comunicació que han facturat a l'Ajuntament durant
tot l'any 2010, exceptuant els abans mencionats?
El senyor alcalde indica el següent:
*Prime TV Valenciana S.L. (LLEVANT TV), publicitat

: 413.-
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Pregunta oralment el senyor Fontelles que si en els costos de la liquidació urbanització
del Sector IV s'ha inclòs els gastos de portar la llum de Museros ací.
El senyor alcalde indica que responga el senyor secretari. Este manifesta que hi ha una
part, la majoritària, que és imputable al sector IV i l'altra al sector I.

El senyor Carbonell, realitza els precs següents:
*Pintar un altre pas de vianants en l'àmbit del col·legi.
*En el ple extraordinari per a parlar de les nostres propostes sobre el solar de VPO, se'ns
va dir que com s'havia publicat una orde de la conselleria no se podien fer vivendes de VPO.
Prega que no enganyen als grups de l'oposició. Eixa orde el que diu és que s'havia acabat la
línia pressupostaria de subvenció però no que no es pogueren fer VPO. Sol·licita que es voten
les propostes com hagen de fer-ho, però no els mentisquen.
Interromp el senyor alcalde per a dir-li que no li permet que diga que ell ha mentit.
Respon el senyor Carbonell que es tracta d'un prec que no obri debat. El senyor alcalde
continua llegint l'orde on es diu que hi ha “inadmissió de sol·licituds per al programa 2010”,
fent exhibició d'un titular publicat en premsa. Reitera que no va mentir i que va informar del
que diu l'orde. Insistix el senyor Carbonell que va dir que no es podien demanar sol·licituds fins
al 2011.
*Indica que hi ha una iniciativa popular d'arreplegada de firmes i que va parlar amb el
Cap de Policia Local i este li va dir que no hi havia cap problema, que no feia falta que ho fera
per escrit. Este matí li ha telefonat per a dir-me que havia de sol·licitar-ho per registre d'entrada
i que en la façana de l'ajuntament no es podien posar.
Contesta el senyor alcalde que ell s'ha assabentat este matí quan ha parlat amb el Cap de
la Policia, i li ha dit que sí que devia demanar-ho per escrit, com fan tots. Quant a la seua
ubicació, ha sigut el mateix policia el que ha comentat de posar-ho davant de La Caixa, no en la
porta de l'Ajuntament. Ell no té cap inconvenient en què es pose en la porta, encara que no ho
creu convenient.

Per part del PSPV-PSOE es fa el següent prec sobre la inauguració de les exposicions.
Demanen sí que poden ser més tard de les 18 o 18:30 hores. Contesta la senyora Regidor de
Cultura que es tindrà en compte. A l'estiu sí que són a les 20 hores, però este horari per a hivern
és un poc vesprada.
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El senyor Josep Bustos, regidor del Bloc, diu que la llum del sector IV és excessiva,
demana que no es done tota la llum. Li contesta el senyor alcalde que està pensat que siga
alternativa.

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