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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 1 D'OCTUBRE DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 1 d'octubre de dos
mil dotze, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors, NURIA
LOSADA NATIVIDAD, Mª CARMEN PIQUER BERNET, FERNANDO BOHIGAS
TOMÁS, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI,
LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR
ENCARNACIÓN FURIÓ, RICARDO BLASCO GUILLEM, ENRIC CARBONELL I ROS i
MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que componen l'Ajuntament en Ple, sota la
Presidència del primer tinent d'alcalde MIGUEL SABORIT ARRIBAS, assistits del Senyor
secretari D. FCO. JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió ordinària, en
primera convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.
Abans de l'inici de la sessió el Sr. Secretari explica l'absència per malaltia del Sr.
alcalde, Jaime García García, indicant que en atenció a l'art. 47 del ROF presidix la sessió el Sr.
Miguel Saborit Arribas, com a Primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament.
Declarat obert l'acte públic d'Ordre de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor president es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció
als esborranys de les Actes de la sessions anteriors celebrades els dies 25 de juny i les dos
extraordinàries celebrades el dia 27 de juliol del 2012.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites
actes.

SEGON.- ACORDS A ADOPTAR EN RELACIÓ AMB EL PROCÉS D'ALIENACIÓ DE
LES PARCEL·LES E.1.1.1 I E.1.1.2 SÍTIES EN L'ÀMBIT DEL SECTOR IV
DESTINADES A LA CNSTRUCCIÓN DE VIVENDES, GARATGES I TRASTERS
SUBJECTES AL RÈGIM DE PROTECCIÓ PÚBLICA, DAVANT DE L'ESCRIT
PRESENTAT PER LA MERCANTIL VAINDECO SL EN DATA 31 DE JULIOL DE
2012.
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Obres Públiques de data 25 de setembre de 2012, en el que els acords van ser dictaminats de
la manera següent:
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1. Dictaminar favorablement per unanimitat al Ple de l'Ajuntament la declaració com a
deserta de l'adjudicació de la parcel·la E.1.1.2 del Sector IV a l'haver manifestat
l'empresa VAINDECO SL la seua renúncia a l'adjudicació
2. Dictaminar favorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor del
grup Popular, tres vots ponderats en contra del representant del grup del PSPVPSOE i quatre abstencions ponderades dels representants dels grups Independents
de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, la devolució de la garantia provisional
depositada per a presentar oferta a l'adjudicació de la parcel·la E.1.1.2
3. Dictaminar favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat la concessió d'un
termini addicional de dos mesos a comptar del venciment del termini inicial per a
procedir al pagament del preu de la parcel·la E.1.1.1. Finalitzat el dit termini, que
vencerà el 13 d'octubre del 2012, sense que s'haja procedit al pagament de la
parcel·la es procedirà a incoar expedient de resolució contractual.

Atorgada la paraula als portaveus dels grups Polítcicos, el Sr. Carbonell, portaveu del
grup municipal del Bloc-Compromís, explica que l'empresa demana devolució de la garantia
provisional de la parcel·la E.1.1.2 i pròrroga del termini per a pagar definitivament la parcel·la
E.1.1.1. Respecte de la primera sol·licitud l'informe jurídic apunta que existixen les dues
possibilitats, és a dir tornar o no l'aval; respecte de la sol·licitud de pròrroga l'informe indica que
sí que ha de concedir-se, perquè s'entenia estimat per silenci administratiu però pel termini de
dos mesos transcorreguts els quals sí que es podia iniciar expedient administratiu si l'empresa no
pagava la totalitat. El seu Grup es pronuncia en este moment en el sentit de no accedir a la
devolució de la garantia provisional i sí a la concessió de la pròrroga en el sentit manifestat en
l'informe jurídic.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol indica,
respecte a la devolució de la garantia provisional de 16.000 € que quan en el seu moment ja va
demanar una pròrroga per a depositar la garantia definitiva i se li va concedir un termini que
acabava el 27 de juliol. Després de les facilitats atorgades, entenen que no cap la devolució de la
garantia provisional, per la qual cosa votaran en contra.
Respecte als altres dos punts, estan a favor dels dos.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, en referència a la devolució de la
garantia provisional, manifesta que si es procedira a la devolució de la mateixa, el que faríem
seria una sociabilització de les perdudes, i una privatització dels beneficis. L'empresa indica que
en esta situació de crisi han fet un estudi de mercat que li ha costat molts diners arribant a la
conclusió que no pot fer front a la construcció de les vivendes. Però va acceptar el plec de
condicions quan es va presentar a la subhasta, i l'Ajuntament també està afectat per la crisi, per
la qual cosa no poden tornar la fiança, alegrant-se que fins ara els grups hagen manifestat la seua
opinió en la mateixa línia.
Respecte a la pròrroga de dos mesos, ve avalada per un informe jurídic de l'Ajuntament
que ens recomana que l'acceptem i així ho van a fer. Respecte sobre la declaració de deserta de
la parcel·la, evidentment si ningú s'ha interessat, és que està deserta i no hi ha molt més que dir.
El Sr. Saborit, en representació del grup del Partit Popular, indica que el seu grup no veu
mala fe per part de l'empresa i que no s'ha perjudicat ningú. L'informe jurídic manifesta que no
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s'ha produït cap perjuí econòmic a l'ajuntament, pel que creuen que no costaria res tornar la
garantia depositada de la parcel·la E.1.1.2
Respecte dels altres dos punts compartix l'opinió de la resta de Grups.
Finalitzat el debat, el Ple de l'Auyuntamiento adopta l'acord següent:
“Donat compte de l'expedient que es tramita per a procedir a la parcel·lació d'una
parcel·la propietat municipal de 4563,27 m2, segons recent mesurament siti en el sector IV de
Rafelbunyol, i posterior alienació de les tres parcel·les resultants.
CONSIDERANT: Que el Ple de l'Ajuntament, fent ús de les competències previstes en l'article
22.1.o) de la Llei 7/1.985, Reguladora de les bases del Règim Local, va acordar, per acord de
data 28 de desembre de 2.011 procedir a la a la parcel·lació de la Parcel·la E1.1 integrada en
el sector IV del Sòl urbanitzable residencial de Rafelbunyol, d'una superfície que segons recent
mesurament ascendix a 4.563,27 m2, i posterior alienació de les tres parcel·les resultants
identificades com:

1. Parcel·la E.1.1.1. De 1.105,65 metres quadrats.
2. Parcel·la E.1.1.2. De 1.804,10 metres quadrats.
3. Parcel·la E.1.1.3. De 1.653,52 metres quadrats.
Aprovant-se igualment el Plec de Condicions que devia regir l'alienació pel sistema de
concurs públic de les mencionades parcel·les.
CONSIDERANT: Que l'anunci relatiu a la convocatòria del mencionat concurs va ser publicat
en el Butlletí Oficial de la província núm. 20 de data 24 de gener de 2012, així com en el perfil
del contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol..
CONSIDERANT: Que amb data 2 de gener de 2012 va ser comunicat l'acord adoptat pel Ple
de l'Ajuntament, acompanyat de còpia de l'expedient tramitat a este efecte, a la Direcció
Territorial de València de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en
compliment del que establix la Disposició Addicional 3 del Decret 178/2.004, de 24 de
setembre, del Consell de la Generalitat, pel que es crea i regula el Registre Autonòmic de
Patrimonis Públics municipals de Sòl.
CONSIDERANT: Que finalitzat el termini de presentació de proposicions per a optar a
l'alienació de la mencionada parcel·la, la Mesa de Contractació, va realitzar la classificació de
les ofertes d'acord amb el que preveu la clàusula 12 del Plec de Condicions, amb el resultat
següent:
*Proposicions presentades relatives al Lot 1, relativa a Parcel·la E.1.1.1 situada en el municipi
de Rafelbunyol de 1.105,65 metres quadrats:
-Proposició núm.1 presentada per l'empresa VAINDECO S.L. Puntuació: 44 punts.
*Proposicions presentades relatives al Lot 2, relativa a Parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi
de Rafelbunyol de 1.804,10 metres quadrats:
-Proposició núm.1 presentada per l'empresa VAINDECO S.L. Puntuació: 44 punts
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*Proposicions presentades relatives al Lot 3, relativa a Parcel·la E.1.1.3 situada en el municipi
de Rafelbunyol de 1.653,52 metres quadrats:
CAP
CONSIDERANT.- Que la Mesa de contractació, en compliment del que preveu la clàusula 13
del plec de Condicions va acordar requerir als licitadors que havien presentat l'oferta més
avantatjosa perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar del següent a aquell en què
haguera rebut el requeriment present, els documents següents:

4. Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. Justificació d'haver constituït la garantia definitiva, equivalent al 5% del preu
d'adjudicació del contracte, IVA exclòs, en qualsevol de les modalitats indicades en
l'article 96 del TRLCSP.
CONSIDERANT.- Que l'empresa VAINDECO S.L. a la que prèviament se li havia requerit per
a la presentació de la documentació indicada en la clàusula 13 del Plec de Condicions, va
presentar en data 14 de març escrit acompanyant la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
sol·licitant una pròrroga fins al dia 16 d'abril de 2.012 per a aportar els justificants d'haver
constituït la garantia definitiva.
CONSIDERANT.- Que amb posterioritat, en data 27 de març de 2012, l'empresa VAINDECO
S.L. va presentar justificant d'haver depositat la garantia definitiva corresponent al lot 1
relativa a Parcel·la E.1.1.1 situada en el municipi de Rafelbunyol de 1.105,65 metres quadrats,
sol·licitant una pròrroga no inferior a tres mesos per a la presentació de l'aval definitiu del lot
2, relatiu a la Parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi de Rafelbunyol de 1.804,10 metres
quadrats, al·legant “que el procés d'estudi de mercat i la seua probable evolució en un futur
immediat està sent més complex del que preveu. Les informacions prèvies i els sondejos que es
van fer per a la preparació de l'oferta són difícils de confirmar, i el nostre departament
comercial precisa un termini més folgat per a concretar la demanda real”.
CONSIDERANT.- Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de març de 2012
va acordar:
PRIMER.- Adjudicar la parcel·la identificada com E.1.1.1. De 1.105,65 m'a2 la
mercantil VAINDECO S.L., domiciliada en la Plaça Bandes de Música de la Comunitat
Valenciana 7, baix-dreta de València, CIF núm. B-46376778, pel preu de CINC-CENTS
HUITANTA-HUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTAQUATRE CÈNTIMS D'EUROS IVA INCLÒS (588.923,44 € IVA inclòs) equivalents a
499.087,66 € més 18% d'IVA. L'adjudicació es va realitzar amb sotmetiment a l'oferta
presentada a la que l'empresa quedava vinculada.
SEGON: Deixar sobre la mesa, i en conseqüència pendent de resolució, la sol·licitud de
pròrroga formulada respecte a la justificació de presentació de la garantia definitiva
relativa al lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi de Rafelbunyol de 1.804,10
metres quadrats, per suposar una variació respecte a la primera sol·licitud de pròrroga
realitzada i no haver pogut ser objecte d'estudi per la corporació a l'haver-se formulat
el dia anterior a la celebració de la sessió del Ple de l'Ajuntament.
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TERCER: Declarar desert el procés d'adjudicació de l'alienació de la parcel·la relativa
al lot 3, Parcel·la E.1.1.3 situada en el municipi de Rafelbunyol de 1.653,52 metres
quadrats, al no haver-se formulat oferta sobre la mateixa.
CONSIDERANT.- Que per acord de Ple de data 2 de maig de 2012, es va accedir a la
sol·licitud formulada per l'empresa Vaindeco S.L. de concessió d'una pròrroga de tres mesos
per a la presentació de l'aval definitiu corresponent al lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el
municipi de Rafelbunyol de 1.804,10 metres quadrats indicant-se expressament que el termini
començava a comptar del moment en què es va cursar la sol·licitud, és a dir, el 27 de març de
2.012, per la qual cosa la data per a la presentació del dit aval definitiu caducaria el dia 27 de
juny de 2012
CONSIDERANT.- Que per escrit de data 27 de juliol del 2012, registrat en el registre General
de l'Ajuntament en data 31 de juliol de 2.012 la mercantil VAINDECO S.L. va presentar escrit
que en essència manifestava:

1. La renúncia, per qüestions financeres i de viabilitat, a prosseguir amb la licitació
de la parcel·la del Lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi de Rafelbunyol de
1.804,10 metres quadrats
2. La sol·licitud de la devolució de l'aval de data 27 de febrer de 2012 per un import
de 16.227,61 € depositat com a garantia provisional per a participar en la licitació
de l'adjudicació del del Lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi de
Rafelbunyol de 1.804,10 metres quadrats, justificant esta excepcionalitat en els
greus problemes de finançament derivat de l'actual conjuntura econòmica.
3. La sol·licitud d'una pròrroga de sis mesos per al pagament del preu de la parcel·la
del lot 1, parcel·la identificada com E.1.1.1. Situada en el Municipi de Rafelbunyol
de 1.105,65 m2
Vistos els informes emesos per l'assessoria jurídica de la corporació.
Vist el dictamen emés en data 25 de setembre de 2012 per la Comissió Informativa
d'Obres Públiques, Urbanisme i Medi ambient, el Ple de l'Ajuntament acorda:
PRIMER.- Per unanimitat de tots els Regidors presents en la sessió, l'adjudicació de la
parcel·la E.1.1.2 del Sector IV, de 1.804,10 metres quadrats, a l'haver manifestat
l'empresa VAINDECO SL la seua renúncia a l'adjudicació.
SEGON.- Per majoria absoluta de set vots a favor, dels Regidors dels grups del PSPVPSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i cinc vots en contra, dels
Regidors del Grup Popular, desestimar la sol·licitud de la devolució de l'aval de data
27 de febrer de 2.012 per un import de 16.227,61 € (Aval del Banc de València registrat
en el Registre Especial d'Avals amb el número 12000993) depositat com a garantia
provisional per a participar en la licitació de l'adjudicació del Lot 2, parcel·la E.1.1.2
situada en el municipi de Rafelbunyol de 1.804,10 metres quadrats, per incompliment
de les obligacions derivades del plec de condicions i de l'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament en sessió de data 2 de maig de 2.012, i en conseqüència, procedir a la
confiscació de la dita garantia.
TERCER.- Per unanimitat, estimar parcialment la sol·licitud d'ampliació del termini
per al pagament del preu de la parcel·la corresponent al lot 1, parcel·la E.1.1.1 de
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1.160,65 m2, concedint d'un termini addicional de dos mesos a comptar del venciment
del termini inicial per a procedir al pagament del preu de la parcel·la E.1.1.1., per
aplicació del que establix l'article 49 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu Comú sobre ampliació de
terminis Advertint que finalitzat el dit termini, que vencerà el 13 d'octubre del 2012,
sense que s'haja procedit al pagament de la parcel·la, es procedirà a incoar expedient
de resolució contractual.
Igualment s'acorda procedir a notificar el present acord a tots els interessats en
l'expedient.”

TERCER.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D'UN AUDITORI DE MÚSICA.
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Informativa d'Obres Públiques de data 25 de setembre de 2012 en la qual, sotmés l'assumpte a
votació, el mateix és dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per nou vots ponderats a
favor dels regidors del grup Popular i del PSPV-PSOE i quatre abstencions ponderades dels
regidors dels grups Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, indica que el Sr.
Lillo va manifestar que va estar molt a gust treballant ací i el seu grup també vol agrair el seu
comportament. Quant a la liquidació definitiva hi ha un increment sobre el pressupost de 72.000
€, és a dir un 3,5%, que és quasi insignificant i en el que es contempla la pujada de l'IVA, el
procés d'insonorització, pel soterrani i pel pagament d'honoraris. Entenen que cal votar
favorablement que es liquide l'obra amb este excés, si bé no es cansaran de recordar que la
Generalitat encara deu quasi 350.000 euros que l'Ajuntament ha hagut de pagar.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, reitera les paraules
manifestades pel Sr. Carbonell. Un desviació de 72.000 €, a pesar de ser diners, es pot entendre
en una obra d'esta envergadura, mostrant-se a favor.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, també indica que el seu grup està a
favor, perquè les modificacions han sigut degudament justificades per la direcció d'obra. Agraïx
i reconeix el grau d'implicació de la Societat Musical durant el desenrotllament de l'obra que ha
aconseguit que l'Auditori siga una obra representativa.
El Sr. Bohigas, portaveu del Grup Popular, explica que el seu grup reitera tot el que
manifesta. L'Ajuntament es va proposar que fóra la societat Musical la que dirigira el tema
perquè ells eren els que entenien i sabien el que volien. Pensen que la desviació és mínima.
Feliciten tant a la Banda de Música com a l'arquitecte per l'obra.

Sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat s'acorda aprovar la liquidació de les obres
de Construcció d'un Auditori de Música en els termes reflectits en el document tècnic presentat
per la direcció facultativa.
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QUART.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 20 DE JULIOL DE 2012 SOBRE DETERMINACIÓ DELS PREUS
PÚBLICS PELS SERVICIS RECREATIUS I CULTURALS PRESTATS EN L'ESCOLA
D'EDUCACIÓ PERMANENT D'ADULTS.
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa De
Comptes celebrats el 25 de setembre del 2012, en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, manifesta que es tracta d'apujar
els preus d'este servici, havent-se acordat per la Junta de Govern Local, segons han explicat
motivat perquè calia donar a conéixer els preus abans de matricular-se. Pensa que podien haverho-hi posat en coneixement dels distints grups, però no entrarà en este tema. Esta pujada ve
motivada també pel Pla d'Ajust. Indica que l'Ajuntament pagava un 60 % dels gastos i el 40% el
pagaven els usuaris i ara en este context de crisi i vinculat pel pla d'ajust està la necessitat reduir
el dèficit, amb la pujada de preus. Entén que no hi ha més remei.
Intervé la Sra. Natividad, regidor de cultura i joventut, manifestant que a pesar d'açò,
contínua sent la més barata de la comarca.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta que el
que cal fer ara és aprovar-la. Demana que per a l'any que ve hi haja una major previsió, i que
s'estudie si pot haver-hi tarifes per a famílies més necessitades.
El Sr.Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que esta pujada
s'arreplega en el Pla d'Ajust aprovat. Abans l'Ajuntament podia assumir la pujada, però ara no. I
davant de la tessitura de deixar d'oferir el servici, s'ha optat per apujar el servici. Estan d'acord.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, indica que es tracta de les tarifes proposades
des de la direcció de l'Escola d'Adults. Ho van proposar a final de curs i no havent-hi plens en
període estival es va prendre la decisió per acord de Junta de Govern. Reitera, tal com ha dit la
Sra. Natividad, que és la més barata de la comarca.
En definitiva, sotmés a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda ratificar
l'acord adoptat per la Junta de Govern local de data 20 de juliol de 2012 sobre determinació dels
preus públics pels servicis recreatius i culturals prestats en l'Escola d'Educació permanent
d'Adults que a continuació s'expressen:
I CICLE:
25 €
• Alfabetització
• Neolectors
• Educació de base
II CICLE:
50 €
• I nivell
• II nivell

7

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
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

CURS COMPLET:

EMPADRONATS
100 €
NO EMPADRONATS 150 €

• Anglés
• Cicles Formatius Grau Superior
• Accés Majors de 25 anys
• València, Junta Qualificadora
• comptabilitat
• Castellano per a estrangers
NOTA:
• 2n curs
• Optatives
• Només optatives

50% del depòsit
10€/opció
25€/opció

EMPADRONATS
130€
NO EMPADRONATS 140€
• comptabilitat informatitzada 30 h
• Informàtica bàsica
40 h
• Monogràfics informàtica
30 h
Word, excel, access, internet, Autocad

INFORMÀTICA:

ALTRES PROGRAMES
Balls saló

20 €/mes

QUINT.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PEL QUAL
CONCEDIXEN SUPLEMENTS DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST ORDINARI

ES

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa De
Comptes celebrats el 25 de setembre del 2012, en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Contínua explicant el secretari que es tracta d'una ampliació de credets per un import
total de 84.000 € que és conseqüència d ela aprovació de la liquidació de les obres de l'auditori i
complementar els honoraris tècnics de direcció que és l'única cosa que queda pendent d'abonar.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica que fa un moment s'ha
aprovat la liquidació de les obres de l'Auditori, però que en el pressupost aprovat no hi havia
diners suficients per a liquidar estes obres; no obstant hi ha una mecanisme aprovat per llei que
és la modificació de crèdits a través del qual poden agafar romanent obtingut de venda de
patrimoni per a fer front a este gasto. Ho consideren convenient i adequat perquè no tindria
sentit aprovar la liquidació i no els mecanismes legals necessaris per a dotar a la partida de
pressupost.

La resta de portaveus de grups polítics es manifesten a favor de la modificació de
crèdits.
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En conseqüència, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar l'expedient pel
qual es concedixen suplements de crèdits en el pressupost de l'exercici de 2.012 amb càrrec al
romanent de tresoreria, amb el detall següent:
PRIMER: Concedir suplements de crèdits en les següents partides pressupostàries:
*Partida 330.62201. Construcció Auditori. A l'efecte de preveure el pagament de la
liquidació de les obres i completar el pagament dels honoraris per direcció facultativa de les
obres. Import: 84.000 €.
Total Suplements de Crèdits: 84.000
Total Proposta modificacions de crèdits: 84.000
SEGON.- Finançar les expressades modificacions de la manera següent:
A.- Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria: 84.000 €, relatiu al romanent de tresoreria
pendent d'aplicar per alienació de solars de l'any 2006.
Total finançament modificacions de crèdits: 84.000
Igualment s'acorda la seua exposició al públic durant el termini de quinze dies hàbils a
l'efecte de que els interessats que s'assenyalen en l'apartat 1 de l'article 170 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004. De 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, puguen examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple de la corporació,
pels motius que s'indiquen en l'apartat 2 del mateix article.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.

SEXT.- APROVACIÓ COMPTE ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI DE L'ANY
2010
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió De Comptes
celebrats el dia 19 de juny del 2012 en el qual per unanimitat s'acorda dictaminar favorablement
el compte i sotmetre-la a exposició al públic durant el termini de quinze dies per a la presentació
de reclamacions, proposant la seua aprovació al Ple de l'Ajuntament en el supòsit de no
presentació de reclamacions.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, indica que el compte de
patrimoni és un inventari actualitzat a 31 de desembre del 2010 de tot el que té l'ajuntament
(edificis, mobles, equips informàtics…) i del que deu. Indica que s'ha avançat molt en este
sentit, perquè abans els comptes eren molt complicats, anunciant que van a aprovar-la com han
fet fins ara.
La resta de portaveus de grups polítics es manifesten a favor.
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En definitiva sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda
aprovar el compte d'administració del patrimoni de l'any 2010. Amb un resultat final de
32.658.041,29 €, tenint cada un dels apartats del Compte la seua equivalència en el balanç de
situació a 31 de desembre del 2010.

SÈPTIM.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'ANY
2010
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Comptes
celebrats el dia 19 de juny del 2012 en el qual sotmés l'assumpte a votació, per sis vots
ponderats a favor, dels representants del Grup Popular, i set abstencions ponderats dels
representants del Grup del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i del Bloc-Compromís,
es va acordar dictaminar favorablement el Compte i sotmetre-la a exposició al públic durant el
termini de quinze dies per a la presentació de reclamacions, proposant la seua aprovació al Ple
de l'Ajuntament en el supòsit de no presentació de reclamacions.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Bloc-Compromís, indica la sensació d'irrealitat
que tenen perquè estan parlant de tancar els comptes del 2010 quan hauria d'haver-se fet al juny
del 2011 i no ara.
Inicia la seua exposició donant compte del Balanç, distingint entre l'actiu i el passiu,
incidint en les quantitats de l'immobilitzat, de l'actiu circulant, de tresoreria, així com del
patrimoni, dels creditors a llarg i curt termini…, la qual cosa dóna un total de 67.000.000 € tant
en l'actiu com en el passiu en eixe moment. El compte del resultat patrimonial ha sigut de
3.894.000 €. L'estat de liquidació del pressupost era de 1.558.752 € i el romanent de tresoreria
per a aplicar a gastos de l'any següent ascendia a 67.342 €. Destacar que en 2009 eixe romanent
de tresoreria era de més de mig milió d'euros.
A continuació fa referència al pressupost, indicant que el pressupost inicial va ser
aprovat amb majoria absoluta del PP, per una import de 7.384.000 €, del qual es van fer
modificacions de crèdits per import de 4.896.000 €, la qual cosa suposa un 66,31%, indicant que
l'increment és degut a les quotes urbanització del Sector IV, transferències corrents,
transferències de capital, incorporació de romanents. Tot açò ha fet que les previsions
definitives del pressupost ascendisca a 12.280.000 €; els drets reconeguts ascendixen a
10.432.189 €, i allò que s'ha recaptat ascendix a 8.315.000 € pel que queda per cobrar 2.117.125
€, passant a explicar els que són els deutors. Tot açò provoca un romanent de 1.848.779 €.
Respecte dels gastos indica que el pressupost, coincidix amb el pressupost d'ingressos i
les obligacions reconegudes netes eren de 9.658.119 €. L'Ajuntament va pagar per valor de
8.354.000 € deixant deutes per un import de 1.300.000 €, generant un romanent de 2.622.849 €,
que és el 21,36%. Respecte dels romanents cal distingir entre els no incorporats 813.000 €, en
els que es troben els vials enllumenat públic, tallers d'ocupació, instal·lacions esportives, i els
incorporables per un valor de 1.900.000 €, urbanitzacions, auditori, indemnització terrenys
residència….
Quant als indicadors de com s'ha executat el pressupost de 2010 explica que la liquiditat
d'este Ajuntament era de 0,37 %. L'endeutament per habitant era de 759 €. Es va executar el
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80% del pressupost de gastos. El gasto per habitant va ser de 1.160 € dels quals es van destinar
476 € a inversions. En eixe any es pagava en un període de 62 dies. L'execució del pressupost
d'ingressos va ser del 85 %, però la realització de cobraments ha sigut el 0,8%. L'autonomia
fiscal és del 0,45% i el període en què hem cobrat ha sigut de 118 dies.
Els comptes s'han presentat amb retard, justificant-se per la complexitat tècnica que
tenen, pel treball extra del Sector IV, la necessitat contractar un interventor i pel gran volum de
legislació destinat a controlar el dèficit de les administracions públiques.
Quant a les empreses públiques, REMARASA va donar un benefici de 25.768 € destinat
tot a reserves. I ACMURSA va presentar beneficis per valor de 4.541 € que també es van
destinar a reserves.
Finalment cal parlar del necessitat finançament de l'Ajuntament, que en 2010 va ser de
392.019 €, és a dir un 4,68€. Pel que sí que va haver-hi dèficit, però com no es va arribar al 5,53
% que marcava la legislació, es pot dir que l'Ajuntament de Rafelbunyol sí que va complir amb
l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
A continuació raona el per què del seu vot en quatre punts:
Pressupostos aprovats per la majoria absoluta del PP.
Les modificacions pressupostàries han suposat un 66,3% d'increment. En canvi
els drets reconeguts nets han suposat el 85% del pressupost definitiu i la
recaptació reconeguda neta ha suposat el 80%.
Respecte dels gastos dir que es generar romanents no incorporables significatius
i en partides sensibles.
Indicadors no són molt encoratjadors, com el de liquiditat, endeutament…
A pesar del seu retard en la presentació, no tenen res a dir de la part tècnica, però no
poden votar a favor d'uns comptes pressupostaris que patixen de tot el que manifesta.
A continuació pren la paraula el Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de
Rafelbunyol, iniciant la seua exposició parlant del balanç, i descrivint que l'actiu en 2010
ascendia a un total de 68.000.000 € , la qual cosa suposa un increment del 4% respecte del 2009.
Indica que el Patrimoni Municipal del sòl també va augmentar considerablement degut en part a
la resolució del contracte de PRODAEMI, la qual cosa al seu torn va provocar una baixada de
l'actiu circulant, en els deutors.
Respecte al passiu, dir que també ascendia a 68.000.000 €. Els deutes amb entitats de
crèdit van augmentar un 34% a causa d'un crèdit firmat amb La Caixa per un import d'1,5
milions d'euros per a refinançar un préstec de 2008, afegint a açò el crèdit de 800.000 € que es
va firmar amb el BBVA per a anticipar les quotes d'urbanització del Sector IV. Crèdits de 2010
que sumats a l'anterior ens dóna un augment de deute a llarg termini del 57%. A açò cal sumar
diverses operacions de crèdit que va caldre realitzar per a pal·liar situacions transitòries de
tresoreria.
També observen com el compte de resultat econòmic patrimonial va donar una perduda
en el compte d'estalvi del 30% respecte al 2009. Remarca els indicadors més importants que
oferix el tancament de comptes de 2010, on es pot comprovar que el deute per veí ascendix a
760 €, quantitat que demostra l'enorme endeutament de l'Ajuntament en 2010.
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Centrant-se en l'estat de liquidació explica que estos pressupostos es van aprovar per
una quantitat de 7.384.000 €, del qual es va fer una modificació de crèdits per import de
4.896.000 €, la qual cosa fa que les previsions definitives del pressupost ascendiren a
12.280.000 €, és a dir, un 67% més de la quantitat inicialment aprovada. Les obligacions
reconegudes van ser de 9.658.000 € i els drets reconeguts de 10.430.000 €. El resultat final del
romanent de tresoreria de 2010 per a gastos generals era de 67.000 €
Respecte a les empreses municipals indica que REMARASA va tindre un resultat
positiu de 25.000 €, passant a indicar les subvencions rebudes i els deutes de l'empresa. En
relació a ACMURSA, informa que també va tindre un resultat positiu de 4.500 € indicant també
les subvencions i el deute de la mateixa.
Quant al compliment de l'objectiu de l'estabilitat pressupostària ens obliga que el volum
de deute no ha d'augmentar, deu ser constant i no superar el 5,5 %. Les dades per a calcular el
nostre ajust es basa en el necessitat finançament abans d'ajust. Una vegada ajustats les dades, el
necessitat finançament ascendix a 392.000 € que suposa un 4,68 %, és a dir que s'està a 8
centèsimes de l'incompliment, dades que indiquen que la gestió no era la més adequada en el
context que s'estaven vivint.
Els deutes amb entitats bancàries lluny de descendir, van augmentar a un 57%, la qual
cosa ens va convertir en 2010 en una de les poblacions més endeutades per habitant de la
comarca.
Afig que “els comptes s'han presentat molt tard, com a conseqüència de la falta d'un
interventor, figura clau en el funcionament d'un Ajuntament del nostre volum econòmic, i que
per causes que desconeixem mai ha permés el Sr. García. En breu, gràcies al nou escenari
polític de l'Ajuntament esta figura podrà formar part del consistori. Si a esta tardança de quasi
dos anys en la presentació dels comptes li sumem la situació econòmica del país i d'esta
població, només dir que és impossible donar hui un vot de confiança a estos comptes aprovantles, ja que això ens faria còmplices de la gestió irresponsable dels recursos limitats de la
població realitzada pel Sr. García, la qual cosa ens ha portat a un endeutament i a sumar-nos
fa uns mesos al Pla de Pagament de Proveïdors.”
Afig que al seu torn en el càlcul de l'objectiu d'estabilitat pressupostària no s'han
consolidat les empreses públiques, indicant que “es tracta d'empreses en una mala situació
econòmica a causa de la mala gestió del seu president, on els deutes amb bancs són
astronòmiques i inclús en 2010 van augmentar més del 30% i on els treballadors de CEERSA
porten en l'actualitat set mesos sense cobrar. REMARASA, a causa de la mala gestió, afronta
també problemes per a fer front als gastos per falta de liquiditat. Són motius més que justificats
per a no aprovar els comptes.”
A continuació, el Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, i en relació amb el
que s'ha indicat de la sensació d'irrealitat, indica que els comptes sí que donen una visió del que
va passar en eixe exercici. Els comptes vénen marcades principalment pel Sector IV i per la
resolució del contracte amb PRODAEMI.
Agraïx al Sr. secretari el treball realitzat sense comptar amb un interventor, “i sobretot
si comparem com es porta en les empreses públiques, veiem notablement la diferència. Ja ens
agradaria tindre el secretari en els consells d'administració perquè alçara acta o perquè retera
comptes. “
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Afig que “No faran una descripció detallada dels nombres, perquè els seus companys
ja ho han fet i el públic deu tindre una empanada mental amb les dades oferides. Volem
emplaçar als portaveus polítics, perquè van ser un dels últims pressupostos que es va aprovar
amb majoria absoluta del PP. En 2011 també s'aprovaran amb el PP sense tindre majoria
absoluta, però en 2012 també seran aprovats sense tindre majoria o els partits de l'oposició
s'uniran parell que canvie el govern a Rafelbunyol. Este grup està obert a esta possibilitat,
perquè al final estar parlant d'uns comptes fets por el PP, que obeïxen el seu model de gestió,
però no fer un pas avança per a realment canviar-ho, considerem que no és el correcte.
Podríem parlar de per què ací no estan computats els 3.600.000 € del solar de PRODAEMI, o
per què es va urbanitzar el Sector IV per gestió directa. Es va fer perquè hi havia majoria
absoluta del PP. No m'agradaria que haguera un tancament dels comptes de 2012 continuant
governant el PP. Pensa que ací estem per a un poc més.”

El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, entén els arguments explicats i manifesta que
és decisió de l'oposició el que seguisca o no governant el PP. Pensa que no ho han fet tan mal
com diu l'oposició. Entén que cada un interprete les xifres a la seua manera, però el seu grup
està d'acord amb l'informe i el tancament del pressupost, per la qual cosa votaran a favor.
El Sr. Carbonell, indica que “no creu que hui l'hagen citat a manifestar-se públicament
sobre una moció de censura. L'orde del dia era per a aprovar els comptes de l'any 2010. No
sabem si les del 2011 les aprovarem o no. Ací no venim a donar classes de nombres a ningú,
sinó a explicar la seua visió dels comptes presentats. La nostra intenció és traslladar en els
plens i al públic assistent la realitat dels nombres i el per què dels mateixos. Insistix en això del
Sector IV. Dir-li al PP que el treball tècnic i la felicitació al secretari ho reconeixen, però els
nombres estan on estan per decisions polítiques i hui és el moment per què en eixes partides i
per què hi ha romanent en determinades partides. Hem fet un gran esforç per a explicar els
comptes, però eixa és la realitat. En referència a allò altre ja li contestaré en el marc adequat.”
El Sr. Encarnación diu que “no vol criticar el partit socialista, però l'explicació que han
donat porta molt de temps de preparació i treball. Posar damunt de la mesa el tema de la moció
de censura, hui no tocava. Dir-li al Partit Popular que sí que són molt patits, però són les
conclusions que han tret i que qualsevol que els estudi pot traure-les també.”
El Sr. Fontelles diu que “si ells també expliquen els comptes al final seria una
empanada mental. La seua opinió és que cal fer un pas més.”
El Sr. secretari intervé per a puntualitzar al sr. Encarnación en referència a l'estabilitat
pressupostaria que no són 8 centèsimes la desviació, sinó 8 desenes. El Sr. Encarnación revisa
les seues dades i reconeix l'error rectificant esta dada.
Al seu torn el Sr. Secretari agraïx les manifestacions sobre el treball realitzat, i incidix
que el Compte és un document de naturalesa tècnica que pretén ser una fotografia en eixe
moment. Reconeix que poden haver-hi lectures polítiques que respecta, però insistix en el fet
que els nombres són els que són.
Finalitzat el debat i sotmesa a votació el compte general del pressupost corresponents a
l'any 2010, la mateixa no és aprovada pel Ple de l'Ajuntament a l'obtindre set vots en contra,
dels Regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i
cinc vots a favor dels regidors del Grup Popular.
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OCTAU.- MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE SITUACIÓ ACTUAL DEL CONSORCI
COMARCAL DE SERVICIS SOCIALS DE l'HORTA NORD.
Explica el Sr. secretari que es va presentar per diversos grups polítics una moció sobre
este tema i en comissió es va decidir redactar una moció institucional que s'ha passat als grups
polítics i que passa a llegir:
“El Consorci Comarcal de Servicis Socials de l'Horta Nord és una entitat dedicada
l'atenció de persones amb discapacitat a horta Nord i que presta servici a usuaris de 21
municipis.
La prestació d'estos servicis es realitza per mitjà de la gestió de 5 centres que estan
subvencionats per la Conselleria de Benestar Social.
En estos moments, el Consorci travessa una situació d'emergència econòmica que posa
en dubte la continuïtat dels servicis que presta a centenars d'usuaris i famílies i als sectors més
dèbils de la Societat i que necessiten l'especial atenció i ajuda per part de les Administracions
Públiques. Esta circumstància és deguda que la Generalitat Valenciana té pendent de pagament
la quantitat de 757.239,60 euros, que correspon als expedients següents:
- Expte. 6TVC400128/2012 del Centre d'Atenció Primerenca de Massamagrell:
151.277,40 €uros.
- Expte. 6TVC400129/2012 del Centre de Dia Reina Sofía de Massamagrell: 99.982,20
€uros.
- Expte. 6TVC400130/2012 del Centre Ocupacional Reina Sofía de Massamagrell:
112.471,20 €uros.
- Expte. 6TVC400131/2012 del Centre d'Atenció Primerenca d'Alboraia: 169.984,20
€uros.
- Expte. 6TVC400132/2012 del Centre Ocupacional Pas a Pas d'Alboraia: 223.524,60
€uros.
La dita quantia es correspon el primer pagament del 60% de la subvenció que s'havia
d'haver realitzat a l'abril i que ascendix a 757.239'60€ no s'ha realitzat.
El segon termini de la subvenció que seria el 40%, 507.761€ , inclús no s'ha comunicat
per Conselleria la data en què es va a abonar.
Tot açò ocasiona per l'incompliment de Benestar de la Conselleria Social unes
dificultats en el bon funcionament dels servicis que es presten a través del Consorci amb greus
problemes econòmics per a esta entitat i que afecten també les nòmines dels treballadors, als
pagaments en la seguretat social i obligacions tributàries del mateix i als proveïdors (catering,
neteja, lloguers de locals).
Entenem que és la nostra obligació exigir en tot moment i sense majors demores el que
és un dret social prioritari que incidix de manera directa i immediata sobre la dignitat de totes
les persones que componen el nostre col·lectiu, usuaris, famílies i professionals.
És per això que l'Ajuntament de Rafelbunyol deu actuar, per la qual cosa els Grups
municipals baix firmants, proposen que s'adopten els ACORDS següents:
14

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
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

Ratificar la necessitat prioritària de mantindre els servicis prestats pel Consorci
Comarcal de Servicis Socials cap al col·lectiu de persones amb discapacitat de la
nostra comarca.
Instar a la Generalitat València que es pose al dia amb els pagaments necessaris al
Consorci Comarcal de Servicis Socials de l´Horta Nord, i amb altres entitats i centres
d'atenció a persones discapacitades a fi de garantir la continuïtat del servici.
Que l'Ajuntament de Rafelbunyol mantinga el compromis de prioritzar el pagament al
Consorci Comarcal de Servicis Socials de l´Horta Nord.
Comunicar este acord plenari al Consorci Comarcal de Servicis Socials de L´Horta
Nord i a les conselleries d'Hisenda i Benestar Social i als Grups polítics en la
Diputació de València i en els Corts Valencianes.”
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del BLOC-Compromís, indica que estan de a favor
de tots els punts de l'acord indicant que és patètic el que està passant amb les subvencions dels
discapacitats, instituts, escoles…. No tenen una altra manera de reclamar-ho que no siga esta i
no es cansaran de demanar-ho.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es manifesta a
favor
El SR. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, també manifesten el seu suport a la
moció, lamentant la falta de liquiditat provocada per la mala gestió de la Generalitat Valenciana
durant els últims anys, que es traduïx en una falta de servicis, de pagament de nòmines…
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del partit Popular, també manifesta el vot a favor del
seu grup.
No plantejant-se major debat, sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per
unanimitat.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOL·LICITANT AL GOVERN
D'ESPANYA UNA MORATÒRIA EN LA IMPLANTACIÓ DEL NOU IVA PER A LES
FALLES
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, llig la moció següent:
“La Festa de les Falles, vinculada històricament al País Valencià; és un dels seus
elements més característics i dels que millor la definixen. Esta celebració ha aconseguit
traspassar fronteres i involucrar en la seua organització a un gran nombre dels nostres
conciutadans.
A més de la seua importància cultural i d'element transmissor de les nostres millors tradicions,
les Falles tenen també una important repercussió en l'economia de la nostra ciutat dins d'una
gran diversitat d'àmbits, que comprenen des del sector turístic fins aquells més directament
relacionats amb l'organització de la festa, com els tallers en què es realitza el propi monument
faller i aquells relacionats amb la indumentària tradicional, on participen un important nombre
de sectors subsidiaris. Tot això contribuïx a la generació de riquesa i a la consegüent creació
de llocs de treball.
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L'actual situació econòmica l'està patint també el conjunt de les comissions falleres, que estan
realitzant un considerable esforç per mantindre en peu i amb la dignitat que correspon un
element social i econòmic tan important per a la vida d'esta ciutat.
Entre les últimes mesures adoptades pel Govern de l'Estat per mitjà del Reial Decret Llei de
mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, s'eleva el
tipus impositiu de l'IVA en els seus distints trams. Esta mesura aplicada als diferents sectors
implicats en el món de les Falles podria tindre unes greus conseqüències i, inclús, comprometre
el seu futur tal com les coneixem.
Rafelbunyol i la seua comarca, una de les més castigades per la desocupació, no pot permetre's
que un element dinamitzador clau de la nostra economia siga colpejat d'esta manera, perquè la
conseqüència final seria la disminució de la riquesa i un considerable augment de la
desocupació atés que nombrosos tallers es podrien veure abocats al tancament o a reduir el
nombre de treballadors, sense tindre en compte, per suposada, les conseqüències que esta
mesura ocasionaria al sector turístic.
D'altra banda, és pràctica generalitzada en les comissions falleres oferir a l'artista un
pressupost tancat que ja inclou l'IVA. Els contractes de les falles de 2013 estan firmats quasi en
la seua totalitat des del mes de maig i els monuments ja estan en procés de construcció. Per
tant, davant de la pujada de l'IVA aprovada pel Govern d'Espanya, es planteja un problema
seriós: qui assumirà l'augment de 13 punts, l'artista faller o la comissió fallera?
El sector productiu dels artistes fallers es veu greument amenaçat. Per part de la majoria de la
població de la Comunitat Valenciana i també a les Corts Valencianes s'ha defés sempre este
sector singular, únic al món. En eixe sentit cal recordar la sol·licitud a la UNESCO de la
declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Quasi una quarta part del pressupost del preu contractat d'una falla s'anirà a pagar el nou
tipus impositiu. Si a això li afegim la pujada de l'IVA dels materials i l'IVA dels professionals
contractats, el marge per a construir un monument es diluïx enormement. Una minva que
irremeiablement es veurà reflectida en el carrer.
Totes estes mesures suposaran el fet què moltes comissions falleres no puguen assumir la
pujada de l'IVA, immerses moltes d'elles en les seues pròpies dificultats per a continuar
treballant per la festa.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de Rafelbunyol, realitza les següents PROPOSTES
D'ACORD
1. Demanar al Govern d'Espanya, per a l'any 2013, una moratòria en la implantació
del nou IVA per a les Falles amb contractes ja firmats i en ple procés de
construcció.
2. Demanar al Govern d'Espanya una excepcionalitat en la fixació de l'IVA per al
sector faller, fixant-lo en el 10%.
3. Donar compte del present acord al president de les Corts Valencianes i a tots els
síndics dels diferents grups polítics.
4. Traslladar de la present moció a la Directiva de la Falla el Tabalet de
Rafelbunyol”

16

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
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

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
de Benestar Comunitari de data 25 de setembre de 2.012, en el que l'assumpte és dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra, dels representants del
grup Popular, cinc vots a favor dels representants dels grups del PSPV-PSOE i BlocCompromís, i dos abstencions ponderades del representant del grup Independents de
Rafelbunyol.
Continua explicant la Sra. Carbonell que a l'elevar el tipus impositiu de l'IVA fa que el
sector faller veja incrementat el mateix en 13 punts, una cosa difícil d'assumir pel que es
demana la moratòria en l'aplicació del nou IVA, i també es demana l'excepcionalitat del mateix
en el sector faller. La pujada de l'IVA tindrà efectes devastadors difícils de quantificar com pot
ser la perduda de la creativitat i el talent que es traduiran en pèrdues de llocs de treball. El
Govern amb esta pujada ens situa amb l'IVA més alt de tota l'eurozona i no podem permetre que
amb açò es perden experiències, tradició, cultura…
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, diu que açò no passarà només en
les falles sinó en tot el que signifique creació (teatre, cine, literatura…) i tal vegada els haguera
agradat més una moció en esta línia. Es tracta d'una moció feta des de València i per a València
i s'ha presentat sense adaptar-la a Rafelbunyol. Però és veritat que el seu Grup està a favor de
tot el que signifique tradició i cultura i els pareix una barbaritat que s'haja apujat tant l'IVA, per
la qual cosa la votaran a favor.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, diu que no cal
oblidar que les falles formen part de la cultura i de l'art, indústria que en general ha tingut una
pujada molt elevada. Entenen que esta sol·licitud és molt legítima, però esta pujada els afecta
tots, preguntant-se per què les falles sí, i altres no. Atés que no ho entenen anuncia l'abstenció
del seu Grup.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, manifesta que el seu argument està d'acord
amb el d'Independents de Rafelbunyol. Esta pujada afecta tots i que els agradaria que no ens
l'hagueren apujat. Al seu torn pensen que Rafelbunyol no està massa afectada, perquè no hi ha
una gran societat fallera, però en principi votaran en contra.
Per al·lusions respon la Sra. Carbonell al grup del Bloc-Compromís que es tracta d'una
moció de partit, com reben els altres grups moltes vegades, i que se'ls ha colat algun paràgraf
que no respon a la realitat del nostre poble. Respecte a allò que s'ha manifestat pel representant
d'Independents de Rafelbunyol, li indica que hi ha moltes facetes de la cultura i han decidit
presentar una moció respecte d'una, instant-li a què ho faça també respecte d'una altra faceta de
la cultura.
Li respon el Sr. Carbonell que sap que tots presenten mocions de partit, però que esta
està feta per a la ciutat de València. En tot cas la votaran a favor.
Al seu torn el Sr. Encarnación també respon a la Sra. Carbonell indicant-li que estan en
contra de la pujada de l'IVA, però ara com ara l'han apujat a tots i és el que la toca viure en esta
època i tots han de patir les conseqüències.
Sotmesa la moció a votació, es produïx un empat a l'haver-hi cinc vots a favor dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE i del Bloc- Compromís, cinc vots en contra dels regidors
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del grup del Partit Popular i dos abstencions dels regidors del grup Independents de
Rafelbunyol.
Explica el Sr. secretari que segons s'indica en el ROF, s'ha de tornar a reiterar la votació
i si continua produint-se l'empat decidirà el vot de qualitat del president.
Sotmesa de nou la moció a votació amb el mateix resultat anterior, el Sr. President
exercix el seu vot de qualitat en contra de la mateixa, per la qual cosa finalment la moció és
desestimada per cinc vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i del BlocCompromís, cinc vots en contra dels regidors del grup del Partit Popular, dos abstencions dels
regidors del grup Independents de Rafelbunyol, resolent-se l'empat amb el vot de qualitat en
contra del Sr. President.

DESÉ .- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE DESGRAVACIÓ DE L'IVA
DEL MATERIAL ESCOLAR EN EL TRAM AUTÓNOMICO DEL IRPF
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, llig la moció següent:
“L'educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació personal
de les diverses generacions, és també una política que impulsa la igualtat d'oportunitats i la
competitivitat d'una economia moderna. I, com a síntesi de tot açò la política educativa es
presenta com imprescindible, no sols per a l'eixida de la crisi, sinó perquè esta eixida siga justa
i, inclús, per a evitar o pal·liar els efectes de les venidores.
Conscient d'açò , la societat espanyola està assistint amb consternació a les profundes
retallades pressupostari que, en tots els programes, la majoria de les comunitats autònomes i El
Govern d'Espanya estan dirigint sobre l'educació: massificació d'aules, eliminació de
programes de reforç, supressió de beques, acomiadament de professors, supressió de servicis
de transport i menjador escolar etc..
Dins d'estes retallades en matèria educativa és especialment rellevant les decisions que afecten
el material escolar: supressió de programes de gratuïtat de llibres de text, eliminació de
programes de beques i ajudes de compra del material escolar bàsic i, unit a açò, un
espectacular increment de l'IVA des del 4% al 21% en l'inici del curs escolar. Decisions, totes
elles, que poden arribar a impedir i que, en tot cas dificulten, l'accés al material escolar bàsic
en l'educació obligatòria a moltíssimes famílies que, en l'actual context soci econòmic, estan
passant situacions d'extrema dificultat.
Esta pujada de 17 punts de l'IVA que afecta el material escolar no sols convertix a Espanya en
un dels països de la Unió Europea amb l'IVA més alt per este concepte (les famílies espanyoles
pagaran pel material escolar dels seus fills el doble d'IVA que una família italiana, la triple que
una família alemanya o quatre vegades més que una família francesa pel mateix concepte), sinó
que demostra que, per al Govern, el material escolar no és un bé de primera necessitat per a les
famílies sinó, tot el contrari, un bé de luxe.
La UNESCO considera, en la seua recomanació número 21, que la gratuïtat del material
escolar bàsic ha de ser considerat com el colorari natural i necessari de l'obligació escolar i
que este engloba tant al material col·lectiu d'ensenyança com el material d'ús individual i que,
en tot cas, l'Estat ha de treballar, directament o subvencionant a les entitats regionals o locals,
18

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
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

els programes destinats a este fi. Totes les decisions que, en esta matèria, està prenent El
Govern d'Espanya i, especialment, l'increment de l'IVA del material escolar ens fan caminar,
com a país, precisament en la direcció contrària a esta recomanació.
PROPOSTES D'ACORD
Per tot açò el Grup Socialista de Rafelbunyol presenta la següent moció per la qual s'insta:
• al Govern d'Espanya a anul·lar les pujades del tipus impositiu de l'IVA previstes en el
Reial Decret Llei 20/2012, referides al material escolar.
• al Govern de la Comunitat Autònoma a incloure, en els pròxims pressupostos
regionals, una partida pressupostària adscrita a la creació d'un programa d'ajudes al
material escolar destinat a les famílies amb rendes baixes i/o parades.
• A incloure, dins del tram autonòmic de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques,
un desgravament per concepte de material escolar i amb un límit de 600 euros.
Que es trasllade el present acord en el Col·legi Públic i a l'IES de Rafelbunyol.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
de Benestar Comunitari de data 25 de setembre de 2012, en el que l'assumpte és dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra, dels representants del
grup Popular, cinc vots a favor dels representants dels grups del PSPV-PSOE i BlocCompromís, i dos abstencions ponderades del representant del grup Independents de
Rafelbunyol
Continua explicant la Sra. Carbonell que esta pujada de l'IVA posa a Espanya en una
situació de greuge comparatiu respecte a altres països europeus i el que aconseguirà és castigar
encara més l'economia espanyola, la qual cosa denota una vegada més és la concepció que té
este govern de l'educació al tractar estos articles com a articles de luxe i no de primera
necessitat. Afig que ja presentem una moció contra les retallades en educació. Finalitza indicant
que si tots pensen que el repte d'un país desenrotllat és tindre una educació de qualitat i que
ningú abandone els estudis per motius econòmics, este govern està fent tot al contrari.
El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, explica Sr. Carbonell que coneix la realitat del que
passa en l'educació i sap les circumstàncies actuals. Tot es justifica amb l'actual crisi econòmica.
Respecte de la moció, que també és de partit, indica que hi ha un punt, el número 3, que s'ha
consensuat entre el PSOE i el PP en el debat dels Corts Valencianes, per la qual cosa li pareix
redundant i no hauria d'estar en la moció; però en tot cas la votaran a favor.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que
tenien intenció d'aprovar-la i més que res basant-se en el punt 3. La sorpresa va ser que ja s'ha
arribat a un acord per part del govern valencià, explicant els detalls del mateix, per la qual cosa
demana que es deixe sobre la mesa o es retire.
El Sr. Bohigas, portaveu del Partit Popular, indica que bàsicament la seua argumentació
és la mateixa que la de la moció anterior. També sap que la Generalitat Valenciana incrementarà
les deduccions fiscals per a les famílies nombroses, explicant també els detalls de la deducció en
esta matèria. Per tot això el Partit Popular la votarà en contra.

19

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
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

La Sra. Carbonell indica que no retiraran la moció ni a deixar-la sobre la mesa, perquè
en primera instància la moció insta que es retire este tipus impositiu d'IVA. És cert que en
premsa es va parlar d'esta voluntat del PP a desgravar este IVA del material escolar, però no
poden atindre's a la voluntat del Sr. president fins que no estiga plasmat legislativament. A més
el tema dels 100 € només afectarà famílies que facen la declaració de la renda, per la qual cosa
hi haurà moltes famílies que no es veuran beneficiats amb este acord.
El Sr. Carbonelll indica que el seu grup no han demanat que es retire la moció, només
ha dit que eixe punt està pactat entre els partits, només falta que després se li done forma legal.
Quant a les famílies que es queden fora, es quedaven abans i ara, independentment de l'acord a
què s'ha aconseguit.
El Sr. Encarnación manifesta que si finalment no s'arriba a plasmar esta intenció, si
tornen a presentar la moció ells la recolzaran.
La Sra. Carbonell entén que el Sr. Encarnación li demana al seu partit que faça un acte
de fe a la vista de l'actitud en els pagaments de les diferents conselleries, indicant que no tenen
cap fe.
Finalitzat el debat i sotmesa la moció a votació, es produïx un empat a l'haver-hi cinc
vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i del Bloc- Compromís, cinc vots en
contra dels regidors del grup del Partit Popular i dos abstencions dels regidors del grup
Independents de Rafelbunyol.

Sotmesa de nou la moció a votació amb el mateix resultat anterior, el Sr. president
exercix el seu vot de qualitat en contra de la mateixa, per la qual cosa finalment la moció és
desestimada per cinc vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i del BlocCompromís, cinc vots en contra dels regidors del grup del Partit Popular, dos abstencions dels
regidors del grup Independents de Rafelbunyol, resolent-se l'empat amb el vot de qualitat en
contra del Sr. President.

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP INDEPENDENTS DE
RAFELBUNYOL SOBRE ELABORACIÓ D'INFORME TÈCNIC SOBRE L'ESTAT
DELS VIALS DE LA POBLACIÓ.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“El deteriorament de l'asfalt en alguns carrers de la població és prou elevat, havent-hi
zones en què els clots són prou pronunciats, arribant a produir caigudes entre els vianants.
A fi de poder posar remei ràpid i econòmic a estos desperfectes volem proposar-los al
Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent PROPOSTA D'ACORD:
Que els Servicis Tècnics de l'Ajuntament preparen un informe amb l'estat dels diferents
carrers de la població, para d'esta manera amb les dades d'este informe, s'execute un programa
de reparació i manteniment dels clots dels carrers més espatlats.
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Programa el suport econòmic del qual podrà acollir-se al capítol II del pressupost de
conservació de Vies Públiques.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de
Benestar Comunitari de data 25 de setembre de 2.012, en el que l'assumpte és dictaminat
desfavorablement al ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra dels regidors del grup
Popular, dos vots ponderats a favor del representant del grup Independents de Rafelbunyol i
cinc abstencions ponderades dels representants dels grups del PSPV-PSOE i de BlocCompromís.
Explica el Sr. Encarnación que esta moció tenia dos punts. El primer l'elaboració d'un
informe tècnic i després que el mateix es duguera a terme. L'informe ja estava elaborat i en
comissió l'Aparelladora ja ho va mostrar i inclús se li va felicitar pel treball realitzat.
Quant al segon punt es demana un compromís de portar a terme el dit informe.
L'alcaldia va comentar que ja es tenia intenció de realitzar-lo en funció dels diners que fóra
tenint disponible. L'aprovació d'esta moció seria convertir eixa voluntat de l'alcaldia en una
obligació.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc, explica que pensava que retirarien la
Moció. El seu Grup entenia que la Moció demanava tres coses: L'informe dels servicis tècnics,
fer un projecte i després dotar-lo econòmicament. Considera que no és pertinent en la mateixa
moció demanar les tres coses i si després no es planteja la modificació de crèdits. Demanaria
que la retire, perquè si no queda com “que esta em l'apunte jo, perquè en política juguem a açò i
sinó la retira, votarem en contra.”
La Sra. Carbonell, regidor del grup PSPV-PSOE, indica que ja va instar en la comissió a
què la retirara, per bàsicament els mateixos motius que els del Bloc. A part de l'informe que va
presentar l'aparelladora sobre els vials, també el regidor d'urbanisme va establir una prioritat
quant a la reparació d'eixos clots, perquè va parlar que s'anava a ampliar el PPOS i que la
brigada d'obres faria determinades coses. També es va dir que es pensava arreglar amb el Pla de
Camins Rurals. Açò és redundar en una cosa que ja existix, perquè ja hi ha un pla d'execució,
pel que perd tot el seu sentit i si la manté la votaran en contra, perquè té un fi propagandístic.
El Sr. Saborit, regidor d'urbanisme, reitera el que s'ha dit fins al moment. L'estudi està
fet i el pla d'execució també. Intentaran fer el més senzill pels mitjans de l'Ajuntament i en el
PPOS intentaran ficar el més urgent.
El Sr. Encarnación li respon al PSOE que el Sr. alcalde va dir que la voluntat existix. El
seu Grup no vol la voluntat, sinó obligacions. En referència al que és la partida pressupostària,
en la moció ja indique a càrrec de què partida ha de fer-se. Si l'execució immediata implica
dotar de més diners esta partits, es poden fer les modificacions necessàries. En el fet que es
tracta d'una moció partidista o per a posar-se mèrits, en cap moment ho han pensat així.
Respon el Sr. Carbonell que per a posar en marxa açò fa poc, amb l'aprovació dels
pressupostos, tenia l'ocasió ideal per a dotar de més pressupost eixa partida, afegint que “això és
política realista, allò altre és política de ficció.”
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La Sra. Carbonell intervé per a indicar que l'aparelladora ja va dir en comissió que es va
redactar el pla a fi de dur-ho a terme. Havia costat elaborar-ho però que finalment havien
aconseguit una fotografia real de la situació dels vials.
Respon el Sr. Encarnación al portaveu del Bloc que al seu dia van presentar una moció
per a reparar el carrer Pare Salvador.
El Sr. Saborit manifesta que per als pressupostos de l'any que ve sí que es pot tindre en
compte augmentar la partida.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per deu vots en contra dels
regidors dels grups Popular, PSPV-PSOE i Bloc-Compromís i dos vots a favor dels regidors del
grup Independents de Rafelbunyol.

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE APROVACIÓ
D'UN PLA INTEGRAL DE JOVENTUT
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, es dóna lectura a la moció
següent:
“Des de BLOC-COMPROMÍS, creguem que els jóvens i les jóvens són un sector
importantíssim de la nostra societat i que sovint està molt desatés. Durant molt de temps el
govern de Rafelbunyol s'ha limitat a cobrir l'expedient respecte de les polítiques de joventut i
les polítiques de joventut han estat desateses pressupostàriament.
Des del BLOC-COMPROMÍS, pensem que fa falta una planificació sobre el que realment
importa als jóvens i que a més, s'hauria d'implementar per mitjà de l'aprovació d'un Pla
Integral de Joventut: tot un seguit de mesures polítiques que tinguen els jóvens com a
protagonistes i que s'articulen de manera transversal.
Un Pla Integral de la Joventut que a més hauria de contemplar mesures concretes en les àrees
següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educació i formació.
Ocupació i treball.
Vivenda.
Salut.
Cultura, temps lliure i oci.
Associacionisme i voluntariat jove.

Per a fer-ho possible, presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que el Consell Social de Rafelbunyol, pendent de constitució, inicie els treballs
per a la redacció del Pla Integral de Joventut de Rafelbunyol.
2. Després de l'aprovació de l'anomenat Pla per part del Consell Social, siga
sotmés a l'aprovació del Ple de la corporació.
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3. Que l'anomenat Pla siga dotat econòmicament als pressupostos per a l'any
2013.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
de Benestar Comunitari de data 25 de setembre de 2012, en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat amb la precisió que s'incloga en la mateixa
que siga el Consell Social de Rafelbunyol, una vegada constituït, el que inicie els treballs de la
seua redacció.
Explica la Sra. Piquer que la moció té tres motius de pes per a ser presentada. U és
perquè té com a objectiu la planificació de la creació del Pla de Joventut en les àrees
mencionades en la moció. Dotar econòmicament a este pla de cara al 2013 i també seria una
justificació per a la creació del Consell Social, perquè estan reiterant al regidor responsable la
seua creació. No han detallat el pla integral perquè entenen que seria una qüestió a desenrotllar
per tots els partits polítics.
El Sr. Encarnación, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, indica que s'ha
canviat la redacció de la moció respecte a creació del Pla integral, perquè abans era la comissió i
ara l'han passat al Consell Social. Potser per comissió haguera sigut més interessant i més ràpid,
però encara així estan d'acord.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, pensa que es tracta d'una moció
reiterada tant pel seu grup com pel Bloc. En un principi pensaven que a la moció li faltava la
referència del Consell Social. Votaran a favor i agraïx que s'haja arreplegat el tema del Consell
Social i esperen que es duga a terme.
La Sra. Natividad, regidor de joventut, reitera el que s'ha dit en comissió. Estan d'acord
en el que manifesta i no hi ha cap problema en què es faça. .
Intervé la Sra. Piquer dient que no li agradaria que la moció es diluïra en el tema de la
creació del Consell Social, sinó en la creació també del Pla Integral de Joventut. Li agradaria el
compromís del regidor
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS REBUTJANT LA
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICULAT DE LA LLEI 7/1985,
REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL EN RELACIÓ A LES
COMPETÈNCIES DE LES ENTITATS LOCALS QUE HA ELABORAT EL
MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, llig la moció següent:
“El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per mitjà del Grup de
Col·laboració Interadministrativa de l'Institut Nacional d'Administració Pública, ha elaborat
una “proposta de modificació de l'articulat de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació a les competències de les entitats locals”.
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Esta proposta de modificació de la llei de bases elimina competències, sobretot als
municipis menors de 20.000 habitants, i establix unes noves regles del joc, que suposen, segons
el nostre paréixer, un atemptat contra l'autonomia local i inicien un procés de recentralització
en favor de les diputacions, les que assumirien la gestió de determinats servicis que en estos
moments presten els municipis. Al mateix temps, pot suposar la fi de les mancomunitats (i amb
elles, probablement, la comarcalització del País Valencià) ja que la seua existència dependrà
de la voluntat de les diputacions o de l'administració autonòmica.
Encara que la concreció de les mesures proposades es trasllada a posteriors lleis o
decrets, la proposta acabarà amb la capacitat dels municipis per prestar determinats servicis,
bé siga basant-se en futurs estàndards de qualitat desconeguts, bé siga per la població del
municipi, bé siga per la seua capacitat econòmica per atendre'ls...
Des del Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS compartim la idea de la necessitat
racionalitzar la gestió municipal. Però entenem que el camí és, contràriament, la d'una major
incidència en els principis de proximitat i subsidiarietat, consagrats en la Constitució i en la
Carta Europea d'Autonomia Local. D'una altra manera, cas d'aprovar-se la modificació
proposada i reforçar el paper de les diputacions i allunyar les mancomunitats o les comarques,
es produirà, d'una banda, una rebaixa en la qualitat de vida de la ciutadania, amb l'eliminació
de molts servicis que ara es presten (sobretot en l'àmbit social: educació, atenció social,
cultura, dona, vivenda, sanitat i protecció del medi ambient) i, contràriament al que s'afirma, la
pèrdua de qualitat en què es continuaran prestant, i, d'una altra una claríssima involució
democràtica, ja que la ciutadania no podrà avaluar, amb el seu vot, els nous responsables de la
gestió.
Al mateix temps, tampoc compartim l'obligació (expressament reconeguda en la
proposta) de privatitzar determinats servicis, la qual cosa suposa una nova rebaixa dels
servicis públics.
Per tot això, demanem l'adopció dels següents ACORDS
1.- L'Ajuntament de Rafelbunyol manifeste el seu rebuig de la proposta de modificació de
l'articulat de la Llei 7/1985.
2.- L'Ajuntament de Rafelbunyol manifesta la seua aposta per una gestió més pròxima a la
ciutadania, més transparent i més eficaç, on els municipis i, sobretot, les comarques que juguen
un paper en la racionalització de la implantació dels servicis o de determinades
infraestructures.
3.- L'Ajuntament de Rafelbunyol reclama un nou sistema de finançament local que assegure als
ajuntaments i les mancomunitats els recursos suficients per prestar els seus servicis.
4.- Traslladar els presents acords al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a la
Federació Valenciana de Municipis i províncies, als Grups parlamentaris al Congrés dels
Diputats i als Grups parlamentaris a les Corts Valencianes.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
de Règim Intern de data 25 de setembre de 2012, en el que l'assumpte és dictaminat
desfavorablement al ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra, dels representants del
grup Popular, i cinc vots ponderats a favor, dels representants dels grups del PSPV-PSOE i Bloc
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Compromís, no manifestant el sentit del vot el representant del grup Independents de
Rafelbunyol

Continua el Sr. Carbonell indicant que es tracta d'una moció de partit per a fer front a
una reforma que pensen que atempta contra l'autonomia local i recentralitza l'Estat. Afig que
esta modificació ara s'ha aparcat perquè s'està aprovant en molts municipis governats pel PP. A
part de dir que no estan d'acord, se sol·licita al seu torn el finançament necessari per a assumir
les competències.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, diu que es tracta
d'una proposta amb molts interrogants, per la qual cosa sí que està a favor de la moció
El Sr. López, regidor del grup PSPV-PSOE, explica que “el passat mes de maig es va
fer públic el pla de reformes del govern que havia remés a Brussel·les sense donar-ho a
conéixer al parlament. Entre les mesures de reformes s'incloïa l'eliminació de les duplicitats i la
delimitació de les competències de l'administració local anunciant que s'estratificarien en trams
de població per a facilitar així l'agrupació de municipis i reduir el seu nombre. Després d'estos
anuncis el govern trasllada un esborrany de rectificació de la Llei de Règim Local que traduïx
en la modificació puntual de 14 articles i una disposició transitòria. El govern torna a
renunciar a afrontar la reforma profunda i necessària que necessita el govern local, perquè les
modificacions es reduïxen a afegir l'afegiment del respecte a la Llei d'Estabilitat Pressupostària
i per un altre costat afegir a l'article del compliment de servicis mínims obligatoris un apartat
que facilita el desapoderament de les competències municipals als ajuntaments de menys de 20
mil habitants que pareix conduir a la privatització dels servicis municipals utilitzant com a
instrument a les diputacions. El primer dubte sorgix en la frontera dels 20 mil habitants. Quins
estudis avalen que eixa siga la grandària òptima d'un municipi per a l'eficiència i qualitat dels
servicis públics. Només 396 municipis mantindrien les seues competències tal com ho coneixem
ara.
En segon lloc amb esta reforma es vol identificar municipi xicotet amb municipi
malgastador i ineficient, però amb les xifres en la mà, les conclusions són molt diferents,
perquè el major dèficit està en els ajuntaments de Madrid i València. Esta reforma, per tant, no
respon als principis perseguits pel govern, perquè no aclarix ni ordena competències, i amb
l'aparent objectiu de reduir duplicitats, s'intenta derogar l'art. 28 de la Llei de Règim de Bases
locals, que permet als ajuntaments desenrotllar polítiques d'atenció directa als ciutadans. El
que sí que perseguix de forma clara el text és negar l'autonomia dels municipis espanyols
determinant que la manera d'exercir les competències i prestar els servicis socials serà decidit
pel govern d'Espanya. Açò en última instància reduïx la democràcia a un absurd, perquè de què
servix votar uns alcaldes que no seran els últims responsables dels servicis prestats. Esta
reforma no suposarà un estalvi de 3.500 milions d'euros sinó una disminució de la democràcia
en l'àmbit local i una disminució de la capacitat de decidir dels ciutadans.”
Intervé el Sr. president per a indicar-li que s'atinga al tema, perquè està anant-se del
mateix, i que siga breu.
Conclou el SR. López que “eliminar regidors suposa un retrocés en democràcia perquè
comporta que molts partits deixen de formar part dels consistoris i la diversitat i pluralitat
política d'un municipi no tindrà representació en els plens. En definitiva la proposta de reforma
que anuncia Rajoy en el Congrés reduïx la democràcia a un absurd a traspassar decisions
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municipals a funcionaris públics. De què servix votar els alcaldes sinó són els responsables dels
servicis i de com es gestionen estos? Per tant el meu partit votarà a favor de la moció.

El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, diu que es tracta d'un avantprojecte
de llei que ha remés a tots perquè s'estudie, però està ajornat de moment. Entén que fa 30 anys
que l'estructura no es toca i el que es tracta és de racionalitzar-la i que simplement hi ha moltes
competències que han assumit els municipis i no els correspon a ells. A més intenta enfortir la
figura de l'interventor local. A les entitats amb una situació deficitària se'ls exigirà un
sanejament i la creació de societats instrumentals. El que cal veure és quals són les
competències. En principi és un avantprojecte de llei que està sent estudiada per molta gent i
vaig poder canviar prou. Anuncia finalment que el partit popular votarà en contra.
El Sr. Carbonell agraïx al Sr. López la defensa realitzada de la moció, perquè pareix que
siga més del PSOE que del Bloc, i s'alegra que Independents de Rafelbunyol la voten a favor. Al
Partit Popular li indica que el moment de manifestar-se és ara i més en una proposta que els
afecta, perquè som un municipi de menys de 20.000 habitants, i llig l'art. 26 on es parla d'este
tema. També li fa gràcia sentir els regidors del PP dir que fa 30 anys que no es toca, però quan
els altres demanen que es modifique la Constitució, que és anterior, no els pareix correcte.
Finalment insistix en el fet que és necessaris parlar en esta reforma de les competències però
també del finançament dels ajuntaments.
El Sr. López respon que sap que és una moció de partit del Bloc, i que ells també la
tenen, per això l'ha defés i ho ha fet com ha volgut.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per set vots a favor dels regidors
dels grups del Bloc-Compromís, PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i cinc vots en
contra dels regidors del grup del Partit Popular.

DESÉ QUART.- MOCIÓ DELGRUPO BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT AL
CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA EL MANTENIMENT COM A DIA
FESTIU EL 9 D'OCTUBRE
Per part del sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“El 9 d'octubre els valencians i les valencianes celebrem el nostre Dia Nacional; es
commemora l'entrada a la Ciutat de València del Rei Jaume I, a l'any 1238, data que es pren
com a punt de partida històric del Regne de València i, per tant, del poble valencià.
A pesar del simbolisme d'esta data i la importància de la seua reivindicació per a la
identitat dels valencians i les valencianes, des del Consell s'ha decidit eliminar-la com a dia
festiu, amb l'excusa de passar-la al dilluns més pròxim per motius econòmics i turístics. Este
argument, no obstant això, no se sosté: només dos festivitats a l'any són de competència
autonòmica, de manera que la incidència seria mínima; i, per si no fóra poc, el Consell ha fet
marxa arrere ja en l'eliminació de la festivitat de Sant Josep, davant del rebuig de diferents
col·lectius festers de tot el País Valencià. Finalment, perquè, i si res canvia, l'única festivitat
afectada seria precisament el nostre Dia, de manera que es donaria el fet insòlit que
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l'autogovern valencià faria marxa arrere en la recuperació de símbols col·lectius que, com el 9
d'octubre, s'havien anat consolidant precisament a partir de la recuperació de l'autogovern.
Des del Bloc-Compromís sempre hem apostat per reforçar els símbols que ens unixen
com a valencians, i és indiscutible que el 9 d'octubre és un dels principals. Considerem
inacceptable, perquè, desfer el camí ja fet pel que fa a la recuperació d'estos símbols, i
considerem inacceptable, també, i justificant-ho amb preteses raons econòmiques, convertir la
nostra Dia Nacional en, simplement, un cap de setmana llarg.

En atenció a estes consideracions, presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Instar el Consell de la Generalitat a mantindre com a dia festiu la nostra Dia del 9
d'octubre.
2. Comunicar el següent acord a la Presidència de la Generalitat.
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
de Règim Intern de data 25 de setembre de 2012, en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per onze vots ponderats a favor dels representants dels
grups Popular, PSPV-PSOE, Bloc-Compromís i dos abstencions ponderades del representant
del grup d'Independents de Rafelbunyol.
Explica el Sr. Carbonell que sap que li diran que ja està arreglat, però no és així, perquè
només s'ha pres la decisió per al 2013, però el propi Serafín Castellano ha fet declaracions dient
que el debat està obert i no sap que es farà en els següents anys, per la qual cosa pretenen que
l'ajuntament diga que no per sempre.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, diu que el que
demana la proposta ja està fet pel Consell, per la qual cosa li demana que la retire, i si no que
s'haguera modificat i especificat que afectava anys posteriors.
El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, manifesta el seu suport a la moció.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, també manifesta el seu vot a favor
de la moció.
El Sr. Carbonell li respon al Sr. Encarnación que no la retira i pensa que s'entén i que no
cal posar una relació d'anys venidors. .
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per deu vots a favor dels regidors
dels grups del Partit Popular, del PSPV-PSOE i del Bloc Compromís i dos vots en contra dels
regidors del grup Independents de Rafelbunyol.

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

DESÉ QUINT.- DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE ESTAT D'EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DEL 2011 I LIQUIDACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DE L'ANY 2011
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Es dóna compte de l'informe elaborat per la secretaria-Intervenció de l'Ayuntamento
sobre l'estat d'execució del pressupost a 31 de desembre de 2011 i dels resultats de la liquidació
pressupostària del dit exercici, que ha sigut prèviament facilitat a tots els grups polítics.
L'informe arreplega les principals modificacions introduïdes en el pressupost i com s'ha
anat executant el mateix quant als drets reconeguts en els ingressos i les obligacions
reconegudes en els gastos. Indica que s'ha facilitat el contingut de l'informe junt amb uns resums
de les situacions pressupostàries.
Informe que el pressupost es va aprovar per un import de 5.788.817 € i s'han realitzat
una sèrie de modificacions basades en els supòsits legals per incorporació de romanent,
ampliacions de crèdit ascendint l'import total a 2.238.048 €, sent el pressupost definitiu de
8.026.865 €.
Continua explicant el total de drets reconeguts a 31 de desembre del 2011, el realment
recaptat, que suposa un 79,73 % i el pendent de recaptar fent un resum dels drets pendents de
cobrament.
Quant a l'execució del pressupost de gasto, la quantitat inicial i les modificacions
coincidixen amb el pressupost d'ingressos, explicant també els drets reconeguts a 31 de
desembre, el que paga i el pendent de pagar, realitzant també una sèrie de precisions a este
respecte sobre les quantitats pendents de pagament.
Informa igualment que el resultat pressupostari ajustat va ascendir a la quantitat de
140.340,04 i el romanent de tresoreria per a gastos generals a la quantitat de 161.008,06
L'informe incorpora el documents següents:
Estat d'Execució del pressupost d'ingressos a 31 de desembre de 2011 a nivell
de capítols i de conceptes.
Estat d'execució del pressupost de gastos, classificació per programeseconòmica, a nivell d'àrees de gasto i subprograma.
Estat d'execució del pressupost de gastos, classificació economicofuncional, a
nivell de capítols i partida.
Full d'arqueig de fons a 31 de desembre de 2011
Igualment, s'acompanya la següent documentació relativa a la liquidació del Pressupost:
Decret 254/2012 aprovatori de la liquidació del Pressupost.
Informe d'Intervenció sobre l'aprovació de la liquidació del Pressupost.
Càlcul del resultat pressupostari.
Càlcul del romanent de Tresoreria.
Al seu torn indica que en l'informe d'intervenció es fa referència a la impossibilitat
d'emetre l'informe sobre compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària per no haver-se
presentat els comptes de les societats mercantils a les Juntes generals i prega als membres del
Consell d'Administració d'estes empreses que estan presents en el Ple que este tema isca avant,
perquè si no es retardarà la rendició del Compte general.
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DESÉ SEXT.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, el senyor secretari entrega còpia de les resolucions de
l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la
present sessió.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, sol·licita aclariment dels decrets
255 i 300. Explica el Sr. secretari que el primer fa referència al contenciós plantejat per
Macipeke pel pagament de l'impost de societats per la permuta de solars pel qual l'Ajuntament
va adquirir els solars de la C/Magdalena . El jutjat contenciós-administratiu es va declarar
incompetent per a resoldre'l per entendre que formava part de la jurisdicció civil. Macipeke ha
interposat demanda civil en el Jutjat de Massamagrell i l'ajuntament s'ha personat en el mateix.
El decret fa referència a la dita personació.
En relació a l'altre decret relatiu al pagament a Remarasa dels gastos relatius al
manteniment de la piscina coberta explica que Remarasa té d'una persona que està contractada
per al manteniment del SPA i la piscina coberta; este pagament es correspon a la part del salari
que deu pagar l'Ajuntament pels treballs de manteniment de la piscina.

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

DESÉ OCTAU.- INFORMES DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS.
El Sr. Bohigas, representant en el Consorci Provincial de Bombers, informa de l'última
Junta General en què es va resoldre sobre la reclamació presentada als pressupostos, sent
aprovat definitivament el mateix. Es va aprovar la compra de 52 unitats tipus lísing per a
renovar el parc de bombers. També es va aprovar la realització d'un conveni tipus per a la
cancel·lació del deute que tenen els municipis de més de 20.000 habitants amb el consorci de
bombers, passant a explicar el mateix.

Per part de la Sra. Natividad, representant en el Consorci Comarcal de Servicis Socials
de l'Horta Nord informa de les greus dificultats de tresoreria motivats en l'endarreriment del
cobrament del 60% de les subvencions de manteniment dels centres de 2012. Esta circumstància
ha provocat la mobilització dels treballadors dels centres donada la situació d'impagament de les
nòmines dels últims 4 mesos, que ha derivat en un tancament dels treballadors en el centre
Reina Sofía. Es realitzava no sols pels endarreriments sinó per a sol·licitar una garantia de futur
en les prestacions dels servicis públics. Este tancament ha sigut protegit per totes les forces
polítiques que han donat suport amb la seua presència a les reivindicacions. A hores d'ara la
situació seguix igual i s'esperen pròximes mobilitzacions.
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Informa també que el 30 de juliol es va fer l'Assemblea General del Consorci on es van
aprovar els pressupostos de 2012, en el que l'Ajuntament de Rafelbunyol haurà d'aportar 3.646
€, que ja ho ha fet. També es van aprovar els comptes generals de 2011.
Continua dient que li va arribar una carta del Consorci explicant la seua situació i el
tancament que realitzarien. Ella com a regidor representant els va enviar una carta de suport que
passa a llegir.

Informa el Sr. secretari que s'han plantejat dos assumptes per a ser introduïts per
urgència en el Ple. Un d'ells és una proposta de l'Inspector de Policia per a felicitar els policies
locals pel treball realitzat durant les festes localsment i especialment la nit de disfresses, a fi de
tramitar el corresponent expedient davant de Conselleria.
Sotmesa a votació la urgència de la proposta la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ NOVÉ.- PROPOSADA DE FELICITACIÓ PÚBLICA ALS MEMBRES DEL COS
DE LA POLICIA LOCAL DE RAFELBUNYOL PEL SEU ACTUACIÓ DURANT LA
TRADICIONAL NIT DE LES DISFRESSES
Explica el Sr. Bohigas, regidor de Seguretat Ciutadana, que la proposta de l'Inspector
explica que en els últims anys la festa de disfresses la tenim molt millor organitzada i és una
felicitació a tota la policia local perquè any a any anem millorant i redunda en un major gaudi de
la festa per part dels nostres veïns i que tinguem menys problemes. En principi l'Inspector
demana la felicitació de tots els agents de policia local de forma pública. Personalment, com a
regidor de Seguretat Ciutadana, vol que es faça extensible també a l'Inspector de Policia que ha
sigut l'encarregat de coordinar les festes.
Sol·licitada l'opinió dels grups polítics tots es mostren a favor.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, adopta l'acord següent:
“Donat compte de la proposta realitzada per l'Inspector Cap del Cos de la Policia Local
de Rafelbunyol de felicitació pública als membres del Cos de la Policia Local de Rafelbunyol
pel treball realitzat durant els últims tres anys en el desenrotllament de la Nit de les Disfresses
que se celebra en el marc de les Festes patronals, al considerar que els mateixos han treballat de
manera dedicada i eficaç aconseguint que la dita nit se celebre amb el menor nombre d'incidents
possibles i amb “la prevenció o ràpida respostes a les necessitats assistencials”
Al seu torn es dóna compte de la Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana de fer
extensiva esta felicitació al mateix Inspector-Cap del Cos de la Policia Local de Rafelbunyol
atés que sense el treball d'organització i coordinació realitzada pel mateix, cap d'estos objectius
s'haguera aconseguit.
A la vista de les propostes formulades, el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, per
unanimitat, acorda:
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PRIMER.- Proposar a la Conselleria de Governació que es procedisca a felicitar
públicament els següents membres del Cos de la policia Local de Rafelbunyol per la labor
realitzada en matèria de seguretat ciutadana durant la celebració de la tradicional “Nit de les
disfresses” durant els tres últims anys, per considerar que es donen les circumstàncies previstes
en l'article 7 del Decret 189/2006, de 22 de desembre, del Consell, pel que es regulen les
distincions i condecoracions que es concedisquen per la Generalitat als membres dels Cossos de
la Policia Local de la Comunitat Valenciana:
*Inspector Cap del Cos de la policia Local: D. Alfredo Pacheco Torralba
*Oficial: D. Santiago Salvador Llopis
*Oficial: D. Francisco Subiela Asensio
*Agent: D. Juan José Galcerá Cebrián
*Agent: D. Juan Bta. Balaguer Casany
*Agent: D. Juan José Picazo Morales.
*Agante: D. David Santonja Rocamora
*Agent: D. Sergio López Sánchez
*Agent: D. José Enrique Beses Cortés
*Agent: SRA Raquel Beltrán Baiona
*Agent: D. Juan Casas Villarroya
*Agent: D. David Moler García
*Agent: D. David Ramírez Castelló
*Agent: D. Carlos Clemente López
*Agent: D. Jorge Alfonso Coxias
*Agent: D. David Villalba Blasco
SEGON: En compliment del que establix l'article 9 del mencionat decret 189/2006,
remetre una còpia certificada d'este acord a la Conselleria de Governació i a la Comissió de
Coordinació de Policies locals de la Comunitat Valenciana, junt amb les propostes que motiven
la iniciació d'este expedient, perquè a la vista de la documentació es tramite el procediment
previst en el dit article.

A continuació explica el Sr. secretari que hi ha una pòlissa de crèdit subscrita per
REMARASA amb Rural Caixa que és avalada per l'Ajuntament normalment per Decret de
l'alcaldia perquè entrava dins de les seues competències ja que no superava el límit de l'import
acumulat de les seues operacions de crèdit. En este moment sí que se supera eixe 15%; per la
qual cosa va informar el Sr. secretari del consell d'Administració que el seu seria que fóra
aprovat primer pel Consell d'Administració i després que passara al Ple. Per diverses causes no
va poder convocar al Consell, però els va informar d'esta circumstància per correu electrònic.
En tot cas el que es fa precís és que l'Ajuntament adopte acord per a avalar la pòlissa de crèdit
pendent.
Sotmesa a moció la urgència de l'assumpte, el mateix és aprovat per unanimitat

VINTÉ.- AVALAR LA PÒLISSA DE CREDET DE 240.000 € A SUBSCRIURE PER LA
SOCIETAT DE TITULARITAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA DE MAJORS
RAFELBUNYOL S.A. (REMARASA) AMB L'ENTITAT FINANCERA RURALCAJA
DE VALÈNCIA
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El Sr. secretari continua explicant que s'ha de subscriure una pòlissa de crèdit per import
de 240.000 € per a REMARASA i que l'entitat bancària demana que eixa pòlissa estiga avalada
per l'Ajuntament, passant a explicar l'informe realitzat per ell. Considera que tot açò estarà
condicionat que el Consell d'Administració de REMARASA ho demane formalment.

El Sr. Carbonell, portaveu del Grup BLOC-Compromís, s'avergonyeix de la forma de
funcionar de les empreses públiques. No entén com pot informar per correu electrònic d'este
assumpte, perquè no és el mig adequat. Deu haver-hi una previsió i no deixar-ho per a l'últim
moment. Vol manifestar el seu enuig.
Respecte al fons de l'assumpte s'està demanant una renovació d'una pòlissa de crèdit i
sinó es renova, al ser avalistes podem tindre algun problema. És per això que aprovaran la
renovació de la pòlissa per no crear-li problemes a l'ajuntament, “però amb tots els pesars dels
pesars i molt enfadats per les formes. “

El Sr. Blasco, regidor del grup Independents de Rafelbunyol i membre del Consell
d'Adminsitración, explica que el Consell d'Administració s'està intentant fer és el del mes de
juliol. Indica que van darrere del Sr. d'Obéso perquè convoque i no els agafa el telèfon la
majoria de les vegades. Ell s'excusa en el Sr. alcalde i el Sr. alcalde en ell, però encara no s'ha
convocat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que hauria
d'estar present el Sr. d'Obeso per a donar raó d'este assumpte..
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que no són formes com ja
ho ha explicat correctament el Sr. Carbonell. Sempre se'n va a corre-cuita, sense previsió, quan
es té una empresa com Monterde que la gestiona i un gerent que no presenta ni les actes ni els
comptes de 2011, convocant Consells d'administració de hui per a demà. …És intolerable que
hagen d'aprovar quelcom ací sense que haja passat pel consell d'administració. Votaran un vot
particular a favor, per no causar un perjuí a l'Ajuntament i la resta de vots seran en contra per a
demostrar el seu malestar.

El Sr. Saborit, representant del partit Popular, diu que la intenció del seu grup és votar a
favor però supeditat a l'aprovació del Consell d'Administració i per a no fer un ple extraordinari.
No nega que estiga mal fet.

Insistix el Sr. Carbonell que a ells els ix votar que no, però voten a favor per no
perjudicar l'Ajuntament.
Finalment, el Ple de l'Ajuntament adopta l'acord següent:
“Havent sigut plantejat per part de responsables de la Societat íntegrament municipal
RESIDÈNCIA DE MAJORS DE RAFELBUNYOL S.A. (REMARASA) que l'Ajuntament
avale la concertació d'una pòlissa de crèdit a subscriure per la mateixa amb l'entitat bancària
RURALCAJA de València per un import de 240.000 € per a fer front a dificultats transitòries de
tresoreria.
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Considerant que esta possibilitat està prevista en l'article 49.7 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.
Considerant que l'operació que es pretén concertar encaixaria dins del supòsit “b” de
l'article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.Al tractar-se d'un crèdit
concertat amb alguna entitat financera amb la finalitat de cobrir els desfasaments transitoris de
Tresoreria motivats pel retard en el cobrament de les aportacions pendents que deu realitzar la
Conselleria de Benestar Social i de Sanitat.
Considerant que l'import acumulat de les operacions d'esta naturals (inclosa la que es
pretén avalar) ascendiria en conseqüència a 888.941,26 €, quantia que no supera el 30% dels
recursos liquidats per operacions corrents de l'exercici anterior, per ascendir dita 30% a
1.517.603,59 €,
Considerant que d'acord amb l'article 52.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals l'òrgan competent per a acordar l'aval és el Ple de l'Ajuntament, al superar
import acumulat de les operacions vives d'esta naturalesa el 15% dels recursos corrents liquidats
en l'exercici anterior, per ascendir dita 15% a 758.801,80 €,
Vist l'informe emés per la intervenció de l'Ajuntament,
El Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de deu vots a favor, dels Regidors del Grup
Popular, Independents de Rafelbunyol, Bloc Compromís, i del Regidor del grup del PSPVPSOE D. Francisco Fontelles Aparisi, i dos vots en contra, dels Regidors del Grup del PSPVPSOE SRA Laura Carbonell Sánchez i D. Francisco López López, acorda:
Avalar la pòlissa de crèdit a subscriure per la Societat de Titularitat municipal
Residència de Majors Rafelbunyol S.A. (REMARASA) amb l'entitat financera Ruralcaja de
València, per un import total de 240.000 euros, i per un període d'un any a l'efecte d'atendre
necessitats transitòries de tresoreria de la dita Societat mercantil”

VINTÉ PRIMER.- TERCER.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, es realitzen les preguntes
següents:
1. En quin estat es troba l'ampliació del CP Mare de Déu del Miracle?
Respon la Sra. Mª Carmen Piquer, regidor d'educació, que el projecte està aprovat, però
no hi ha diners. Han parlat amb la consellera d'Educació, però la resposta és que no hi ha diners
2. Quants grups s'han format per curs en l'Institut? Amb quants alumnes en cada un
d'ells?
Respon la Sra. Mª Carmen Piquer, regidor d'educació, este curs té 311 alumnes
matriculats en els cursos següents:
Primer curs ESO: 60 alumnes
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Segon curs ESO: 68 alumnes
Tercer curs ESO: 48 alumnes
Quart curs ESO: 49 alumnes
Batxillerat de ciències: entre primer i segon curs hi ha 29 alumnes.
Batxillerat d'humanes: entre primer i segon curs hi ha 27 alumnes.
Alumnes en el PQPI: 16 en primer curs i 14 en segon curs.
En ESO hi ha dos grups per curs.
Afig que hi ha classes en què estan molt estrets, per problemes d'espai, però no hi ha
hagut problemes quant al material de cadires i taules, ja que es van demanar a Conselleria i ho
va enviar.
També indica que els professors han detectat menys problemes de comportament en els
alumnes a principi de curs que altres anys.

3. Per què l'Ajuntament no s'ha acollit al Pla de beques de formació del programa
“Jóvens Desocupats” de la Diputació de València i l'Institut Valencià de la Joventut?
La Sra. Losada, regidor de Joventut, indica que este Pla anava destinat a Centres
d'Informació Juvenil i nosaltres som Punt, encara que ja estan estudiant passar a ser Centre.

4. A quant ascendix el gasto del dia de les disfresses?
Respon el Sr. Saborit que encara no se sap
5. En quin estat es troba el funcionament del Banc de Llibres que es va aprovar per
majoria absoluta en una presentada per este grup el mes de desembre del 2011? Per què des de
la Regidoria d'Educació no s'ha advertit de les actuacions dutes a terme a la resta de grups
polítics?
Respon la Sra. Mª Carmen Piquer, regidor d'educació, que en l'últim Consell Escolar va
manifestar esta intenció i quasi li van cridar l'atenció. Li van dir que era assumpte de les
AMPAS i la direcció del col·legi. El Cap d'Estudis li va dir que no es moguera, que havien
parlat amb els pares i que ells es posarien en contacte uns amb altres. Però està el problema que
la majoria de llibres no servix d'un curs a un altre. Pareix que l'any que ve la Conselleria
d'Educació regularà el tema dels Bancs de Llibres a través dels Consell Escolar.
6. Es té constància de les taules i les cadires propietat de l'Ajuntament que han
desaparegut respecte a les inicialment comprades?
Respon el Sr. Saborit que han desaparegut 100 taules i 200 cadires en 3 anys.
7.- Per què el carrer 9 d'octubre seguix sense netejar-se dels brancatges que causen
tantes molèsties als veïns?
Contesta el Sr. Saborit que ja s'ha netejat.
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Pregunta el Sr. Fontelles perquè es contracta la trituradora si tenim una. Respon el Sr.
Saborit que tenim una per a brancatges. Si és un poc més gran sí que es contracta. Però ara ho
cremen quan els autoritzen.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, realitza les següents preguntes,
dient que la primera és per al Sr. alcalde i que la formula perquè la conteste quan estiga:
1. El Sr. alcalde escriu articles totes les setmanes en diaris comarcals; de tots és conegut
que vosté no utilitza l'ordinador; qui li transcriu els articles a l'ordinador abans d'enviar-los als
periòdics?
2. Tenim coneixement que d'ací a poc de temps s'ha de renovar el contracte del Bar dels
Pensionistes i Jubilats: en quina data, per quin procediment d'adjudicació, per a quants anys?...
Explica el Sr. Secretari que hi ha un conveni firmat amb la Unió Democràtica de
Jubilats i Pensionistes de Rafelbunyol aprovat en 2008 i en ell s'habilitava a l'associació a
l'explotació del bar, o bé directament o per un tercer. Són ells els que trauen el plec de
condicions.

3. Com van les gestions per a fer possible la construcció del poliesportiu: subvencions,
pagaments de conselleria….
Respon el Sr. Saborit que estan a l'espera que s'acabe el projecte per a remetre'l a
Conselleria
4. Per què a Rafelbunyol només hi ha dos contenidors per a l'arreplegada d'oli usat? No
seria possible la instal·lació d'una major quantitat perquè tots els veïns pogueren accedir amb
una certa facilitat?
La Sra. Cano, regidor de Medi Ambient, respon que hi havia cinc contenidors per a este
ús. Un prop del col·legi, un altre en Vicente Soriano prop del cementeri, un altre en l'estació. Hi
ha un dins de l'abocador i és el que estava en el carrer Màrtires i es va retirar perquè es va
trencar i un altre que hi ha desparegut enfront del Canari.
Ha parlat amb l'empresa i pensa que no cal posar més contenidors, perquè la gent
l'utilitza malament al tirar les botelles.

5.- M'agradaria que la regidor d'Educació fera una valoració de com ha anat l'inici del
curs escolar tant en el col·legi com en l'IES.
La dóna per contestada.
6- En quin moment es troba el procés de canvi de denominació de la nostra població.
Explica el Sr. secretari que el tema està pendent per part d'aprovació del Consell. El
departament on es tramita ja ha eixit amb l'informe favorable. Li han indicat que en en la
pròxima reunió del Consell poguera entrar en l'orde del dia.
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Verbalment pregunta el Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de
Rafelbunyol, si hi ha prevista una licitació per al manteniment de l'enllumenat públic de cara a
l'any que ve, pregunta que no obté contestació pels presents
A continuació realitza el prec següent: que la centraleta no desvie genèricament a grups
polítics, sinó que ho faça de forma individualitzada.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, diu quant a la campanya de
gossos, que no s'ha fet. L'única cosa és que s'ha derivat a la policia local. Demana que es faça la
campanya i no es deriven responsabilitats.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, pregunta sobre el Pactem Nord. Si
s'ha pagat el deute, perquè es va dir que es negociaria.
Respon el Sr. Bohigas que està pendent la convocatòria de l'Assemblea General de
Pactem Nord per a finals d'octubre i que suposa que eixe dia s'aclariran eixos assumptes.

El SR. Fontelles prega que la brigada de neteja tinga en compte els excrements que hi
ha en la vorera del col·legi, perquè damunt aparquen tots a eixe costat.
El Sr. Encarnación prega que es tinga en compte la possibilitat que en 2013 de negociar
a la baixa el contracte amb l'empresa recaptadora.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzada la sessió
a les deu hores i cinc minuts, de tot això com a secretari done fe.
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