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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 25 DE JUNY DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 25 de juny de dos
mil dotze, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors MIGUEL
SABORIT ARRIBAS, 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 Senyor alcalde D. JAIME GARCIA GARCIA,
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.
Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor alcalde es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 de maig del 2012.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita acta

SEGON.- PROPOSTA DEL GRUP POPULAR SOBRE NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I SUPRAMUNICIPALS COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DE D. EDUARDO
OVEJERO ADELANTADO
Per part del Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular es llig la proposta següent:
“A causa del cessament com a Regidor de D. Eduardo Ovejero Adelantado, han quedat
vacants els càrrecs de representants en les entitats següents:
1. Titular del Consorci per a la creació d'ocupació Pactem-Nord, tant de respecte al
Consell rector del pacte territorial per a la creació d'ocupació, com per al Consell
rector i Comissió Permanent del Consorci:
2. Suplent del Consorci Pangea-Arco del Mediterrani
3. Suplent de l'Associació Xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat.
El Grup Popular considera que pel fet que els dits càrrecs eren exercits per un membre del seu
grup, i que l'assignació de les representacions en els ens supramunicipals va ser conseqüència
d'un acord consensuat de tots els grups, els nous nomenaments deuen recaure en membres del
1

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P4620900C
Pàgina Web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

seu grup.
És per això que proposen al Ple de l'Ajuntament que s'adopte acord atorgant nomenaments en
les següents entitats supramunicipals en substitució de D. Eduardo Ovejero Adelantado:
*Consorci per a la creació d'ocupació Pactem-Nord:
-Per al Consell rector del pacte territorial per a la creació d'ocupació:
Titular: D. Fernando Daniel Bohigas Tomás
Suplent: D. Miguel Saborit Arribas.
-Per al Consell rector i Comissió Permanent del Consorci:
Titular: D. Fernando Daniel Bohigas Tomás
Suplent: D. Miguel Saborit Arribas.
*Consorci Pangea-Arco del Mediterrani:
Suplent: SRA Milagros Cano Valera.
*Associació Xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat.
Titular: D. Miguel Saborit Arribas
Suplent: SRA Milagros Cano Valera”
Per part del Sr. secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa de Règim
Interior celebrada el 19 de juny 2012 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple
de l'Ajuntament per huit vots ponderats a favor dels representants dels grups Popular i
Independents de Rafelbunyol i cinc abstencions ponderades dels representants dels grups del
PSPV-PSOE i Bloc-Compromís.
Preguntats els senyors regidors, el Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís,
manté la postura manifestada en comissió.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que estes
associacions són òrgans supramunicipals i col·legiats, i que al seu dia el Ple va decidir que els
seus representants foren membres del Partit Popular, per la qual cosa davant de la dimissió del
Sr. Ovejero, entenen que els nous representants deuen ser del grup Popular. Dit açò, esperen que
els nous representants, sobretot en referència al Consorci del Pactem Nord, estiguen a l'altura de
la confiança depositada en ells, “perquè no cal recordar la patètica representació del Sr.
Ovejero en Pactem Nord ni el deute que tenim contreta amb ells sense haver fet ús del
consorci.”
El Sr. Fontelles, en representació del grup del PSPV-PSOE manifesta l'abstenció del seu
grup, entenent-se com un vot de confiança en el nou representant, perquè ja es va pactar en la
constitució del ple la representació en els òrgans supramunicipals. No obstant això, si tingueren
en compte l'actuació del PP a través del seu representant, el vot haguera sigut en contra. Però
reitera que per respecte al pacte, s'abstenen.

Sotmés la proposta a votació, per huit vots a favor dels representants dels grups Popular
i Independent de Rafelbunyol i cinc abstencions dels representants dels grups del PSPV-PSOE i
Bloc-Compreels meus, s'acorda:
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Primer:- Procedir al nomenament dels següents representants en òrgans col·legiats i
supramunicipals com a conseqüència de la renúncia al càrrec de Regidor per part de D. Eduardo
Ovejero Adelantado:
*Consorci per a la creació d'ocupació Pactem-Nord:
-Per al Consell rector del pacte territorial per a la creació d'ocupació:
Titular: D. Fernando Daniel Bohigas Tomás
Suplent: D. Miguel Saborit Arribas.
-Per al Consell rector i Comissió Permanent del Consorci:
Titular: D. Fernando Daniel Bohigas Tomás
Suplent: D. Miguel Saborit Arribas.
*Consorci Pangea-Arco del Mediterrani:
Suplent: SRA Milagros Cano Valera.
*Associació Xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat.
Titular: D. Miguel Saborit Arribas
Suplent: SRA Milagros Cano Valera”
Segon.- Remetre una còpia certificada del present acord a les entitats afectades pel
present acord.

TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOL·LICITANT LA DEROGACIÓ
DEL RDL 14/2012 DE MESURES URGENTS DE RACIONALITZACIÓ DEL GASTO
PÚBLIC EN L'ÀMBIT EDUCATIU
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“La comunitat educativa ha assistit amb consternació als retalls educatius arreplegats
tant en els pressupostos generals de l'Estat com en els de la Comunitat Valenciana, com en les
mesures addicionals de retall que suposaran una disminució addicional de més de 300 milions
d'euros del pressupostos inicialment aprovat per les Corts Valencianes. Estes mesures tenen
repercussions directes sobre les ràtios, el nombre de professors i la desaparició de programes
essencials de cooperació amb les CCAA i els ajuntaments, com ara el Pla Educa 3 i altres
programes específics dirigits tant a l'alumnat amb més dificultats d'aprenentatge com a
l'alumnat amb major capacitat i motivació per a aprendre. La desaparició d'estos programes
arreplegada en els pressupostos i en el RDL 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de
racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu és de la màxima gravetat i suposarà una
important regressió de la qualitat de l'educació.
Les reformes anunciades pel govern d'Espanya, així com les mesures específiques que
està adoptant el govern de la Generalitat Valenciana, suposen un retrocés en matèria educativa
sense precedents en la democràcia.
Les principals conseqüències d'estos retalls són:
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Una dràstica reducció del nombre de professors, amb la qual cosa hi haurà disponibles
menys desplegues, menys classes de reforç i una disminució de l'atenció
individualitzada tant a l'alumnat com a les famílies.
Un increment del nombre d'alumnes en totes les aules, que passaran de 25 a 30
alumnes en infantil i primària, de 30 a 36 en l'ESO i en FP, i de 35 a 42 en Batxillerat.
La reducció de les beques i ajudes a l'estudi, menjador i transport.
La pèrdua de classes de l'alumnat per falta de cobertura de les substitucions en baixes
inferiors a 15 dies (10 dies lectius).
La reducció d'estudiants de batxillerat, fonamentalment en els municipis més xicotets,
al suprimir l'obligatorietat d'oferir les dos modalitats bàsiques.
L'allunyament de les necessitats demandades pels distints sectors productius al no
implantar-se els nous cicles de formació professional.
Un increment de les taxes universitàries que provocarà que deixe d'estudiar l'alumnat
amb més dificultats econòmiques.

Tot això incidirà en una minva de la qualitat de l'educació en tota Espanya però encara
és més greu en la Comunitat Valenciana per les elevades taxes de fracàs escolar i d'abandó
escolar prematur que tenim. En els últims 10 anys som la Comunitat Autònoma que més ha
empitjorat les xifres de fracàs escolar.
Però a més en l'actual situació de crisi econòmica és imprescindible canviar el nostre
model de creixement econòmic. És a dir, cal continuar apostant per invertir més i millor en
educació i formació, just la direcció contrària del que suposen les mesures aplicades en l'àmbit
educatiu tant pel Govern d'Espanya com pel Govern de la Generalitat Valenciana.
Per tot això el grup socialista de l'Ajuntament de Rafelbunyol, presenta per a la seua
aprovació pel Ple Municipal, els ACORDS següents:
1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licite la derogació del RDL 14/2012 de 20 d'abril
de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu i inste al
Govern d'Espanya a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, CCAA i
Federació Espanyola de Municipis en l'àmbit de la Conferència Sectorial d'Educació, a
fi d'arribar a un acord sobre les mesures a adoptar per a aconseguir una major
eficiència i eficàcia en matèria d'educació sense menyscabar la qualitat i la garantia
del dret a una educació de qualitat al conjunt de la població.
2. Que s'inste al Govern de la Generalitat Valenciana a no aplicar les mesures previstes
en l'esmentat decret llei, l'aplicació de les quals depén de la decisió de la Generalitat, i
a negociar amb les forces polítiques, agents socials i Federació Valenciana de
Municipis i províncies, per a arribar un gran acord que permeta millorar les taxes
d'èxit escolar, incrementar el nombre d'alumnes que continuen estudis postobligatoris i
contribuir, d'esta manera, a canviar el nostre model de creixement econòmic.”
A continuació, per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la
Comissió Informativa de Benestar Comunitari de data 19 de juny de 2012, en el que l'assumpte
va ser dictaminat desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra, dels
representants del grup Popular, cinc vots ponderats a favor dels representants dels grups del
PSPV-PSOE i Bloc-Compromís, no emetent el sentit del seu vot el representant del grup
Independents de Rafelbunyol.
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Continua dient la Sra. Carbonell que “es tracta d'una moció de partit que com totes,
creuen que és de calat, importància i rellevància, i esta ho és també en l'àmbit local. El
contingut de la moció que ha llegit deixa clar perquè rebutja el seu partit este RD de mesures
urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu, perquè ens fa retrocedir 40 anys
dins de les aules. El ministre d'Educació manifesta que el govern presenta este pla d'estalvi per
a tindre una educació sostenible, eficient i de qualitat. Ho hem intentat entendre, però com a
ciutadana i mare d'un xiquet que va a un col·legi públic, m'imagine una situació amb 22
companys i una professora, és que un xiquet tinga problemes per a captar la informació, i
necessita l'atenció de la professora. Per a açò, es necessita una professora de suport, perquè
algú deu prestar atenció a la resta d'alumnes. Si açò no es dóna, no crec que la professora siga
més eficient, sinó al contrari s'estressarà un poc més i al final a ella no li repercutix en el seu
salari i professió, sinó que els perjudicats són els xiquets, amb la qual cosa l'argument de
l'eficiència no ens ho creiem. Quant a la qualitat, amb 22 xiquets es pot aconseguir complir els
objectius marcats. Si són 32 alumnes per aula, que és el que pretén este RD, l'objectius es
ressentiran i insistisc que els perjudicats són els xiquets i no els docents. En referència a la
sostenibilitat, ocorre el mateix, que desapareguen els préstecs renda per a estudis, segons el RD
ajudarà a mantindre el sistema educatiu, però pensem que els va a perjudicar els estudiants,
perquè econòmicament tindran més dificultades de mantindre la seua formació universitària. A
més s'ha reduït en un 79% l'assignació pressupostària per a ensenyaments universitaris o s'ha
augmentat en un 69% les taxes universitàries. El problema no és encara que es facen estos
retalls, sinó com s'han fet, a colp de decrets i sense consens de la societat educativa ni dels
partits, acabant amb l'esforç que s'ha fet durant molts anys per a estar en la mitjana de la Unió
Europea i de l'OCDE en matèria d'educació. Açò s'ha esfumat a colp de decret i mentida,
perquè ningú oblidarà la famosa frase de Mariano Rajoy al novembre del 2011: “ficaré
tisorada a tots menys a educació, sanitat i pensions”. I ho ha fet. I un govern que basa els seus
arguments en la mentida és perquè no té res a oferir a la societat. La trajectòria i la història
d'un partit és el que l'avala, i no va ser el PP el que va estendre l'educació gratuïta fins als
setze, sinó va ser el PSOE, igual que va fer amb educació infantil de 3-6 i implemente des de
2010 el Pla Educa que vostés ací se'l carreguen. I va ser també el PSOE el que ha convertit les
beques en els recursos de les famílies més necessitades. Es tracta d'una qüestió d'actitud i de
prioritats. El que per al PP és un gasto i una càrrega, per al PSOE és una inversió, una
exigència i responsabilitat. Nosaltres davant d'este tipus de mesures diem enèrgicament que no,
perquè lluny de quedar justificada per una situació de crisi econòmica, la qual cosa fan és
plasmar l'escala de valors del govern Popular, on no és important l'educació, la sanitat la
societat del benestar, sinó el que priva enfront del públic, això d'uns pocs enfront d'això de
tots.”
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, recorda que “va ser El
Govern Valencià el que va iniciar els retalls, i ja van presentar al febrer una moció contra els
mateixos. Per si no teníem prou el govern del Sr. Rajoy, amb este RD Llei, perquè ha posat
l'educació, al revés, perquè la ràtio d'alumnes augmenta sobre un 20%, i si s'ha d'aplicar en
l'IES de Rafelbunyol, a pesar de ser de recent construcció, no cabrien en les aules. Cert que
abans, els grups eren molt més nombrosos i amb diferents nivells d'educació. Però a partir de
la transició s'han fet molts esforços per aconseguir el que tenim perquè ara tornem cap arrere.
A més l'art. 3, també parla de les hores lectives dels docents, les quals seran superiors. En l'art.
4 es parla de la no substitució dels professors per menys de 10 dies lectius, la qual cosa
significa que coste molt més substituir els professors i l'alumnat haja d'anar de guàrdia en
guàrdia. També s'havia arribat a un acord per a la posada en marxa de la Formació
Professional, però ja l'ajornen per al pròxim curs. En l'ensenyança universitària, s'apugen les
hores lectives, les taxes. I en l'art. 7 es parla del finançament de les beques. Ara es posarà més
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nota mitjana. Pense que provocarà un desastre. És veritat, que es devia retallar, però haurien
d'establir qualsevol govern unes prioritats i el nostre grup pensa que educació, sanitat i
pensions no haurien de tocar-se”, concloent que recolzaran la Moció
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que el seu
grup votaran a favor de la moció perquè creuen que és necessària més educació i més
investigació, ja que són pilars fonamentals per al creixement d'un país, no havent d'argumentar
res més després de l'exposició realitzada pel
PSPV-PSOE i del Bloc-Compromís.
El Sr. Bohigas, portaveu del Grup Popular, explica que “moltes de les decisions preses
pel Govern són necessàries a causa de la situació de crisi econòmicament i particularment a la
gestió del govern socialista en l'anterior legislatura, perquè es deu molt i cal retallar, i un siti
per on fer-ho és l'educació. Les mesures que es prenen, unes són permanent i altres són
transitòries. Tot açò produirà un estalvi de 3.000 milions d'euros. Es continua garantint
l'educació, i si la ràtio apuja, tots devem fer un esforç, com ocorre en sanitat i en molts altres
llocs. És un esforç de tots i per a tots. No contestarem tots els arguments. Les mesures les
coneixem tots, i nosaltres votarem en contra de la moció.
La Sra. Carbonell replica que “els seus arguments puguen donar-se en només 30
segons. Ho lamenta, però no li estranya. També lamenta que tornen a argumentar el tema de
l'herència deixada pel PSOE. Que este govern traga avant este RD en la més absoluta soledat
parlamentària demostra que és un error i que el mateix respon més a una ideologia que a una
necessitat, i a una ideologia classista que preveu que només accedisca a l'educació qui s'ho
puga pagar; sinó que m'explique per què no es retalla de l'educació concertada o que per a
concedir la beca prevalga el criteri de la nota mitjana i no dels recursos econòmics d'una
família, per què s'atempta contra la igualtat dels espanyols. Per què no em contesten a açò? Els
seus arguments són de 30 segons i ho lamente, però repetisc que no ens estranya. El PSOE farà
els esforços necessaris perquè açò no es duga a terme i com va dir Rubalcaba, no hi ha millor
inversió que l'educació. On hi ha educació, hi ha igualtat.
Intervé el Sr. alcalde per a indicar-li que “ell sap el que és l'ensenyança a Espanya, i
sap els defectes que té l'ensenyança. Si volem tindre jóvens preparats i decidits, necessitem a un
professorat bo, que ensenye als xiquets a pensar i no el que han de pensar. I necessitem
persones perquè la ràtio em crida poc l'atenció, perquè jo he donat classe a 40 i 50 alumnes i
no ha passat res, perquè crec que han sabut captar les ensenyances del professor. No anem a
pla de rics, perquè no estem per a això. Vostés ens han deixat un país fet xixines. I en 5 o 6
mesos l'actual govern hi ha hagut de prendre unes mesures impopulars i que no agraden a
ningú però que són necessàries per a continuar oferint a una societat habituada a moltes coses
que ara per desgràcia no les pot tindre, però per culpa de vostés. Vostés són els causants de la
situació actual i estem navegant contra corrent i fent verdaderes cabrioles que moltes vegades
són criticades. Per tant els demane que expose la seua raó. Vosté diu que no està d'acord. Em
pareix bé. Jo respecte les opinions de tots, però no es pose així, perquè vosté no té la veritat. Jo
tampoc la tinc. Tenim opinions i l'opinió no és una veritat, és una presumpció de veritat. Per
tant el lògic és que vosté en un ple diga el que haja de dir i nosaltres respondrem el que
creguem oportú, però no ens pose com si fórem els incendiaris. El que cal fer és una profunda
reflexió i veure d'on vénen estes aigües”.
El Sr. Carbonell puntualitza que “el seu partit queda al marge del debat que s'ha
generat entre el Partit Popular i el PSOE. El seu grup ho té clar. Tapar-ho tot amb la crisi i
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tirar-li la culpa a Zapatero. Ell ha sumat un poc i altres també lo han fet. Ací hem seguit un
sistema productiu basat en la rajola, ens porta a estes conseqüències. Ací es podria parlar del
tema de la Formula 1 i dels diners que ens costa, quan està, sense anar més lluny, el Centre
Especial d'Ocupació que encara no ha cobrat. Açò és una realitat. I açò és degut al fet que s'ha
optat per una política que ens porta esta situació. Tenim uns recursos limitats i nosaltres
pensem que cal prioritzar en sanitat, educació i benestar social, i si no ho fan així, roïnament
anem, perquè considerem que es tracta d'un pas arrere molt important.”
La Sra. Carbonell li contesta al Sr. alcalde “que creu que sap que a ell no li agradaria
que es manifestaren ací, i ho fa no estant en possessió de la veritat. Ho faig per a traslladar-los
als veïns la seua forma de pensar. M'ha llevat el company del Bloc el tema de la Formula 1.
Diria que es tracta d'una qüestió de prioritats i d'actitud. Ahir estàvem disfrutant de la Formula
1 a València que ha costat 19 milions d'euros, i vull imaginar-me en què ho hi podíem haver
invertit”.
Respon el Sr. Acalde que “no li va a impedir que manifeste les seues idees.”

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

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE RECLAMANT A LA GENERALITAT
EL PAGAMENT DELS DEUTES I ELS INTERESSOS DEL PLA D'AJUST
MUNICIPAL.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Encara que pensem, que no hi ha cap intencionalitat d'empobrir més encara als
ajuntaments, este està sent el resultat de les decisions preses pels governs de la Generalitat i
d'Espanya.
En esta situació global de crisi, la situació econòmica i financera dels municipis
valencians es troba en el límit, ja que la Llei de Règim Local Valenciana no va resoldre el seu
finançament i queda pendent de les noves decisions que puguen afectar el món local des de
l'Estat. Les dificultats s'agreugen pel deute de la Generalitat amb els ajuntaments per
l'incompliment dels diferents compromisos adquirits en els últims anys. Esta realitat
compromet, encara més, la capacitat dels municipis per afrontar les seues obligacions i a les
necessitats que diàriament ens demanen els nostres veïns i veïnes. Som conscients de les
dificultats que tenim les administracions públiques, de fet les vivim en primera persona per la
nostra proximitat als ciutadans i ciutadanes.
Possiblement l'última mesura del Govern d'Espanya per a poder pagar els deutes amb
els proveïdors no siga una solució tan clara per als ajuntaments ja que seran els veïns de cada
poble els que hauran de suportar els interessos d'estos préstecs quan fonamentalment estos
diners els deu el Consell. I no oblidem que estos préstecs s'han sol·licitat dins del marc d'una
previsió d'ingressos a llarg termini que només podran complir si la Generalitat els paga, tenint
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en compte que el deute del Govern Valencià amb els municipis en data de hui supera els 4.000
milions d'euros.
D'altra banda, aquells ajuntaments que no han pogut acollir-se a estos préstecs veuran
reduïts els seus ingressos de la PIE (Participació en els Ingressos de l'Estat) a un 50%. Davant
d'esta realitat, en la situació actual i tenint en compte que no s'han complit les previsions del
Govern, el Partit Socialista va instar el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques,
Cristóbal Montoro, perquè s'establira un nou mecanisme que permetera en estos ajuntaments
incorporar-se al sistema de finançament.
Tot això ens col·loca en el límit de les nostres possibilitats. No ens estem posicionant a
la contra de cap Govern. Els ajuntaments hem fet sempre patent nostra lleialtat institucional, i
la nostra solidaritat amb la resta d'administracions que tenen responsabilitats de govern. Però
la nostra lleialtat és, en primer terme, amb els nostres veïns i veïnes, i amb els compromisos i
obligacions que amb ells hem adquirit. Els demanem grans esforços econòmics amb l'increment
dels preus dels servicis públics i impostos locals.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Rafelbunyol presenta per
a ser aprovat pel Ple, els ACORDS següents:
1.- Exigir al Consell de la Generalitat, el pagament dels deutes amb els ajuntaments derivats
d'acords, subvencions i convenis que afecten el desenrotllament de competències municipals
firmats als últims anys, així com els imports corresponents al "Pla Confiança".
2.- Que la Generalitat articule els procediments legals necessaris per a pagar als ajuntaments
els interessos que es generen pels préstecs sol·licitats segons el que regula El Govern
d'Espanya en el Pla de Pagament a Proveïdors, i que siguen conseqüència del deute del Consell
amb els municipis.
3.- Traslladar la present resolució al president de la Generalitat, al president de les Corts
Valencianes i als síndics dels grups polítics.”

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa De
Comptes celebrats el 19 de juny 2012, en el que l'assumpte va quedar pendent de dictamen a
l'espera de, si és el cas, la redacció definitiva, per la qual cosa es va acordar que la Moció se
sotmetria directament a debat i votació en El Ple de l'Ajuntament
El Sr.Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que en el pla confiança es
deuen 3 certificacions d'obres, uns 300.000 € i està inclòs en el Pla de proveïdors, el qual s'ha
demanat per un import d'1.800.000 € amb uns interessos superiors al 6%. A part han presentat
moltes mocions reclamant el deute a la Generalitat. Rwecuerda també els problemes en
ACMURSA, degut també a l'impagament de la Generalitat Valenciana. Estima que s'hauria de
donar preferència a estes obligacions i no destinar fons a grans esdeveniments i balafiament que
ens ha conduït a l'actual situació. Afig que acusar Zapatero d'esta crisi no està bé, perquè a la
Comunitat Valenciana hi ha hagut 16 anys de govern del Partit Popular, amb competències en
sanitat, educació…, igual que les altres comunitats, i esta és una de les més endeutades. No són
raons esgrimir la responsabilitat d'una altra persona, perquè ací es tenen competències.
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El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, manifesta que es tracta d'una
moció redundant, encara que s'afija el tema dels interessos. Tots els grups han presentat
mocions d'este tipus. Es parla de Llei de Règim Local Valenciana que no ha arreglat el
finançament dels ajuntaments, però este problema ve des de la transició i cap govern ho ha
solucionat, per la qual cosa és un repte a assumir. Estan d'acord amb la Moció, encara que ho
han demanat reiteradament. Insistix en el fet que deu solucionar-se el tema del finançament dels
ajuntaments.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, també indica que
es tracta d'una moció reiterativa, i que igual que altres vegades demana al govern de València
que pague els seus deutes, per la qual cosa el seu grup vota a favor.

El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, indica que al modificar la moció i retirar el
paràgraf indicat en Comissió, el seu grup està a favor de la moció.
En definitiva, sotmesa la Moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUINT.- PROPOSTA DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
ELIMINACIÓ DE L'EMISSIÓ EN DIRECTE DELS PLENS DE L'AJUNTAMENT
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“Actualment l'emissió d'imatge i veu dels plens de l'Ajuntament s'està realitzant en 2
cicles, un primer, que consistix en l'emissió en directe dels plens a través d'internet, i un segon
cicle l'endemà de la celebració d'estos, en la que la gravació dels vídeos dels plens, ja amb una
millor qualitat, s'apugen a la web de l'Ajuntament, per a la visualització de tots els usuaris que
disposen dels servicis informàtics oportuns.
Hem pogut comprovar que els costos del primer cicle, és a dir de l'emissió en directe
dels plens, a causa de la contractació dels servicis oportuns per a esta transmissió, tenen uns
cotes per a l'Ajuntament per ple, aproximat de 300 a 400 euros, la qual cosa suposa anualment
un gasto de 5000 €. Quantitat que considerem massa elevada i com un luxe innecessari, si
tenim en compte que a les 24 hores de la seua celebració, es poden veure de la mateixa manera,
i inclús, amb una major qualitat i nitidesa, tant en la imatge, com el so.
Recentment este Ajuntament ha hagut d'acollir-se al Pla d'Ajust aprovat pel Govern Central,
per la qual cosa entenem que esta mesura, pot sumar-se a les ja preses i altres pendents de
prendre, per al compliment d'este Pla.
No cal oblidar que per a l'aplicació de les mesures d'este pla d'estalvi, l'Ajuntament té 2
formes molt clares per a la seua realització, una que correspondria al capítol d'ingressos, és a
dir, pujada d'impostos i taxes, mesures que afecten directament la butxaca de tots els veïns de
Rafelbunyol, o bé, una segona que afecta el capítol de gastos de l'Ajuntament, com podria ser
esta, és a dir, l'eliminació de l'emissió en directe dels plens, mesura que sense ocasionar més
gastos en les butxaques dels nostres ciutadans, serveix per a anar pal·liant el nostre pla
d'estabilitat Pressupostària.
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Per tot allò que s'ha exposat, volem proposar-los a l'ajuntament en ple, l'adopció de la
següent PROPOSTA D'ACORD:
1. Com una mesura més per al Pla d'ajust aprovat i de possible aplicació en els
pressupostos, eliminació de l'emissió en directe dels plens de l'Ajuntament, amb el
compromís per part del regidor de noves tecnologies de la pujada a la web d'estes
gravacions, a les 48 hores de la seua celebració.”

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió de Règim Intern
celebrada el dia 25 de juny del 2012, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Contínua explicant el Sr. Encarnación que en l'actual situació no té sentit que podent
accedir en 48 hores una millor qualitat, haja de retransmetre's en directe tenint una audiència
molt limitada (en 2012 al voltant de 20 visites). El seu partit ho veu com un luxe que ha d'evitarse.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica que no creu que siga un
luxe. La retransmissió pot estar condicionada per la crisi, però era un triomf de participació
política. Lamenta que deixe de retransmetre's encara que puga visionar-se a les 48 hores, però
esperen que es tracte d'una decisió transitòria i quan la situació econòmica ho permeta es torne a
les retransmissions en directe.
El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, indica que és una decisió responsable i
coherent amb el tema de la crisi econòmica, per la qual cosa voten a favor, encara que lamenten
profundament la decisió perquè era una de les seues reivindicacions al principi d'esta legislatura,
recordant que a finals de l'anterior legislatura, va intentar, en un acte de transparència i
democràcia, gravar una sessió i va ser expulsat de la sala, però que ara, afortunadament, són
altres temps. Al seu torn demanen que si la moció s'aprova i els plens no es retransmeten en
directe, puge la qualitat dels vídeos; creu que és normal que només tinga 20 visites, perquè
tarda molt a carregar-se i es para el visionat contínuament.
El Sr. Bohigas, en representació del Grup Popular indica que al ser una gravació directa
a ordinador la qualitat serà molt superior, segons li han indicat els tècnics. Les visites a la
retransmissió en directe són molt baixes, i açò és degut al fet que els servidors no donen per a
més qualitat. El seu grup preferix que siga en diferit.
El Sr. Encarnación no ha volgut molestar a ningú al parlar de “luxe”. Amb esta paraula
han volgut deixar de relleu que en el moment actual no és adequada la retransmissió.
El Sr. alcalde li puntualitza al Sr. López que “el va tirar”, no “el va expulsar”. I si ho va
fer va ser perquè s'estava incomplint la norma. Quan s'ha demanat el permís adequat no hi ha
hagut inconvenient.
El Sr. Carbonell insistix en el fet que no es tracta de cap luxe, sinó una reivindicació de
partit. També recalca que no es tracta només d'una moció del PSOE, sinó que ja ve d'antic.
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El Sr. López, regidor del PSPV-PSOE demana que es penge en la pàgina web i en
Facebook esta decisió. Quant a la gravació del ple portava sentència del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, que li permetia fer-ho i en el següent ple va demanar
permís i se li va denegar.

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

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE REGULACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS I INFRAESTRUCTURES RADIOELÈCTRIQUES.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, llig la moció següent
“La normativa sectorial específica reguladora del sector de les telecomunicacions és
principalment estatal. La regulació sobre infraestructures comunes de telecomunicació, així
com les reglamentacions i especificacions tècniques relatives a les diferents classes
d'instal·lacions i equips deixen poca competència als Ajuntaments. Correspon al Govern
d'Espanya la gestió del domini públic radioelèctric i el desenvolupament reglamentari, entre
altres aspectes, dels procediments de determinació dels nivells d'emissió radioelèctrica
tolerables i que no suposin un perill per a la salut pública. No correspon, doncs, a l'Ajuntament
de Rafelbunyol ni a cap altre Ajuntament, regular.
Aquesta normativa li concedeix als Ajuntaments la capacitat i legitimitat per intervindre
en el procés d'implantació de les infraestructures necessàries per al funcionament dels diferents
serveis de telecomunicació a través de les ordenances municipals i de la concessió de les
corresponents llicències.
Per altra banda, en el moment de la implantació de les infraestructures és on sorgeixen
els problemes amb la ciutadania. Problemes que cap Ajuntament està en disposició de poder
abordar ni molt menys solucionar perquè la legislació estatal no ho permet. Amb l'actual
legislació, l'Ajuntament no té cap capacitat de decisió important en la instal·lació de les
antenes. És més, si no les permet, podria estar denunciat pels operadors, que guanyarien i que
comportaria multes a pagar amb diners públics.
Per tal de salvar aquesta situació i, en concordança amb el que disposa la resolució
1815 de 27 de maig de 2011 de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, l'Ajuntament
pot demanar modificacions legislatives.
Es per tot açò que presentem les següents PROPOSTES D’ACORD:
1) Que l’Ajuntament de Rafelbunyol aprove una ordenança per a regular les instal·lacions
i infraestructures radioelèctriques.
2) L’ajuntament de Rafelbunyol insta el Govern Central a plantejar un canvi de la
normativa estatal que permitisca determinar la ubicació de qualsevol nova antena no
basant-se únicament en els interessos de les operadores, sinó en consulta amb les
autoritats locals i autonòmiques, els residents locals i els ciutadans afectats.”
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Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Obres
Públiques celebrada el dia 19 de juny del 2012 en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'ajuntament unanimitat.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, indica que la moció té dos parts:
en una es pretén que es canvie la normativa que regula este tipus de d'instal·lacions, i els
ajuntaments només han de dir sí o no.
L'altra part fa referència al Pla d'Ajust. Hi ha ajuntaments que aproven ordenances
fiscals per al pagament de l'ocupació de l'espai aeri. El seu grup és partidari que en este
Ajuntament també es faça, perquè és una manera d'augmentar els ingressos, a més de decidir
nosaltres on i com instal·lar este tipus d'antenes. Hi ha models d'altres ajuntaments que ens
poden servir de referència per a redactar la nostra ordenança. El seu Grup es compromet a
aportar-los.
El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta el
vot a favor del seu grup, perquè creu que és interessant; al seu torn sol·licita que quan s'aprove
es faça arribar als ajuntaments d'al voltant per a veure si d'esta manera, entre tots, es poguera
crear un espai d'emissió d'ones com a mínim perjudicial per als veïns de totes les poblacions d'al
voltant.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, també es mostra a favor de la moció.
En el seu moment ja ho va apuntar el secretari quan es va aprovar el pla d'ajust i ara en els
pressupostos, perquè és una manera d'obtindre més ingressos.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, manifesta el vot a favor del seu grup.

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

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE SUPRESSIÓ DE
L'EXEMPCIÓ DE L'IBI A L'ESGLÉSIA CATÒLICA I ALTRES CONFESSIONS
RELIGIOSES
El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Bloc-Compromís, llig la moció següent:
“El dèficit i la caiguda de l'activitat econòmica espanyola és conseqüència d'una
inadequada gestió de les institucions públiques, de l'espoli desenvolupat pels mercats, els
especuladors i els bancs, de la permissivitat per a la circulació de diner negre i per l'enorme
frau fiscal existent. Tot això està recaient, exclusivament, sobre les esquenes de la ciutadania,
que pateix: un atur imparable, amb l'augment de la pobresa, un perillós retallada de drets
socials bàsics, l'augment de l'IRPF, al costat de la baixada unilateral dels salaris i l'augment de
diversos impostos, inclòs l'impost de béns immobles (IBI).
El RDL 20 de 30.12.11 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per
a la correcció del dèficit públic, insta les corporacions locals a pujar l'IBI d'entre el 4 i el 10%.
Un fet que s'agreuja amb les exempcions fiscals de què gaudeixen diverses entitats,
especialment l'església catòlica (que és la major posseïdora de béns immobles) i altres
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confessions. El frau fiscal i l'exempció d'impostos com el de l'IBI i altres, grava enormement a
les nostres arques municipals, fet que considerem enormement injust, i més quan en
l’Ajuntament de Rafelbunyol la pujada de l’IBI ha sigut del 10%,
L'Església Catòlica no només segueix rebent milions d'euros en ajudes de l'Estat (aportació
directa, IRPF, salaris de docents, concerts, etc) sinó que, com hem dit, es troba exempta de
pagar l'Impost de Béns Immobles (IBI) per la totalitat dels seus immobles.
L'article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, parla de les exempcions de l'IBI. I en el punt c diu que
estaran exempts "Els de l'església catòlica, en els termes previstos en l'Acord Espanyol i la
Santa Seu sobre Assumptes Econòmics de 3 de gener de 1979, i els de les associacions
confessionals no catòliques legalment reconeguts, en els termes establerts en els respectius
acords de cooperació subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la Constitució. "Aquesta
exempció total i permanent de la contribució territorial urbana afecta temples i capelles,
residències de bisbes i sacerdots, oficines, seminaris i convents.
Actualment, i d'acord amb els informes existents sobre això, s'estan deixant d'ingressar d'entre
uns 2.000 a uns 3.000 milions d'euros anuals (segons tots els càlculs) en concepte d'IBI per no
exigir el pagament del mateix a l'Església Catòlica. Només l'Ajuntament de Madrid segons va
manifestar Ruiz Gallardón ingressaria més de 300 milions.
Cal fer constar que, quan parlem d'immobles de l'Església, no només parlem de temples,
hospitals i centre d'educació que en depenen, sinó també d'habitatges, locals de tot tipus, places
d'aparcament i solars titularitat de l'Església. En aquests moments en què tots hem de fer pinya,
és inconcebible mantenir situacions de privilegi específiques.
La realitat obliga fins i tot al Govern de l'Estat de major percentatge de població catòlica
d'Europa (Itàlia), presidit pel tecnòcrata catòlic Mario Monti, a exigir a la jerarquia
eclesiàstica del seu país el pagament de l'impost de béns immobles de tots els edificis i béns que
no es dediquen al culte.
Per tot açò, el grup municipal de Bloc-Compromís presenta les següents PROPOSTES
D’ACORD:
1. L'Ajuntament de Rafelbunyol exigeix al Govern Central i les Corts Generals que, se
suprimisca de la Llei d'Hisendes Locals, l'exempció de l'IBI a l'Església Catòlica i
altres confessions religioses, així com a les seues organitzacions i centres
d'ensenyament i proselitisme religiós.
2. L’Ajuntament de Rafelbunyol insta les Corts Generals a què deroguen els acords de
l'Estat espanyol amb la Santa Seu, especialment el d'Afers Econòmics, ja que aquesta
entitat religiosa els incompleix, i que s’obligue a l'autofinançament de l'església
catòlica, com es contempla en aquests Acords i conseqüentment a això s'elimine de
l'IRPF (impost de la renda) la casella d'assignació a l'església catòlica.
3. L’Ajuntament de Rafelbunyol insta les Corts Generals a fer les modificacions pertinents
en la Llei d'Hisendes Locals, en la Llei de Mecenatge i Fundacions, i altres normes
locals i lleis estatals i autonòmiques, per evitar injustificables exempcions de l'IBI i
d'altres impostos a l’església catòlica i altres confessions religioses.

13

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P4620900C
Pàgina Web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

4. L’Ajuntament de Rafelbunyol es compromet a fer un cens dels béns immobles rústics i
urbans que estan censats i registrats a nom de l'església catòlica i d'altres confessions
religioses, així com de les seues entitats i associacions afins.”

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 l'assumpte va ser l'assumpte és dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en contra dels representants
dels grups Popular i Independents de Rafelbunyol, tres abstencions ponderades, del representant
del grup del PSPV-PSOE i dos vots ponderats a favor, del representant del grup BlocCompromís.
Continua dient el Sr. Carbonell el poc que va servir la comissió, perquè cap grup es va
pronunciar. El seu grup ha llegit la regulació de l'IBI en la Llei Reguladora d'Hisendes locals i
és veritat que s'ha obert un debat local a prop d'este tema. Pensen que un estat aconfessional
com és el nostre hauria d'abordar este debat i concloure'l
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que
evidentment el seu grup votarà en contra d'esta moció basant-se en la gran obra social que està
fent caretes, en la condició de catòlic que tenen. Però també volen fonamentar la seua
argumentació en altres punts. Pregunta per què demanen que paguen les confessions religoses i
no demanen que pague l'estació d'Atocha o les ambaixades. Són dos exemples d'edificis que no
paguen l'IBI, passant a enumerar la resta d'associacions o agrupacions que estan exempts d'IBI,
acabant per recordar-li al Sr. Carbonell que l'Església no rep res dels pressupostos de l'Estat i
que són els contribuents els que de forma lliure i voluntària decidixen posar una “X” en la
declaració de la renda per a ajudar a l'Església.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE explica que la seua partit paga l'IBI
de la seu a Rafelbunyol. Saben que estan exempts i no ho demanen. Ells voten a favor d'una
moció que demane que paguen tots els exempts, perquè són de l'opinió que deuen contribuir
tots.
El Sr. Alclade, en representació del grup Popular, indica que tots tenen dret explicar i
exposar les seues idees i raons, i el seu Grup va a fer-ho i explicar per què estan en contra d'esta
moció. Segons ha manifestat la Moció, l'Església Catòlica i altres confessions religioses no
satisfan l'IBI. Respecte d'això assenyala que l'Església no gaudix de cap privilegi respecte
d'això, sinó que l'Església està exempta per la mateixa raó que està exempts de pagar l'IBI els
partits polítics, els sindicats, la Creu Roja, les federacions Esportives, les ambaixades, els
consolats, els terrenys de RENFE, els aeroports, les ONGs socials, la SGAE, les estacions de
ferrocarril, col·legis, instituts, la Borsa, els béns dels ajuntaments, els quarters, les Comissaries
de Policia, els Museus…
Totes estes societats estan arreplegades en la Llei de Mecenatge 49/2002 per realitzar
activitats d'interés general i per això l'Estat considera que no paguen l'IBI.
Continua exposant que l'Església té l'obligació de pagar l'IBI d'aquells immobles que
no tenen res a veure amb els seus fins, passant a exposar els pagaments d'IBI de l'Església de
Rafelbunyol en 2011.
S'indica que l'Església continua rebent milions d'euros de l'Estat, aclarint que a
l'Església se li ha concedit que siguen els fidels els que marquen la casella de la declaració de la
renda si volen contribuir amb el seu manteniment. En conseqüència l'Església es finança amb
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les aportacions dels propis fidels, via IRPF. Parla que l'Estat paga el salari dels professors de
religió, però entén que és lògic, perquè la religió és una assignatura que trien els propis pares i
que la sol·liciten se'ls ensenye. Respecte d'això indica que també l'Estat satisfà el pagament als
sindicats pels seus cursos de formació i subvenciona als Ajuntament per aquelles classes que
s'impartixen als adults.
S'ha apuntat que a Itàlia es pague l'IBI, la qual cosa és cert perquè paga d'aquells
immobles que no estan dedicats al culte, però no s'indica que Itàlia aporta a l'Església més
d'1.000 milions d'euros, i Alemanya també aporta a l'Església Catòlica més de 1.400 milions
d'euros.
Finalitza indicant que no estan d'acord amb esta moció. “L'església està fent una labor
fantàstica. Cal veure la importància tremenda en el patrimoni cultural i turístic de les esglésies,
col·legiates, convents, catedrals… És un fet històric quan el Sr. Mendizabal i tots els béns de
l'Església pararan a les mans dels uns i els altres, i pràcticament els monestirs van
desaparéixer. Gràcies a l'esforç tremend de l'Església hui són obres exposades al món del
turisme. De què cal criticar a l'Església? De què està exempta del pagament de l'IBI? Pertant
faça-ho també amb els partits polítics, sindicats i totes aquelles institucions que també ho estan.
Si vosté em presenta vosté que tots paguen, llavors és una altra cosa. Però tenint en
compte que l'únic que pot fixar esta Llei és l'Estat, i com diu la nostra Constitució, estos
tractats internacions només podran ser modificat o derogats el Ple de les Corts en 2/3. Ací
podem proposar-ho, però no llevar-ho. Per tant no considerem que siga criticable que
l'Església no pague l'IBI, perquè està realitzant accions socials, igual que ocorre amb altres
institucions i organitzacions. La llei és la que establix els motius pels quals no han de pagar
l'IBI”

El Sr. Carbonell, li indica al Sr. alcalde que també fa mitets. Ha iniciat la seua
intervenció queixant-se que en comissió, que per a això està, ningú va deixar veure les seues
idees i ara han expressat les seues idees. Tant el Partit Popular com a Independents de
Rafelbunyol diuen que l'Església no rep res de la Llei General de Pressupostos de l'Estat, però sí
que rep subvenció. Quant al tema de Cáritas lloa la labor social que realitzen en estos temps,
passant a enumerar els voluntaris que té en l'arxidiòcesi de València, les prestacions i atencions
que realitzen amb menjar, diners, roba, la qual cosa suposa tot açò un gasto d'uns 5,3 milions de
€. També parla del finançament d'eixe gasto, el qual se sosté amb aportacions de particulars
(39%), subvencions públiques (31%) campanyes específiques, col·lectes del dia de la Caritat,
conferències episcopal (2,5%). Quan es parla de l'obra social de l'Església, cal mirar d'on ve el
pressupost. El seu Grup està disposats que es parle d'exempció, però pregunta al Sr. alcalde
“vosté s'atreviria a firmar una moció, com la que s'està votant en molts ajuntaments, que s'ha
sol·licitat que l'exempció siga només per als béns de culte? El Partit Popular està votant en
contra en tots els ajuntaments. El seu Grup només volia que s'obrira un debat ací. De moment
mantenen la moció, i presentaran una altra perquè paguen també els partits polítics.

El Sr. Fontelles li agraïx al sr. alcalde les lliçons d'història ara que vindran els retalls de
professors. També fa una reflexió sobre la creació de la figura del defensor del regidor, a causa
de les interrupcions que ha realitzat tant en les intervencions de la Sra. Carbonell anteriorment i
després amb altres determinats portaveus, i amb els comentaris que realitza quan estos
intervenen.
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El Sr. Alcade li contesta llegint el ROF, sobre les intervencions i la seua ordenació per
part del Sr. Alcalde afegint que “Vostés mantenen una postura en què pareix que l'alcalde no
pinta res. I jo tinc una obligació i estic fent i aguantant coses que altres no ho farien. Presenten
unes mocions en què es mescla tot i jo podria cridar-los l'atenció perquè seguiren en l'orde del
dia i no ho faig. De manera que si intervinc és perquè tinc poder per a fer-ho com a alcalde.”
El Sr. Fontelles li indica que no li qüestiona el seu poder i competència com a alcalde.
Només ha intervingut pels comentaris que ha fet vosté. Afig que votaran la moció a favor,
encara que pensen que els edificis de culte podrien estar exempts.

El Sr. Carbonell indica que parlar de la desamortització de Mendizabal en una qüestió
de l'IBI de 2012 pensa que també és eixir-se del tema. També podrien parlar d'on ix part dels
diners que manté eixe patrimoni cultural i arquitectònic que tenim i que volem que es conserve.
També indica que el ROF dóna autoritat al Sr. alcalde per a cridar a l'orde o a la qüestió i ningú
li ha deixat de reconeix a vosté l'autoritat que té com a alcalde. Pensa que tots són prudents
parlant i tots defenen les seues postures.

El Sr. alcalde apunta que ha parlat de la desamortització de Mendizabal perquè es diu
que l'Església rep diners de l'Estat i de la Unió Europea. L'Església s'ha trobat en un estat
d'abandó de monestirs i catedrals com a conseqüència de la llei de Mendizabal, posant com a
exemple el monestir de la Valldigna i el monestir de Poblet. L'església necessita diners per a
reformar i restaurar eixos monuments que són patrimoni cultural d'Espanya i una font d'ingrés a
través del turisme.

Finalitzat el debat i sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots
en contra dels regidors del grup Popular i del grup Independents de Rafelbunyol, i cinc vots a
favor dels regidors del grup del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS REBUTJANT L'ACORD
ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I MARROC PEL PERJUÍ QUE SUPOSA A
L'AGRICULTURA VALENCIANA
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“El nou Acord d'Associació entre la Unió Europea i El Marroc, aprovat pel Parlament
Europeu i El Marroc, liberalitza totalment l'entrada de taronges i hortalisses procedents del
regne alauita i augmenta el contingent de clementines als mercats europeus. L'acord millora les
condicions d'accés als mercats europeus de determinades fruites i hortalisses marroquines que
són competència de les els nostres, la qual cosa suposa més dificultats en el futur per als
productors de la Comunitat Valenciana.
Este acord contempla la liberalització total dels intercanvis, excepte per a sis productes
sensibles (clementines, tomaques, carabassetes, cogombres, maduixes i alls) i la reducció del
30% del preu d'entrada a la Unió Europea per a les bresquilles, albercocs, nectarines i raïm de
taula. Suprimix així les barreres aranzelàries per a les taronges del Marroc i altres hortalisses,
a més d'augmentar el contingent d'entrada d'alguns productes considerats sensibles com les
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clementines en un 35%, de les tomaques un 39%, de les carabassetes un 100%, del cogombre
un 173% i de l'all un 50%. S'opta per la liberalització del comerç agrícola amb El Marroc
sense realitzar cap estudi de l'impacte econòmic per als productors europeus de fruites i
hortalisses ni preveure tampoc mesures de compensació per les conseqüències d'este acord.
Davant d'esta situació, el grup Municipal del Bloc-Compromís proposa els següents
ACORDS
PRIMER.- L'ajuntament rebutja el nou acord d'Associació entre la Unió Europea i El Marroc
al ser clarament perjudicial per a l'agricultura valenciana per la dura competència difícil de
mantindre per als nostres agricultors per la falta de respecte al medi ambient i els costos de
mans d'obra com a elements principals en la competència deslleial dels productes del Marroc i
reclama el reconeixement i el respecte dels drets sindicals i l'aplicació d'una política proactiva
de lluita contra el treball infantil com alguns dels requisits necessaris per a la ratificació d'un
acord comercial amb El Marroc.
SEGON.- L'ajuntament exigix a la Unió Europea, en cas de mantindre en vigor este acord, a
calcular els danys que es fa a l'agricultura valenciana i a aprovar les indemnitzacions
corresponents. Així mateix que la Unió Europea faça complir en el El Marroc la normativa en
quant al tractament de productes fitosanitaris.
TERCER.- L'ajuntament insta al Govern de l'Estat Espanyol i al Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient a dur a terme totes les accions necessàries per a defendre
l'agricultura valenciana de les contínues agressions realitzades des de la Unió Europea.”
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 l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple
de l'Ajuntament per deu vots ponderats a favor dels representants dels grups Popular,
Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, no exercint el seu dret al vot el representant
del grup del PSPV-PSOE.
Contínua explicant el Sr. Carbonell que es tracta d'una moció de partit a instàncies d'una
organització agrària valenciana. Demanen que El Marroc es comprometa a complir les
obligacions internacionals. Un altre dels problemes és que nosaltres tenim una rigorosa llei en
productes fitosanitaris i demanem que s'aplique també per a tots.

El Sr. Encarnación, representant del grup Independents de Rafelbunyol, indica que este
acord es va firmar el 16 de febrer d'enguany. Tots els eurodiputats espanyols van votar en contra
d'este acord, el qual vulnera la normativa comunitària i internacional en tres aspectes: la primera
és la importació de productes de tercers països que no complixen la normativa europea en
matèria laboral, social i mediambiental produint un desequilibri de competència deslleial en el
mercat europeu. Una segona és que l'etiquetatge pot incomplir la veracitat de la informació
continguda I una tercera és que la Unió Europea no pot avalar acords en què una de les parts
està vulnerant constantment la legalitat de les obligacions internacionals.

No plantejant-se major debat, sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per
unanimitat.
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B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

NOVÉ.- DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE
L'OBJECTIU ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESUESTO DE L'ANY 2010
Explica el Sr. secretari que l'altre dia en Comissió de comptes es van dictaminar els
comptes del 2010. En la documentació que es va facilitar als grups Políticios es trobava
l'informe sobre compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària derivada de la liquidació del
pressupost de 2010. A continuació explica que l'objectiu d'estabilitat per a l'exercici 2010 estava
previst un dèficit màxim del 5,53 %, explicant com s'ha realitzat el càlcul en el present anys.
Indica que es fa una justificació inicial sobre la no consolidació de les empreses públiques a
l'hora de realitzar l'informe, si bé anuncia que amb posterioritat, la Intervenció General de l'Estat
ha considerat a Acmursa com una societat no de mercat, per la qual cosa a partir del pròxim
exercici es realitzaran els càlculs amb la consolidació d'esta Societat.
Partint dels resultats de la liquidació pressupostària, dóna compte dels ajustos realitzats:
aplicació del principi de caixa, periodificació d'interessos, ajustos per lísing…. Fent un especial
insistència en els ajustos derivats de les desviacions de finançament, que en el present exercici
s'han considerat.
Del contingut dels dits ajustos es desprén un necessitat finançament d'un 4,68 %
respecte als ingressos no financers. Açò significa que en quant que el necessitat finançament no
supera el 5,53% del dèficit màxim previst, per la qual cosa no obliga a l'Ajuntament a realitzar
un programa de reequilibri.

DESÉ .- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, el senyor secretari entrega còpia de les resolucions de
l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la
present sessió.
Els membres de la corporació queden assabentats del contingut de les resolucions

DESÉ PRIMER.- INFORMES DE L'ALCALDIA
El Sr. alcalde informa que ha rebut una carta contestació de l'empresa Fontestad, la qual
llig, agraint la preocupació de l'Ajuntament pel paorós incendi que va destruir les naus d'esta
empresa.

També informa de la carta, que llig, felicitant a la Societat Musical La Primitiva pel
premi aconseguit en el Certamen de Bandes.
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DESÉ SEGON.- INFORMES DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS.
La Sra. Carbonell, regidor del PSPV-PSOE, i representant en l'EMSHI, explica que el
dia 19 es va celebrar l'assemblea on s'acorda acatar una sentència del Tribunal Superior de
Justícia que anul·la un acord de l'EMSHI sobre la constitució de l'empresa mixta amb Aigües de
València, EMIMET, per a adjudicar-se la gestió de l'aigua en alta. Este procés va ser poc
transparent, com va denunciar en el seu moment el seu partit. El TSJ ha entés que el procés és
nul, per la qual cosa a hores d'ara la gestió de l'aigua en alta ja no la porta EMIMET. El
problema és que esta empresa tenia pendent d'invertir 12 milions d'euros que els usuaris han
pagat en els seus rebuts, i no s'ha invertit. El PP aposta per gestionar internament amb açò, i el
PSOE ha sol·licitat que s'inicie el nou procés d'adjudicació amb la nova llei de contractes.
La Sra. Piquer, regidor del grup del Partit Popular, i representant en el Consell Escolar
Municipal informa que el dia 31 de maig se celebre consell escolar municipal on es tracte el
tema de les activitats extraescolars en el col·legi, com és la realització de l'escola d'Estiu. També
es va acordar aprovar les festes locals, coincidint els dos centres en el 2 de novembre i el 18 de
març del 2013, encara que hi ha un poc de confusió amb el calendari, perquè conselleria encara
no l'ha tret; s'ha treballat sobre un esborrany i al final no saben si hi haurà 2 o 3 dies de festa.

Intervé el Sr. López, regidor del PSPV-PSOE, dient que ell és suplent en el consell
escolar i que va estar present en el mateix. Es va parlar de més coses, que si no les comenta la
Sra. Representant, li agradaria fer-ho a ell.
Contesta el Sr. alcalde que la representant és la Sra. Piquer i si considera que el que ha
comunicat al ple és el més rellevant, no té per què donar més explicacions.
Insistix la Sra. Piquer que el Consell es va convocar per a aprovar els espais públics que
s'utilitzarien en les activitats extraescolars.
Es produïx un debat sobre si pot intervindre o no. Finalment el Sr. alcalde conclou la
qüestió indicant que en este punt són els representants els que han d'informar del que consideren
important i del que es va tractar.
La Sra. Losada, regidor del grup Popular i representant en el Consorci Comarcal de
Servicis Socials de l'Horta Nord, informa que el passat 20 de juny va tindre sessió extraordinària
del Consell de Servicis Socials de l'Horta Nord per a l'elecció de la nova comissió executiva
després de la dimissió de l'anterior presidenta, quedant de la manera següent:
Presidenta: Ana Pastor Balaguer representant de Massamagrell.
Vicepresidenta: Eloisa Rosa representant de Puçol.
Vocals: són les representants de Museros, Massalfasar i Alboraia.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, i representant en la
Mancomunitat, informa que va tindre lloc el ple ordinari, que és cada tres mesos, en el qual es
va parlar de la possibilitat de la domiciliació de tots els pagaments. Quan s'acabe la comissió de
la reforma estatutària iniciaran altres, els mateixos components i els que vullguen afegir-se per a
tractar de nous servicis que es volen oferir.
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El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular i representant en el Consorci
Provincial de Bomber, informa que va haver-hi assemblea general divendres passat.
Principalment es van aprovar una sèrie de modificacions dels estatuts, així com el pressupost
que ascendix a 47.083.100 €. Com se sap el gasto dels pobles menors de 20.000 habitants és
assumit directament per la Diputació. Teòricament Rafelbunyol participaria amb 32.478 €.

DESÉ TERCER.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, es realitzen les preguntes
següents:
1. A quant ascendix el deute amb la Mancomunitat?
Respon el Sr. alcalde que ascendix a 174.414,48 €. Han estat parlant sobre el tema i
possiblement prompte podran pagar una quantitat elevada d'este deute.

2. S'ha efectuat ja algun pagament pendent al Pactem Nord?
El Sr. alcalde contesta que no.
3. Ja s'ha fet l'Estudi Econòmic de la parcel·la del Sector I destinada a zona lúdica per a
jóvens? Si fóra així, enviar còpia als grups polítics abans del Ple.
Diu el Sr. alcalde que cal esperar que vinga la desocupació obrera. Han fet la neteja de
la zona.
El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, intervé per a demanar informació sobre una reunió
que es va celebrar sobre este tema un matí, avisant que hi havia grups polítics que no podien
assistir, però igualment es va fer, sense informar després del resultat de la reunió.
La Sra. Losada, regidor del PP, indica que ella va donar orde que se li enviara un resum
de la reunió per correu electrònic. Insistix en el fet que a ell no li ha arribat res.
4. Demà 26 de juny acaba el termini per a presentar la fiança definitiva per l'empresa
Vaindeco. S'ha fet efectiu el pagament? En cas que no siga així, s'han posat en contacte amb
l'Ajuntament per a manifestar quines són les seues intencions?
El Sr. alcalde llig l'escrit remés a Vaindeco informant-li sobre el venciment pròxim del
termini per a fer efectiu el pagament, indicant-los que si no ho feren es declararia deserta la
subhasta, donant-los un termini de cinc dies per a respondre. Indica que encara no han respost i
que els cinc dies acaben demà.

Verbalment pregunta el Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de
Rafelbunyol, si la delegació del Govern ens ha contestat sobre la possibilitat d'augmentar la
plantilla per a crear una plaça per a recaptació.
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El Sr. alcalde li diu al Sr. secretari que conteste ell. Este explica els tràmits realitzats per
l'Ajuntament, consistents a sol·licitar tant a la Delegació del govern com a la Conselleria
d'Administracions Públiques un informe sobre la possibilitat de crear la plaça de recaptador.
Ambdós organismes són coincidents en la norma que es dicte sobre la reducció del dèficit
públic, indicant que no es pot traure l'oferta d'ocupació pública. Pot crear-la, però no oferir-la i
cobrir-la en propietat. El tema està en si és possible la possibilitat de cobrir-la interinament, cosa
que deixen a criteri de l'autonomia municipal que justifique la necessitat si complix amb la
norma. Deixa una via oberta perquè es cobrisca interinament i que l'Ajuntament justifique que
es tracta d'una necessitat urgent i excepcional.
El Sr. alcalde llig l'informe remés sobre este assumpte.
Li'ls informa que enviara per correu electrònic estos informes als grups polítics.

El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, prega a la Comissió que es va
reunir pel tema dels jóvens que els passen la informació sobre la mateixa. Estan decebuts que no
se'ls haja informat.
Prega també a l'alcaldia en el tema de les subvencions a les associacions que no els diga
que no els pot donar més diners perquè no té majoria absoluta. Són competència de l'alcaldia,
per la qual cosa assumisca-les i no els pose als altres pel mig.
Replica el Sr. alcalde que el que li haja dit això, que vinga a dir-li'l a ell cara a cara.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, pregunta sobre la subvenció que es
va a donar a la Comissió del Centre, perquè sap que han anat a demanar-la. El Sr. alcalde respon
que els ha contestat que de moment no hi ha subvenció, però que farà el que es puga i estudiar
d'on pot traure diners per a donar-los 3.000 €. Van a intentar-ho, perquè realitzen el bou del
poble.

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