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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE
EL DIA 27 DE FEBRER DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 27 de febrer
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, EDUARDO OVEJERO ADELANTADO, FERNANDO BOHIGAS TOMÁS,
FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ,
FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ,
RICARDO BLASCO GUILLEM, ENRIC CARBONELL I ROS y 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'Ordre del Dia.
Declarat obert l'acte públic d'Ordre 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 30 de gener del 2012.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita
acta.

SEGON.- EMISSIÓ D'INFORME SOBRE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
TARIFES DEL SERVICI D'AIGUA POTABLE PLANTEJAT PER LA
CONCESSIONÀRIA DEL SERVICI
Per part del Senyor alcalde es llig la proposta següent:
“L'entitat adjudicatària del servici de subministrament d'aigua potable a la població i
al Polígon Industrial, Aigües de València S.A., ha presentat a l'Ajuntament un estudi
justificatiu de la modificació de tarifes del servici a aplicar l'any 2.012.
La proposta suposa un increment percentual de tarifes del 2,7 %, determinat a partir
de l'aplicació del Decret 3/2.008 d'11 de gener del Consell publicat en el DOCV 5680 de
data 15 de gener de 2.008, suposant sobrepassar la variació anual del IPC (que està
calculada al 2,4%) en 3 dècimes percentuals.
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La justificació de l'increment ho motiven en funció de l'increment del IPC (2,4%) i
el cost de la compra d'aigua en alta, segons les tarifes aprovades per l'Assemblea de
l'EMSHI el dia 19 de desembre de 2.011, l'increment percentual del qual ha sigut del 3,1 %.
L'estudi conclou indicant que “la tarifa sol·licitada suposa un increment per a un
abonat domèstic de calibre 13 mm amb un consum mitjà de 8 m3/mes de 0,20 €/mes i per a
un abonat del Polígon Industrial amb les mateixes característiques de 0,24 €/mes.”
Se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que, previ dictamen de la Comissió Informativa
De Comptes, en el seu caràcter permanent d'Hisenda, Economia i Promoció Econòmica, es
pronuncie sobre si emet un informe favorable a l'efecte de, si és el cas, comunicar-ho a la
Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana.”
A continuació es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de comptes,
en el seu caràcter permanent d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica celebrada el dia
21 de febrer del 2012, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor dels regidors del grup Popular, i set abstencions
ponderades, dels representants dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i
Bloc-Compromís.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc-Compromís, indica que la pujada
sol·licitada és superior a la del IPC sobretot per la pujada de l'EMSHI del 3,1 per l'aigua en
alta. Es tracta d'un informe, perquè la pujada depén de la Generalitat Valenciana.Per tant el
seu grup es va abstindre en Comissió. No obstant considera que si en situació de crisi es
demana un esforç a tota la ciutadania, per que no demanar també un esforç a Aigües de
València perquè no apuge la tarifa. En conseqüència anuncia el vot en contra del seu grup.

El Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que
s'aprove o no per este ple, al final s'apujaran les tarifes, perquè este tema és competència és
de la Comissió de Preus de la Generalitat. La pujada proposada és conseqüència del IPC i
d'una pujada del preu de l'aigua en alta que dóna com resultat un increment del 2,7%, la
qual cosa suposa una pujada de 2,5 cèntims d'euro per m3 per a un abonat domèstic de 13
mm de calibre. No es tracta d'una gran pujada, però com creem que ja és suficient es van a
abstindre.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, manifesta que el preu de
l'aigua en alta ha apujat un 3,1% i la proposta de pujada de tarifa és de l'un 2,7%, . El IPC
ha apujat un 2,4% per tant el diferencial de del 0,3 per damunt del IPC. Es van a abstindre,
perquè entenen que la pujada és a causa de l'augment del preu en alta de l'aigua.
El Sr. alcalde indica que l'empresa demana que s'apuge un 2,7 %, partint de la base
legal del 2,4% del IPC. La resta és conseqüència de la compra en alta de la Confederanción
Hidrogràfica del Xúquer, que costa un 3% més. L'empresa tracta de cobrar el que li costa
l'aigua, sense tractar de fer negoci. El seu partit creu que es tracta d'un augment just encara
que no són els que han d'aprovar-ho, perquè l'aprovació d'esta pujada és competència de la
Generalitat.
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El Sr. Carbonell intervé dient que li alegraria que el que s'ha dit pel Sr. alcalde en
referència al IPC siga per a tots, perquè a funcionaris i treballadors l'any passat els van
abaixar el sou un 5% i enguany l'han congelat. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer és
un organisme públic que podia tindre una deferència. És veritat que no es tracta d'una
pujada molt elevada, però en una situació de crisi tot és apujar impostos i a la gent els
ingressos no se'ls apugen de la mateixa manera. Per ací va el sentit del seu vot.
Sotmés l'assumpte a votació el Ple de l'Ajuntament acorda per majoria de sis vots a
favor, dels Regidors del Grup Popular, cinc abstencions dels regidors dels grups del PSPVPSOE i Independents de Rafelbunyol i dos vots en contra, dels Regidors del grup del BlocCompromís, informar favorablement de l'estudi econòmic justificatiu de la sol·licitud de
tarifa d'aigua potable per a la població de Rafelbunyol i Polígon Industrial, presentat per la
concessionària del servici “Aigües de València SA”.
Igualment es va acordar remetre una còpia certificada d'este acord a la comissió de
preus de la Generalitat Valenciana.

TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE RETIRADA DELS
ADORNS DE FERRO QUE ENVOLTEN LA ROTONDA DEL CARRER
MAGDALENA.
Per part del Sr. Fontelles, regidor del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Considerem que estos adorns són un perill per als conductors en cas de col·lisió.
En el cas de bicicletes i motocicletes el potencial perill de lesió per a les persones al xocar
contra estos ferros és evident.
L'objecte d'esta moció és evitar un possible accident per xoc contra els adorns
sobretot amb un vehicle de dos rodes atés que el límit de velocitat de 30 km/h és
sobrepassat generalment pels conductors.
PROPOSTA D'ACORD:
Retirada dels adorns de ferro que emboliquen la rotonda del carrer Magdalena.”
Es dóna compte del dictamen de la Comissió de Règim Interior celebrada el dia 21
de febrer del 2012, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per set vots ponderats a favor, dels regidors dels grups del PSPV-PSOE,
Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís i sis vots ponderats en contra, dels
representants del Grup Popular.
Contínua explicant el Sr. Fontelles que estos adorns pensen que tenen una funció
estètica però són un potencial perill per a determinats vehicles com les bicicletes i
motocicletes. El límit dels 30 km/hora no es respecta. Està clar que llevar els adorns és un
cost, però pitjor seria tindre un accident amb un dany irreparable.
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El senyor Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, manifesta no es tracta
d'una qüestió d'estètica, sinó una qüestió de seguretat viària. També entenen que si passat el
temps cal rectificar, es rectifica. Com ja han dit anteriorment, no hi ha perquè llevar els
adorns, perquè si es poden recol·locar sempre que no supose perill per a la seguretat viària
estarien disposats a tractar-ho. Però de moment estan a favor de la moció.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta que
es tracta d'una moció elemental pel perill que poguera comportar. El correcte és llevar-ho,
per la qual cosa el seu grup es mostra a favor de la moció.
El Sr. Ovejero, portaveu del Grup del Partit Popular, indica que arreplegant la moció
la paraula retirada pot tindre dos accepcions: llevar-los o desplaçar-los. El seu grup està
d'acord que es fera un estudi per a desplaçar-los cap a l'interior de la rotonda. Estan esperant
que l'arquitecte ens faça un dibuix amb una nova col·locació dels adorns per a evitar la
perillositat que veuen els grups de l'oposició. En conseqüència el seu grup està a favor, però
amb eixa accepció de desplaçament.
El Sr. alcalde indica que la idea és fer una vorera de dos metres i en compte de posar
els adorns a circular, col·locar-los transversalment per a evitar el perill. Pareix que podia
quedar més bonic.
El Sr. Fontelles diu que la moció parla de retirar-los, és a dir, llevar-los, i la
mantenen. Podia haver exposat eixos arguments en comissió i podria haver-ho comentat
amb els regidors del seu grup i haver estudiat el tema.
El Sr. Carbonell afig que el sentit de la moció és llevar-los d'ahí. Després que
presenten el que hagen de presentar i després ja decidiran si es poden recol·locar.
El Sr. Encarnación diu que el tema ja es va debatre en Comissió i el Sr. Alcalde va
manifestar en la mateixa que no es podia fer, per això li estranya que ara porte esta proposta

El Sr. Alclade insistix que la nova solució podria dur-se a terme, perquè no parlen
de col·locar-los de forma circular, sinó transversals i no afectaria la circulació .
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE DE REBUIG DE LA PROPOSTA
DE LA GENERALITAT DE POSAR SÒL PÚBLIC MUNICIPAL D'ÚS ESCOLAR
A DISPOSICIÓ D'EMPRESES PRIVADES AMB PAGAMENT D'UN CÀNON PER
LA CESSIÓ DE TERRENYS PÚBLICS
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es llig la moció
següent:
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“L'Avantprojecte de Llei d'Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de
2012 assenyala que la Generalitat podrà col·laborar amb els particulars en la promoció de
centres educatius d'iniciativa social (CIS), amb la finalitat de garantir la llibertat
d'ensenyança. És per això que podrà atorgar concessions sobre béns demanials de la seua
titularitat, així com els que hagen transmés a altres administracions, per a la construcció
de centres educatius de titularitat privada que reunisquen els requisits per a ser sostinguts
amb fons públics.
Segons este plantejament els col·legis serien centres concertats, és a dir privats
subvencionats amb fons públics, i disfrutarien d'una concessió de 75 anys durant els quals
serien explotats per les empreses privades, amb el pagament d'un cànon per a la cessió dels
terrenys públics.
L'exconseller d'Educació, José Ciscar, va afirmar el passat 8 de juliol, que ja
“tenim el plec” de condicions i “s'està estudiant el model de conveni, molt avançat, amb els
ajuntaments” que seran els que realitzen la cessió del terreny a la Generalitat perquè esta
licite la seua concessió a l'empresa corresponent.
Així mateix el titular d'educació va desvelar que este projecte té com a objectius
garantir “la llibertat d'elecció de centres” i “equilibrar” el mapa de l'ensenyança en la
nostra comunitat. De manera que el 37% dels col·legis concertats i privats i el 63% de
públics passaren a ser d'un 50% en els dos models.
Esta iniciativa suposa renunciar a l'escola pública de qualitat com l'única que pot
garantir la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans i ciutadanes i substituir-la per una
escola privada/concertada, on l'escola pública seria merament subsidiària d'esta. Suposa
igualment una ruptura del consens sobre la planificació del mapa escolar i l'execució del
mateix. Darrere d'esta proposta es troba igualment la renúncia de la conselleria a la
construcció de nous centres escolars propis.
Este model de potenciació de l'escola privada/concertada no és cert que supose una
major oferta o llibertat per part de pares i mares. Al contrari del que afirma el conseller, en
les grans ciutats la majoria de l'alumnat està escolaritzat en centres concertats i és una
verdadera odissea trobar plaça en centres públics, pel que moltes persones es veuen
obligades a matricular els seus fills i filles en una escola privada/concertada. És necessari
per tant d'atendre esta demanda de places públiques amb la construcció de nous centres
escolars públics.
L'article 27 de la Constitució Espanyola establix, entre altres, que:
“Els poders públics garantixen el dret de tots a l'educació, per mitjà d'una
programació general de l'ensenyança, amb participació efectiva de tots els sectors afectats
i la creació de centres docents”
Així mateix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació en l'article 15
planteja que “a fi d'atendre les demandes de les famílies, les Administracions educatives
garantiran una oferta suficient de places en els centres públics i concertats amb centres
privades, en el context de la seua programació educativa”.
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L'exconseller d'educació que parlà de 6.000 alumnes que tots els anys es queden
sense plaça en centres concertats es va oblidar mencionar els quasi 1000 barracons, 148
nous este curs, en 60 poblacions distintes. Cal dir que en 2004 el conseller de Cultura i
Educació en aquell moments, González Pons, va afirmar que les aules prefabricades
desapareixerien en dos anys.
Per tot açò presentem la següent PROPOSTA D'ACORD:
1. Reafirmar la defensa del sistema públic d'ensenyança, com a millor manera de
garantir l'exercici del dret a l'educació que, des de l'Educació Infantil fins a la Universitat,
estiga al servici de les necessitats socials, de la igualtat d'oportunitats i dels valors
democràtics.
2. Demanar al conseller d'Educació:

a) La retirada de la seua proposta de cedir sòl públic a empreses privades per
a la construcció i explotació de centres escolars durant 75 anys.
b) Iniciar la construcció urgent de centres escolars a les poblacions on esta
necessitat és més evident amb l'eliminació dels barracons.
c) L'elaboració d'un nou mapa escolar consensuat amb la comunitat
educativa, que done solució a la falta de centres públics existents.
3. Enviar la certificació amb l'aprovació d'esta moció a la Mesa de Les Corts als
partits polítics amb representació parlamentària i a la Plataforma en Defensa de
l'Ensenyança Pública.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de
Benestar Comunitari celebrada el dia 21 de febrer del 2012, en el qual 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 del Bloc-Compromís i dos abstencions ponderades del representant del grup
Independents de Rafelbunyol.

Contínua indicant el Sr. Fontelles que si s'aprova la moció no suposarà que la
Generalitat done marxa arrere a Rafelbunyol per a la construcció del nou centre d'educació
primària. Serà una gota més. Després de les eleccions passades, l'oposició està en majoria
en este plenari. Entén que el PP vote en contra de la moció perquè està a favor de l'educació
privada. Però dirigint-se a Independents de Rafelbunyol, que són el que realment poden tirar
endavant la moció, li indica que en referència al punt 2.A de la moció, Rafelbunyol no pot
cedir sòl públic durant 75 anys a una empresa privada per a l'educació, perquè esta és
obligatòria i és un dret. El preu del col·legi privat no poden assumir-lo les famílies. Es
potencia el col·legi privat pel tema del cànon, en detriment del col·legi públic. Els demana
que voten a favor la proposta.
La Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, manifesta que el sentit de la
moció és tancat, però que el seu grup està a favor de l'educació pública.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que
l'educació universal pot ser pública, privada o concertada. En l'argument de defensa el
PSOE indica que este avantprojecte és un foment de l'escola privada o concertada en
detriment d'una ensenyança pública de qualitat, com l'única que pot garantir una igualtat
d'oportunitats i una menor disposició de places públiques. Pensen que estes al·legacions no
estan ben fonamentades, perquè en el cas que l'avantprojecte es posara en marxa, es preveu
una major oferta de col·legis en el mercat, el que suposa una descàrrega d'alumnes en el
col·legi públic, i és possible que les classes foren de menys alumnes. Amb este sistema es
pot acabar amb els barracons. Hi haurà major pluralitat d'oferta de places en el mercat i més
qualitat de l'ensenyança. Per tot açò, pensen que la moció no s'adapta a la realitat actual i no
la poden aprovar.

Intervé el Sr. Ovejero, portaveu del grup Popular, recordant que va ser Felipe
González el que va promoure els col·legis concertats. Afig que les empreses concessionàries
assumixen un cànon econòmic per la cessió de sòl que serà abonat a la Generalitat, quedant
esta concessió vinculada a un futur concert educatiu en l'àmbit de la LOE, en l'art. 108, la
qual cosa asseguraria un nombre més gran de places gratuïtes. Amb esta proposta mantenen
el seu programa electoral i fan efectiva la participació de la iniciativa social en la gestió i la
construcció de centres educatius per a satisfer la demanda educativa, garantint d'esta manera
el dret a la lliure elecció de centres. Un dret que els pares i mares dels alumnes els demanen
i als que donaran resposta duent a terme la construcció de centres en aquelles poblacions
amb major demanda educativa. A continuació afig: “Vostés volen llevar esta llibertat de
triar centre com volen llevar tantes i tantes llibertats. Seria interessant donar a conéixer
que a la Comunitat Valenciana hi ha 20,98% de col·legis concertats; el País Basc està 15
punts per damunt de nosaltres; Madrid ho està en 7 punts i Catalunya en 3. Per a tots
vostés que el que intenten és tergiversa i manipular l'opinió pública indicant que el Partit
Popular vol acabar amb l'ensenyança pública cal ressaltar que en la nostra Comunitat 8 de
cada 10 centres són públics, per la qual cosa garantim l'ensenyança pública. Vostés, en el
seu moment, podrien haver construït més centres. Li recorda que el PSOE, en 12 anys de
govern, va construir 77 centres, mentres que el PP, en els últims 8 anys, ha construït 420, i
encara ens falten molts més. A més hi ha molts fills de dirigents socialistes que van a
col·legis privats.”
El Sr. Fontelles respon que “no cal fer apreciacions personals, per a contar-nos
contes, pot anar al bar i fer-ho allí. Pel que fa a Felipe González dir-li que va ser el que va
universalitzar l'educació, el que va assentar els pilars de l'estat del benestar i va
universalitzar la sanitat i va portar els fons estructurals d'Europa. Cada cosa té el seu
temps. Tal vegada va ser un error el que va fer en referència als col·legis concertats, però
es va fer a causa del gran nombre de gent que hi havia en edat escolar. Vosté parla que la
Generalitat ha construït 420 col·legis. Ací no estem parlant d'açò, però, quants col·legis es
deuen? Què passa amb CIEGSA? Ens diu que estem tergiversant i manipulant i, vosté que
acaba de fer? Demagògia pura i dura. El que ocorre és que es va destinar sòl públic
dotacional que es podia destinar pels ajuntaments a altres funcions a què una empresa
privada construïsca un col·legi. Nosaltres no estem en contra dels col·legis privats ni de la
llibertat d'elecció. El que no volem és que es destine sòl a estos menesters. L'únic entrebanc
que té el col·legi privat és que tota la gent no pot accedir a ell.”
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Puntualitza el Sr. Ovejero que no és col·legi privat, sinó que es tracta de col·legi
concertat.
El Sr. Carbonell indica que és veritat que s'ha convertit en una moció ideològica. En
referència a allò que s'ha manifestat per Independents de Rafelbunyol sobre que es poden
substituir els barracons fent més col·legis privats, els pareix bé que es facen, però que
paguen el sòl; no tenen perquè cedir-lo els ajuntaments. El seu grup ideològicament està a
favor del col·legi públic. Quant a la llibertat d'elecció de col·legi dels pares, suposa una
trampa, perquè els que acaben triant són els col·legis privats o concertats que accepten als
que volen i el col·legi públic ha d'acceptar a tots.

El Sr. Encarnación li contesta el PSOE que sòl és el que més tenim en este moment,
i aprofitar-lo per a l'educació no és mala idea. El problema que veuen és que no creuen que
hi haja empreses privades amb capital per a fer col·legis.

Intervé el Sr. alcalde per a recordar que no es tracta d'una discussió sobre l'escola
pública o privada. La moció planteja la concessió de sòl d'un Ajuntament per a l'ensenyança
a una empresa pública. Es tracta, en definitiva, d'una concessió administrativa, com pot ser
l'explotació de la piscina coberta o d'un bar. No hi ha ajuntament que no ho haja fet. Es fa
normalment per tots, siguen d'esquerres o de dretes. Si els interessa poden fer-ho a canvi
d'un cànon. Reitera que no es tracta de discutir sobre l'ensenyança privada o la pública.

El Sr. Fontelles indica que saben que la Llei de Contractes regula el que són les
concessions administratives, però ací estan parlant d'un dret fonamental, l'educació. Pensen
que amb açò es va a fomentar eixa privatització de l'educació, i els recursos econòmics
suposaran una trava a l'accés a estos col·legis. No els pareix correcte fer una concessió
administrativa d'este tipus.

Finalment, sotmés a votació, el ple de l'Ajuntament acorda desestimar la moció per
sis vots en contra dels regidors del grup popular, dos abstencions dels regidors del grup
Independents de Rafelbunyol i cinc vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i
del Bloc-Compromís.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ,
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
El dia 8 de març se celebra el Dia internacional de la Dona, en el que es
commemora la lluita de la dona per la seua participació, en peu d'igualtat amb l'home en la
societat i en el seu desenrotllament íntegre com a persona. Dia arreplegat i commemorat
per les nacions Unides, i declarat en alguns països com a festa nacional.
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Les nacions Unitat consideren que el progrés de la dona és el progrés de tots, però
per a la seua efectiva aplicació és necessària la plena voluntat política.
Innecessari resulta recordar, que la igualtat és una necessitat ineludible per
l'aprofundiment en la democràcia i la construcció d'una societat més justa, cohesionada i
desenrotllada socialment i econòmicament.
El dur context economicosocial que travessem en els últims anys fa necessari, que
les Administracions més pròximes a la ciutadania, els Municipis, aconseguixen un Pacte de
compromís i de responsabilitat amb la ciutadania, per a eradicar definitivament les
desigualtats entre home i dones encara existents en la nostra societat.
Crear i mantindre un model social més igualitari, més eficient i més productiu, amb
major cohesió social i sense posar en perill l'Estat de Benestar, fa necessària una reflexió
en profunditat i una presa de decisions meditada però decidida com a fi últim de la gestió
municipal, que no sols repercutirà en el bé comú en l'àmbit pròxim, sinó també en l'àmbit
general de tot el país.
Per això, la coresponsabilitat entre hòmens i dones en allò que s'ha privat, l'accés
de les dones al mercat laboral i en llocs de treball de qualitat, així com l'apoderament de
les dones en el públic són els instruments que ens permetran remoure positivament les
estructures socials basades en l'antiga societat patriarcal. I esta tasca ha de començar des
de la gestió dels municipis perquè és des d'ells dels que partix, en primera instància, la
posada en marxa de les polítiques d'Igualtat per a aconseguir que l'enorme potencial humà,
social i econòmic que signifiquen les dones en la nostra societat, contribuïsca decisivament
a millorar no sols nostra situació econòmica, sinó també l'equitat entre home i dones.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa en este Ple, per a la seua
aprovació si és procedent, la MOCIÓ següent:
Des de l'àmbit municipal, es fa necessari:
1. Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques actives d'ocupació que es
desenrotllen a nivell local.
2. Treballar per una coeducació educativa efectiva i real, que permeta que la dona
tinga presència real en la totalitat dels àmbits de la nostra societat amb sensibilització cap
al respecte entre sexes, entre la qual podríem destacar la no utilització d'una manera
frívola de la imatge de la dona.
3. Repensar els horaris, apostant per la flexibilitat en els servicis públics,
l'harmonització dels temps escolars i una racionalització dels horaris comercials perquè
siguen compatibles amb la conciliació de la vida professional i personal de dones i hòmens.
4. Des dels servicis d'orientació, formació, intermediació municipals per a
l'ocupació, fomentarem Programes Estratègics de Promoció de la Igualtat d'Oportunitats
en les empreses. D'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, incorporarem en
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l'adjudicació de contractes públics clàusules que permeten valorar positivament a les
empreses socialment responsables amb la Igualtat entre dones i hòmens.
5. Adopció de totes aquelles mesures necessàries per a l'eradicació de la xacra
social que constituïx la violència de gènere, tant per a la seua prevenció, en els que
l'educació és vital, com de seguretat de les persones agredides (personalització víctimes,
servicis d'allunyament, centres d'acollida, etc.), com en l'eficaç complimente de les penes.”.
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 21 de febrer del 2012 en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
La senyora Carbonell continua fent una curta reflexió indicant que “enguany es va a
celebrar este dia en una situació difícil i en un context de crisi global. Un dels canvis més
importants de la societat en estes últimes dècades ha sigut l'evolució de la situació de la
dona i l'avanç de la igualtat, fet que ha situat a Espanya en l'avantguarda europea i ha
format part fonamental de la modernització del nostre país. Per això, no podem permetre
que en la situació actual este avanç es paralitze o patisca retrocessos, per la qual cosa hem
de reforçar, defendre i mantindre les conquistes aconseguides per les dones i reforçar
l'estat del benestar. Amb estes declaracions institucionals el partit socialista no es cansa de
reivindicar la importància d'impulsar la igualtat per a aconseguir una societat més eficient,
justa i igualitària garantint la presència de les dones en tots els àmbits socials, apostant
per polítiques que permeten i garantisquen la conciliació de la vida laboral, personal i
familiar i continuar treballant pels drets de les dones, sobretot pel que fa a la seua salut
sexual i reproductiva. I a més apostar per una ciutadania compromesa amb la igualtat que
afavorisca el ple desenrotllament de la nostra societat.

La senyora Piquer, regidor del Bloc-Compromís, manifesta que és important que les
institucions celebren estos dies perquè arribe un moment que no siga necessària la seua
celebració.
El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta
que estan d'acord amb la moció i amb la reflexió de la Sra. Regidor

El Sr. Ovejero, portaveu del Partit Popular, manifesta el suport del seu grup a la
moció.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE SOBRE ELS RETALLS EN ELS
HORARIS DEL METRO DE FGV
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, llig la moció següent:
10
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“A principis del mes de febrer d'enguany, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
(FGV) va posar en marxa un “Pla de Servicis” que suprimix 75 trens; suposa el 5% del
total. No obstant això, els preus han augmentat des del principi d'any, suposant
aproximadament una pujada del 5% en el bo mensual.
Este pla afecta els trens del principi i final de la jornada. Per tant, els usuaris
notaran una important disminució en les freqüències que es prestaven fins a la data.
Dins d'este pla de d'estalvi de l'empresa pública de transport s'ha decidit que els
horaris d'abans de les set del matí i de després de les 10 de la nit s'han reduït a la mitat. A
altres, estes mesures provoquen una reducció de freqüències que suposen una llarga espera
per als usuaris.
Els més afectats són treballadors i estudiats que a partir d'ara hauran de matinar
més o optar per a desplaçar-se en vehicles privats perquè ja no tenen combinació possible,
sobretot a la nit.
Per tot això, presentem la següent PROPOSTA D'ACORD:
1.- Que el Ple de l'Ajuntament es manifeste en contra d'esta mesura.
2.- Instar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a suprimir el Pla de Servicis
vigents des de l'1 de febrer i que ha suposat una disminució en la qualitat del servici
ferroviari públic per als usuaris de la nostra comarca i que aplique novament l'anterior.
3.- Instar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que reduïsca el 5% de l'increment
del bitllet.
4.- Traslladar els esmentats acords a les Corts Valencianes, grups parlamentaris de
Corts Valencianes, als grups parlamentaris de la Diputació de València i a les
associacions de veïns.”

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 21 de febrer del 2012 en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per set vots ponderats a favor, dels representants dels
grups del PSPV-PSOE, Bloc-Compromís i Independents de Rafelbunyol i sis abstencions
ponderades, dels representants del grup Popular.
Continua la Sra. Carbonell dient que els usuaris es veuen obligats a pagar més per
menys servicis i açò perjudica seriosament els usuaris habituals d'estos horaris. L'ús del
vehicle privat és més car que l'ús del transport públic i una vegada més s'està repercutint en
el benestar de què menys tenen, que són estos usuaris. Pensem que des de les
administracions públiques hem de recolzar esta proposta per a donar un toc d'atenció a les
empreses públiques i que no s'assenten amb la llibertat de fer el que vullguen a costa dels
usuaris.
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La senyora Piquer, regidor del Grup Bloc-Compromís, indica el seu grup també ha
presentat una moció en els mateixos termes. Estan en contra de tot el que signifique apujada
de preus i reducció de servicis.

El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que
no sap si està aprovada pels sindicats, però es tracta d'un pla que va en contra de tots els
usuaris del servici, especialment de treballadors i estudiants, per la qual cosa no la poden
votar a favor.
El senyor Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, aclarix que amb este pla
d'ajust s'ha pretés donar major eficiència al servici i aconseguir un estalvi de 4 milions
d'euros a l'any adequant-se a l'oferta i demanda existent. En concret en la Línia 3, que és la
que ens afecta directament, es mantenen els horaris existents entre les 7 i les 24 hores que és
quan viatgen el 95% dels usuaris, mantenint-se una freqüència de pas entre 7 i 15 minuts.
Quant a la pujada del bitllet, es tracta d'una actualització de preu. Fa tres anys que
Ferrocarrils no apujava el preu. Només es va apujar a causa de l'increment de l'IVA, i la
pujada d'ara no arriba al IPC. Per tant el seu partit va continuar abstenint-se perquè a
Rafelbunyol pràcticament no li afecta.

Replica la Sra. Carbonell que això li ho diga als estudiants que han de matinar una
hora més. Li informa el Sr. Ovejero que només és un 0,07 %. Continua la Sra. Carbonell
dient que quan el Partit Socialista va apujar els preus no es van presentar mocions d'este
tipus, i es podia fer. Si ara es presenten és perquè l'usuari entén que s'està abusant d'ell i el
seu partit trasllada este sentir.

Finalment 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 abstencions dels regidors del grup del Partit Popular.

SÈPTIM. MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
ACTUALITZACIÓ EN LA WEB DELS BANS MUNICIPALS.
El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, llig la
moció següent:
“Els bans publicats en la WEB de l'Ajuntament tenen com a funció informar través
d'este mig dels assumptes i avisos que concernixen a l'Ajuntament.
Hem pogut constatar en l'enllaç, on es troben estos bans penjats que el fi que tenen
estes documentacions d'informació als veïns “estranyadament” es poden complir quan els
últims bans que apareixen documentats daten de l'any 2011 tractant només temes
concernents a l'Ajuntament.
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Per tot això i basant-me en estos fonaments volem proposar-los a l'ajuntament en Ple
l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:
1. Tots els bans realitzats per l'Ajuntament de Rafelbunyol seran actualitzats
diàriament en la Web de l'Ajuntament.
2. L'eliminació d'estos bans, de forma setmanal, mensual o trimestral serà en funció
de la importància del tema que comporte.”

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 21 de febrer del 2012 en el qual l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per dos vots ponderats a favor, del representant del
grup Independents de Rafelbunyol, sis vots ponderats en contra dels representants del grup
Popular i cinc abstencions ponderades dels representants dels grups del PSPV-PSOE i del
Bloc-Compromís.
Continua explicant el Sr. Encarnación que es pot comprovar que l'últim ban és del
21 d'octubre del 2011. Es pretén justificar per part del Sr. Bohigas, regidor de noves
tecnologies, que la informació es penja en diferents apartats en funció del tipus d'informació
que es tracte, posant com a exemple que els edictes es posa en l'apartat d'edictes, ofertes de
treball en ocupació pública i així successivament. Considera que la moció és molt clara.
Demana que tots els bans que es facen per la megafonia es publiquen en la web en l'apartat
de bans, indistintament que també es pengen en l'apartat corresponent de la web. De la
forma que està ara posat es desconeixen els bans que s'han fet fins al moment i l'única
forma que té de saber-ho és entrar en tots els apartats de la web. El sentit comú fa que
simplement prement esta pestanya sàpies tots els bans que s'han fet. És més es feia fins a
octubre de l'any passat. Tampoc té sentit que la convocatòria dels plens es pengen en tauler
d'anuncis i no en l'apartat de bans. Per sentit comú demana que es recolze la moció i es vote
a favor.

La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, recorda que en comissió van
distingir entre bans informatius i reglamentaris. Els pareix correcte que els reglamentaris es
pengen en la web, però els altres no. Pensen que és correcta la forma en què està
estructurada la web. Estan d'acord en el tema de l'actualització, perquè no els pareix
correcte que l'últim siga d'octubre de l'any passat. Insistix en el fet que els pareix que la web
està ben organitzada, perquè si apareguera tot en bans seria un caos. Creuen que si una
persona busca treball anirà a la pestanya d'ocupació i si vol consultar alguna contractació
buscarà en el perfil del contractant. Insistir en la diferència entre bans reglamentaris i
informatius, que pareix que no està massa clar.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE indica que el servici es dóna,
perquè hi ha una pestanya que diu “bans de Rafelbunyol”, el que ocorre és que no està
actualitzada, i que com bé ha dit el Sr. Encarnación has d'anar buscant en cada pestanya i
pot ser que no es trobe a més de ser una perduda de temps. Els pareix correcta esta moció,
des del moment que aglutina en una pestanya qualsevol informació nova, posant com a
exemple el ban de canvi d'ubicació del mercat per un motiu extraordinari. En el que no
estan d'acord és en el tema de la publicació de bans de caràcter particular, perquè també
poden entropessar amb el tema de la protecció de dades tal com es va comentar en la
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Comissió. Pensen que la moció facilitarà la informació actualitzada a l'usuari en una sola
pestanya, per la qual cosa els pareix correcta.
El Sr. Bohigas, regidor de noves tecnologies, reitera allò que s'ha manifestat en
comissió indicant que totes les pàgines web d'un organisme oficial tenen moltes pestanyes i
cada un entra en la que li interessa en funció de la informació que necessita. No entén
perquè s'ha de canviar l'organització. Una altra cosa és que diga que no s'han actualitzat. No
sap per què. Tal vegada és perquè no hi ha hagut cap ban de l'alcaldia. De totes maneres
parlarà amb la persona responsable per a saber el motiu.
Explica el sr. alcalde que un ban és sempre una comunicació oficial a la població i
que afecta la mateixa. Solen ser per orde del Sr. alcalde. Per extensió nomenem bans a les
comunicació que es fan per megafonia i que són de particulars. Es tracta d'avisos d'orde
pràctic.
Respon el Sr. Encarnación que la definició de pàgina web li pareix perfecta, una
altra cosa és que s'utilitze. Li pareix una de les millors a nivell municipal. Però una cosa és
que estiga ben preparada i una altra que s'utilitze. No té sentit que una persona que estiga tot
el dia fora i vullga saber els bans que s'han fet durant tota la setmana, haja d'anar pestanya
per pestanya per a veure la informació nova que s'ha pujat El que pretenen amb esta moció
és que es duplique la informació. Que es penge en la pestanya on haja de penjar-se, però
alhora que es publiquen també en l'apartat de bans, perquè no té sentit que els últims siguen
d'octubre o novembre de l'any passat.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és desestimada per sis vots en contra dels
regidors del grup del Partit Popular, dos abstencions dels regidors del grup del BlocCompromís i cinc vots a favor dels regidors dels grups PSPV-PSOE i Independents de
Rafelbunyol.

OCTAU. MOCIÓ DEL GRUP D'INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
CREACIÓ D'UN SERVICI D'INFORMACIÓ DELS BANS MUNICIPALS A
TRAVÉS DE SMS O E-MAILS
El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, llig la
moció següent:
“Els bans realitzats pels ajuntaments són una ferramenta informativa per a poder
informar els veïns de tots els assumptes i avisos que concernixen a una localitat.
Este servici, per la seua importància, creem que devem adaptar-lo als nous reptes
que formen part de la societat com poden ser:
L'àmbit laboral, els nous temps han aportat una major presència del sexe femení, al
món professional, o senzillament majors distàncies de les empreses on es treballa, i que
obliguen a haver de romandre fora de les poblacions durant tota la jornada laboral. Estes
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noves circumstàncies han provocat que moltes famílies no puguen estar informades dels
Bans a través dels mitjans convencionals.
També ressaltar, que a causa de l'increment que ha experimentat esta població tant
d'habitants, com d'extensió, la megafonia actual, resulta insuficient per a poder arribar a
tota la població amb unes garanties mínimament audibles.
Per a acabar, indicar que el món dels jóvens i estudiants, a causa dels horaris
d'estudi i desplaçaments, també els resulta impossible el poder estar informats través dels
mitjans convencionals.
Tots estos motius són suficients per a implantar en la nostra població un sistema
que puga fer arribar els bans a tots els veïns que ho desitgen, a través de SMS o Emails.
Per tot això i basant-me en estos fonaments, volem proposar-los al Ple de
l'Ajuntament, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

1. Sol·licitar informació a diferents empreses de comunicació del servici
d'informació a través de SMS i Emails para d'esta manera poder triar la més
competitiva en preus i servicis.
2. Informar tota la població, a través de la Web de l'Ajuntament i de Bans, d'este nou
servici perquè els veïns censats a Rafelbunyol que estiguen interessats ompliguen
un formulari de sol·licitud d'alta on ja s'especifique els temes que desitja rebre.
3. Pel seu baix cost, este servici per al 2012 serà gratuït per a tots els sol·licitants
però per a pròxims anys degut a la situació de retalls econòmics que s'estan
realitzant en este Ajuntament els preus per als sol·licitants seran entre 1 i 2 euros
aproximadament, en funció dels temes que desitgen estar informats i dels costos
reals que comporten.”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 21 de febrer en la qual l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra, dels representants
del Grup Popular, cinc abstencions ponderades dels representants dels grups PSPV-PSOE i
Bloc-Compromís i dos vots ponderats a favor del representant del grup d'Independents de
Rafelbunyol.
Continua indicant el Sr. Encarnación que es tracta d'una proposta innovadora i
aplicada de manera experimental en altres municipis. En la comissió el Sr. Bohigas va dir
que esta ja es feia a través del sistema canal notícies i del RSS, però que només 13 persones
l'utilitzaven. Després d'haver comprovat esta informació, han detectat que el sistema canal
notícies només treballa amb correu-electrònic però no tots poden disposar d'ell. Ell està
connectat a este canal i no li arriba cap missatge. El RSS és un arxiu de text que actualment
no està funcionant.
El que sol·liciten no és semblant al que ja oferix la web. Es tracta de missatges que
no necessiten mòbils d'última generació i sol·licita que s'aplique de forma experimental,
perquè no es tracta d'un cost elevat i pensa que val la pena intentar-ho.
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La Sra. Piquer, regidor del Grup del Bloc-Compromís, indiquen que el punt un de la
moció parla de sol·licitar informació del cost. Els pareix bé. Però en el punt 2 ja ho dóna per
fet. I este servici, igual que altres que signifiquen la utilització de les noves tecnologies, ho
consideren important, però no ho veuen prioritari en este moment siga el cost el que siga.
Considera que es deu explorar i traure rendiment al que ja tenen, siga el canal de la web o el
sistema d'alertes de Google. A més es tracta de servicis gratuïts.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que les dades que tenen
sobre esta moció és la informació facilitada en comissió. Per un costat el Sr. Bohigas ens
parla dels sistemes que tenim i que només ho utilitzen 13 persones. A més indica que la
implantació d'este sistema costaria 13 euros mensuals, una quota d'alta de 58 € més 0,14 €
cada missatge. Per la seua banda el Sr. Encarnación ens diu que hi ha paquets per a l'emissió
de 5000 missatges per 500 € més IVA, el que suposaria un cost mensual si s'utilitzara un
paquet. Ningú discutix que es tracta d'un sistema innovador, però també opinen que cal
explotar més els mitjans de què disposen actualment, perquè a més són de més baix cost.
Afig que no sap si la gent estarà disposada a pagar per a rebre la informació per missatge,
quan la poden tindre per correu electrònic.
El Sr. Bohigas, regidor de noves tecnologies, pensa que la pàgina web informa i té
els seus canals. Sí que és veritat que el SMS és més ràpid, però hui en dia quasi tots porten
mòbils que poden tindre accés a internet, i més els jóvens. Pensen que la pàgina web
funciona bé, encara que cal aclarir el tema de l'actualització, i que té servicis preparats per a
usar-los, encara que igual es deuria fomentar el seu ús.

El Sr. Encarnación afig que és veritat que està el sistema d'alertes, el canal notícies i
el sistema RSS, però els tres treballen a través del correu electrònic. Ells parlen d'un sistema
de missatges de text i per la informació que tenien sabien que havia tingut un gran èxit i
volien implantar-lo en la nostra població.
El Sr. Fontelles indica que es tracta d'una bona proposta, però mentres no es veja el
cost real que tindrà, van a abstindre's, però pensen que açò servirà perquè es desenrotlle el
sistema de RSS.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per sis vots en
contra dels regidors del Grup Popular, cinc abstencions dels Regidors dels Grups PSPVPSOE i Bloc-Compromís, i dos vots a favor dels regidors del grup Independents de
Rafelbunyol.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT QUE LA
DENOMINACIÓ OFICIAL DEL NOSTRE POBLE SIGA “RAFELBUNYOL”
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del BLOC-COMPROMÍS, llig la moció
següent:
“En l'actualitat el nom oficial del nostre poble presenta la forma bilingüe
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“Rafelbunyol-Rafelbuñol”, mentres que la gran majoria de municipis valencià parlants
tenen el seu nom únicament en valencià. Açò pot representar inconvenients per a
l'administració local i autonòmica a l'hora d'usar oficialment el nom del nostre poble, ja
que l'article 15.3 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià,
disposa: “Els municipis que tinguen denominació en les dos llengües de la Comunitat faran
constar el seu nom en les dos”, i l'article 1.3 del Decret 58/1992 diu: “Els municipis que
tinguen denominació en les dos llengües deuran utilitzar el seu nom de forma bilingüe”.
Cal tindre en compte que el nom de “Rafelbunyol” (en valencià) és reconegut per
tots els veïns i veïnes com propi. Però, a més d'açò, cal fer constar que en tota la
senyalització i retolació, el nom del nostre poble apareix escrit únicament en valencià, ja
que, segons el punt 1.1 de l'Orde d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i
Ciència: “El criteri general de l'ús de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en
la senyalització de vies i servicis públics, atendrà al predomini lingüístic establit en el títol
cinc de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.”
L'article 1.1 del Decret 58/1992 del Govern Valencià, pel qual es regula el
procediment per a l'alteració del nom dels municipis, establix: “La nova denominació del
municipi s'haurà d'adequar a la seua tradició històrica i lingüística”. En este sentit, el
cronista oficial del nostre poble, Salvador García Llopis, en la seua Història de
Rafelbunyol, ens explica: “Queda doncs bé arrelada en la memòria de tots que RAHAL
equival al RAFEL de hui, i BONYOL al BUNYOL; que en conjunt diem i escrivim
erròniament RAFELBUÑOL, quan el seu nom verdader és RAFELBUNYOL”.
El municipi de Rafelbunyol està prescrit com a terme municipal de predomine
lingüístic valencià, cosa que implica que la seua administració local té l'obligació de la
recuperació i la promoció del valencià. L'article 7.4 de l'Estatut d'Autonomia també
prescriu que “s'atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”,
precepte que també es troba previst en l'article 3.3 de la Constitució Espanyola. Les
expressions “protecció” i “respecte” tenen un alt valor i contingut jurídic, el que implica
l'obligació de promoure el valencià.
Per tot açò, proposem que el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol aprove l'ACORD
següent:
1. Que la denominació oficial del nostre poble siga: RAFELBUNYOL”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de Règim
Interior, celebrada el dia 21 de febrer en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement
al Ple de l'Ajuntament per dos vots ponderats a favor, del representant del grup BlocCompromís i cinc abstencions ponderades, dels representants dels grups PSPV-PSOE i
Independents de Rafelbunyol, no manifestant el seu sentit de vot els representants del Grup
Popular.
Contínua el Sr. Carbonell indicant que és de justícia que després de tants anys s'opte
per la denominació en valencià del nostre poble, per diversos motius:
Majoria dels pobles valencià parlants ho té.
Per simplificació administrativa.
17

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

Per evitar problemes de denominació i localització en les xarxes socialsPerquè ja consta la denominació del municipi en valencià en totes les indicacions
i senyalitzacions oficials: metro, carreteres, guies comercials…
Perquè s'atén a la denominació i tradició històrica, com Deia el nostre cronista
oficial.
Perquè la majoria d'associacions i empresaris l'han fet seu: cartells de festes, de
bous, publicitat…
I sobretot perquè així ho diu la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià
El procediment és senzill, tan sols requerix voluntat política i és el que estan
demanant ací.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que el
seu grup sempre defendrà la pluralitat lingüística en tots els àmbits de la societat. A hores
d'ara cada u és lliure d'utilitzar el nom de Rafelbunyol en valencià o en castellà i la nostra
intenció és que puga continuar fent-ho durant molts anys més. Fonèticament resulta
impossible diferenciar-los, però gramaticalment té unes diferències, per la qual cosa pensen
que cada un deu ser lliure per a utilitzar el que més li agrade. En la moció també es parla de
la tradició històrica, i precisament seguint esta línia en 1264 el nom del poble, a part de la
utilització de la ny, no s'escrivia Rafel, sinó Rafal, quedant el nom del poble com
Rafalbunyol, pel que si ens haguérem de cenyir a la història a part de canviar la “ñ” per
“ny” també hauríem de canviar la “e” per la “a”.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que per al seu grup
les coses són més senzilles. El normal és que la gent utilitze la “ny” i ja ho ha explicat bé el
portaveu del Bloc, per la qual cosa no seran reiteratius. Ja van presentar al desembre una
moció perquè el nom del poble en internet apareguera en valencià, pel que els pareix
correcta la moció. Després cada un que l'escriga com vullga.
El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, indica que en el passat ple es va
aprovar la firma del protocol amb la Generalitat per a iniciar els tràmits de l'aplicació de la
llei i ús d'ensenyança del valencià. Per tant hui, per coherència amb aquella votació,
donaran suport a esta moció perquè s'inicien els tràmits que indica l'art. 3 del Decret
58/1992; en este tràmit es va a donar participació a tots els ciutadans; transcorregut eixe
tràmit si el nostre municipi passa a denominar-se oficialment només en valencià no tenen
cap inconvenient.

El Sr. Carbonell vol fer una reflexió en veu alta indicant que fonèticament sí que es
diferencia Rafelbunyol en valencià i en castellà. Dir també que davall una defensa del
bilingüisme el que s'amaga és un complex d'inferioritat que els valencians han tingut cap a
allò propi. Perquè una llengua que servix per a parlar amb el pare, la mare, la parella… Per
què no ha de servir per a parlar de coses serioses i oficials? Els haguera agradat que esta
moció s'haguera aprovat per unanimitat i en eixe sentit han estat treballant després de la
comissió amb tots els partits per a aconseguir-lo, però si no és possible, agrair als regidors
que no són valencià parlants i ho entenen i lamentar que hi haja regidors valencià parlants i
s'escuden en el bilingüisme.
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El Sr. Encarnación manifesta la seua estranyesa davant del vot del PP, perquè amb
l'aprovació d'esta moció es carrega la pluralitat lingüística. En referència al Sr. Carbonell li
manifesta que no es tracta d'inferioritat, sinó de respecte, perquè igual que hi ha valencià
parlants també hi ha molts castellà parlants que tenen el mateix dret que els valencians a
escriure el nom de Rafelbunyol en castellà. A partir de hui no es podrà fer.

El Sr. alcalde explica que no s'estan carregant res, perquè quan se sent és igual.
Cada u que parle com vullga.

Per al·lusions el Sr. Ovejero indica que amb esta moció no estan recolzant que el
nom siga en valencià, sinó que estan dient sí a la participació, perquè s'inicia un tràmit
d'exposició durant un mes perquè la gent decidisca com vol que es denomine oficialment el
nostre municipi. Amb la moció s'està fomentant la participació ciutadana.

Li replica el Sr. Encarnación que la moció és clara ja que demana que la
denominació oficial siga amb “ny”, preguntant-se “Què pinten ací els veïns? “

Respon el Sr. Ovejero que hi ha un informe de secretària on s'indiquen els tràmits
que s'ha de seguir. El primer pas és una informació al públic durant un mes perquè puguen
al·legar sobre el tema.
El Sr. Fontelles diu que li pareix fora de lloc el debat que s'està creant. “NY” és la
grafia amb què es va a escriure el nom del poble, però com ha dit el Sr. alcalde no canvia en
res la seua pronunciació. El Sr. Carbonell ha fet referència a la “o” oberta o tancada, però
això no és el que parlem. Cada u escriurà el nom com vullga. No té tanta història.

El Sr. Carbonell indica que es tracta d'una moció molt senzilla. Que en la
documentació oficial, en compte d'aparéixer la doble denominació que aparega només en
valencià. El que li pareix lamentable és fer càbales electorals, com estava fent el portaveu
d'Independents de Rafelbunyol. Crec que és una cosa molt senzilla. Es tracta de normalitzar
un fet, tal i com han fet a Puçol, Massamagrell, Massalfassar…

Finalitzat el debat i sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada pel Ple de
l'Ajuntament per onze vots a favor dels regidors dels grups del Partit Popular, PSPV-PSOE
i Bloc-Compromís, i dos abstencions dels regidors d'Independents de Rafelbunyol. En
conseqüència s'acorda:
Primer: Aprovar el canvi de denominació oficial del Municipi, que en l'actualitat és
en la seua accepció bilingüe “Rafelbunyol/Rafelbuñol”, passant a denominar-se
exclusivament en la seua accepció en valencià com “Rafelbunyol”.
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Segon: Sotmetre el presenta acord a informació al públic pel termini d'un mes, a
l'efecte d'aquells que es consideren interessats puguen formular reclamacions, en
compliment del que establix l'article 3 a) del Decret 58/1992, de 13 d'abril, del Govern
Valencià, pel que es regula el procediment per a l'alteració del nom dels Municipis.
Tercer: en el supòsit de no presentar-se reclamacions, considerar definitivament
adoptat l'acord, remetent l'expedient a la Conselleria competent en la matèria, una vegada
completada la seua tramitació.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE L'ELABORACIÓ
D'UN PLA D'OCUPACIÓ LOCAL AMB CÀRREC ALS RECURSOS ECONÒMICS
PROVINENTS DE L'INCREMENT DE L'IBI
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció
següent:
“A principis d'any el Consell de ministres va aprovar el Decret llei 20/2011, de 30
de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la
correcció del dèficit públic.
Este Decret –Llei aporta en el capítol IV sobre normes tributàries, l'augment de
l'Impost Sobre Béns Immobles (IBI) de forma graduada, depenent de si els municipis han
sigut objecte d'un procediment de revisió cadastral abans o després de 2002.
Este augment impositiu suposarà uns ingressos extraordinaris que, fins al moment,
no tenien previstes les administracions locals. En concret a Rafelbunyol la pujada serà
generalitzada i del 10%, la qual cosa suposarà uns previsibles ingressos suplementaris de
160.000 €.
Des de Bloc-Compromís entenem que este esforç econòmic i fiscal que han de
suportar els ciutadans a nivell municipal ha de dirigir-se a pal·liar una de les alifacs més
grans que patim en estos moments, la desocupació.
Amb els milions d'euros que es van a generar per l'augment impositiu de l'IBI es
poden generar milers de llocs de treball amb l'elaboració de Planes d'Ocupació Local, uns
plans que han de tindre com a primer objectiu les unitats familiars que en estos moments
no treballen cap dels seus integrant i ja no reben cap ajuda social de caràcter monetari.
A altres, cal tindre en compte la voluntat d'este grup municipal, compartida per a
la resta de grups municipals, de treballar per a l'aprovació d'uns pressupostos austers,
però de gran contingut social.
És per açò, que el Grup Municipal del Bloc-Compromís presenta les següents
PROPOSTES D'ACORD:
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PRIMERA.- L'Ajuntament elaborarà amb els recursos econòmics provinents de
l'augment de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i dels estalvis que es puguen generar en
els gastos corrents dels pressupostos per al 2012 i 2013, un PLA D'OCUPACIÓ LOCAL
DE CARÀCTER SOCIAL per als anys 2012 i 2013. Un Pla que hi haurà de concretar en
els pressupostos corresponents.
SEGON.- Este Pla d'Ocupació Local anirà dirigit prioritàriament a les famílies i
persones que es troben en situació social crítica, i els llocs que es generen
complementaran els servicis públics que actualment oferix el municipi a la ciutadania dins
de les seues competències, o a la realització d'obres concretes.”

A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió De Comptes
celebrats el dia 21 de febrer en què l'assumpte és dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per dos vots ponderats a favor del representant del Grup Bloc-Compromís i
onze abstencions ponderades dels representants dels grups Popular, PSPV-PSOE i
Independents de Rafelbunyol.
Contínua explicant el Sr. Carbonell que s'ha introduït una xicoteta modificació. En
la moció primitiva plantejaven que el 50% d'allò que s'ha recaptat com a conseqüència de la
pujada de l'IBI obligada pel govern es destinara a este pla d'ocupació local. Després de la
Comissió s'han introduït els canvis, en el sentit que no es limita econòmicament i es puguen
aplicar altres estalvis que es produïsquen, tot vinculat als pressupostos. La pujada es tracta
d'una cosa transitoria per a pal·liar el dèficit dels ajuntaments, pel que consideren que eixos
ingressos estan per a atendre les emergències socials.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup independents de Rafelbunyol, indica que
després de la rectificació en què s'arrepleguen les matisacions dels partits, pensen que val la
pena intentar-ho.

El Sr. Fontelles indica que la moció va en la línia de la presentada pel PSOE sobre
la desocupació agrícola. Insistix en la dicotomia de la moció entre un informe negatiu de
secretaria i un pla d'ocupació. Per raons ideològiques votaran a favor de la moció, perquè
estan a favor que es destinen recursos per a ajuda social, independentment d'on provinguen
estos.

El Sr. Carbonell diu que li pareix bé l'informe de secretària; en ell s'expressen
dubtes i que estos recursos vindran molt bé per al pressupost, però no diu que no es puga
dur a terme la moció. L'informe insistix en el fet que no es pot contractar personal en el
capítol 1, però no diu que no es pot dur a terme el pla a través del capítol 5 i 6.
A petició del Sr. alcalde, explica el Sr. Secretari que va elaborar l'informe
conseqüència de la moció. És veritat que el Decret Llei que establia l'augment del 10% de
l'IBI també establia unes limitacions per a la contractació de personal. L'informe no parla de
capítols pressupostaris. L'informe s'atén a la literalitat de la norma. El problema pràctic que
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ens podem trobar és que si este decret s'aplica de manera rígida, no hi hauria possibilitat de
contractar gent ni en la desocupació agrícola. Més enllà de tot açò està la realitat financera
de l'ajuntament. L'increment de l'IBI tal com està fonamentat en l'exposició de motius
determina que es tracta d'un ingrés corrent per a finançar el gasto corrent de la corporació.
Creu que tindran dificultats perquè estos recursos siguen suficients per a crear un pla
d'ocupació, però això ja es concretarà en la realització dels pressupostos.

El Sr. alcalde continua insistint en l'augment de les partides socials per a ajudar als
necessitats. Si damunt s'ha de crear un pla d'ocupació local, haurà de presentar retalls
radicals en el pressupost.
El Sr. Carbonell diu que no vol ser el culpable que es produïsquen retalls en “no sé
què”. Insistix en el fet que tècnica i legalment no és impossible la moció, pel que la
mantenen.

Finalment, 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
sis vots en contra dels regidors del grup del Partit Popular.

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE
ESTABLIMENT D'UN ABONAMENT DE TRANSPORT BONIFICAT EN EL
METRE DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A LA POBLACIÓ JOVE
VALENCIANA PER A L'ANY 2012
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, es llig la moció
següent:
“Els retalls en el Pressupost de la Generalitat Valenciana han afectat també el
servici de transport del metre de la Generalitat Valenciana. D'una banda, en les tarifes i,
sobretot, en les bonificacions per als jóvens. I d'un altre, en la reducció d'horaris.
Pel que fa a les tarifes amb l'actualització de les tarifes dels sistemes de transport
públic, s'establixen els preus i títols que estan vigents durant l'any 2012 i s'ha determinat la
desaparició de l'abonament mensual per als portadors del Carnet Jove instaurat a través
d'un conveni entre FGV i l'IVAJ. Queden únicament vigents, els convenis firmats amb
algunes universitats valencianes que comporten un descompte menor i no cobrixen ni als
parats, ni als estudiants d'altres nivells educatius.
Els usuaris d'estos bons, de caràcter mensual, hauran de suportar un augment en el
preu de la seua mobilitat d'un 40% a passar de 29,70 € a 41,60 €.
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La població jove, que patix taxes de desocupació clarament superior a la mitjana de
la resta de grups d'edat, veu íntimament lligada la seua qualitat de vida amb la capacitat
d'accedir a l'ús del transport públic.
D'altra banda, la reducció d'horaris de metro data des de l'1 de febrer, ha sigut
substancial, sobretot, a primera i a última hora del dia. El tram d'horari reduït ha sigut el
que va des de les 5.28 hores fins a les 6.58 hores eliminant un metro cada 4. El mateix
sistema s'ha utilitzat en l'horari nocturn. Els usuaris més afectats són els que utilitzen el
metro per a anar a treballar.
La Llei 6/2011 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana,
establix com a principi general que les administracions públiques facilitaren la mobilitat de
les persones com un element essencial de la seua qualitat de vida i de les seues possibilitats
de progrés en relació amb el desenrotllament de les seues oportunitats d'accés al treball, la
formació, els servicis i l'oci. A altres, específicament, es fa referència a la promoció dels
transports públiques per a totes les persones i de la intermodalitat.
Amb esta eliminació del descompte en el transport públic i la reducció dels horari
desincentiva a la població l'ús d'esta modalitat de transport sostenible econòmicament i
mediambientalment.
És per tot açò que demanem les següents PROPOSTES D'ACORD:
PRIMER.- Instar al Consell a promoure les accions necessàries per a restablir un bo de
transport bonificat per a la població jove valenciana per a l'any 2012.
SEGON.- Donar compte de les mesures adoptades en un termini de 3 mesos davant de les
Corts Valencianes i davant de l'Ajuntament de València.”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 21 de febrer en què l'assumpte va ser dictaminat favorablement
al ple de l'Ajuntament per set vots ponderats a favor dels representants dels grups del BlocCompromís, PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis abstencions ponderades dels
representants del grup Popular.
Continua explicant la Sra. Piquer que finalment no s'ha introduït la modificació
respecte al tercer punt, perquè el PSOE presenta una moció semblant en què remarca en els
horaris i el seu grup nosaltres, com es tracta d'una proposta del Bloc-Jove, finalment s'ha
decidit deixar la moció com es va presentar

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es reitera en
el que manifesta al tractar la moció del PSOE, i més tractant-se d'una moció que fa
referència a una bonificació per als jóvens. Estan a favor de la mateixa.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, també es ratifica en l'explicació
donada en el punt sext de l'orde del dia al tractar la seua moció sobre este mateix tema.
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El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, també reitera el que comenta
anteriorment en la pujada del bitllet que va ser per l'increment de l'IVA en 2010. Assenyala
que el descompte existent pel Carnet Jove era per un acord entre l'IVAJ i ferrocarrils.
Enguany l'IVAJ no pot aportar el seu tant per cent, però Ferrocarrils sí que manté el seu
descompte del 10%. Ferrocarrils ha posat un nou bo que és el 60 x 60 on manté els preus de
2009. Per tant el seu Grup considera que estos ajustos són necessaris, per la qual cosa no
recolzaran la moció.

Finalitzat el debat i 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 sis vots en contra dels representants del grup Popular.

Explica el Sr. alcalde que les següents tres mocions es van presentar fora de termini
i fa falta la seua ratificació pel ple per a ser incloses en l'orde del dia.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda la ratificació de la inclusió en l'orde
del dia dels acords que a continuació s'expressen:

DESÉ SEGON.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSPV-PSOE (PRÈVIA
RATIFICACIÓ DE LA SEUA INCLUSIÓ EN L'ORDE DEL DIA) SOL·LICITANT
LA REPROVACIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CONTRA ELS RETALLS EN
DIVERSES PARTIDES SOCIALS PER PART DEL GOVERN VALENCIÀ, AIXÍ
COM MANIFESTAR EL SUPORT ALS ESTUDIANTS DE L'IES LLUIS VIVES, I
SOL·LICITANT LA DIMISSIÓ DE LA DELEGADA DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.
Per part del Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE es llig la moció següent:
“Els successos ocorreguts els últims dies en la ciutat de València que han tingut
com a protagonistes a membres del Cos Nacional de Policia, avergonyixen als que defenem
l'Estat de dret, així com les llibertats públiques que arreplega la Constitució.
Davant d'això, ha sigut la responsabilitat i valentia dels estudiants de l'Institut
d'Educació Secundària “Lluis Vives” de la ciutat de València, reivindicant pacíficament en
els carrers allò que és de justícia: que els que perjudiquen el seu futur afronten les seues
responsabilitats. Només estan demanant menys corrupció i més educació.
No obstant això, l'Estat els va respondre, literalment, donant-los una “puntelló”. I
dos. I tres. I espentant a una dona major. I estirant el pèl a una jove amb una pròtesi en la
cama. I llançant a dos xiques estudiants contra un cotxe en marxa. I agredint als que
cobrien els successos per als mitjans de comunicació. I perseguint una jove per haver
fotografiat amb el seu mòbil “el panorama”. I molts altres exemples que han calat
arreplegats en documents gràfics i audiovisuals.
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Pareix com si l'Estat, garant dels Drets i Llibertats dels ciutadans i ciutadanes,
s'haguera obstinat a sotmetre i reduir al col·lectiu de què alcen la veu contra allò que
consideren injust.
No és el nostre cas. Per això presentem la següent MOCIÓ, amb els següents punts
D'ACORD

1. Mostrar la reprovació del Ple de la corporació Municipal de Rafelbunyol amb els
retalls en les diverses partides socials que hem conegut en els últims dies per part
del Govern Central i autonòmic.
2. Traslladar el suport d'esta corporació als Estudiants de l'IES “Lluís Vives” de
València, que defenen les seues idees en el carrer de forma legítima.
3. Demanar la dimissió de la Delegada del Govern de la Comunitat Valenciana, la
Sra. Paula Sánchez de León, per la desmesurada, brutal i sagnant actuació del Cos
Nacional de la Policia en els esdeveniments assenyalats” .
Afig que “El grup del PSPV-PSOE de Rafelbunyol vol mostrar la seua repulsa per les
càrregues policials produïdes contra estudiants que s'han manifestat pacíficament per la
situació en què es troben nombrosos centres públics per l'impagament i la mala gestió del
partit popular. Considerem que la violenta actuació policial ha sigut desmesurada i
injustificable, perquè els estudiants estaven protestant per la situació precària en què han
d'assistir a classe. A més les càrregues policials s'han produït sense que haja mediat una
provocació per part dels estudiants. L'actuació policial ha sigut autoritària i fora de lloc si
tenim en compte que ha sigut contra menors d'edat, pel que exigim responsabilitats a la
Delegada del Govern de la Comunitat Valenciana. La Policia Nacional ha tingut un
comportament impropi violant els drets fonamentals de manifestació i reunió dels
estudiants. En una societat democràtica mantindre l'equilibri entre els drets i llibertats
ciutadanes i l'orde públic no justifica actuacions policials d'esta violència. Fem una crida a
les institucions públiques perquè actuen en el diàleg i no en un ús desproporcionat de la
força pública.”

El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís, manifesta que recolzen la moció, la
qual presenta tres punts, el primer dels quals, que va sobre els retalls, és semblant a què van
presentar en el ple passat. Volen traslladar el suport d'esta corporació als estudiants del
Lluis Vives i demanar la dimissió de Sánchez de León. La recolzaran perquè el seu grup ha
presentat una semblant.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que
personalment, creu que l'assumpte ha sigut prou polititzat i molt manipulat per tots els
mitjans de comunicació, sense excepcions.
Afig que “Evidentment hi ha un greu problema en la C.V. amb l'educació, on
l'institut Lluís Vives és una punta més d'un iceberg grandíssim, format per tots els centres
escolars d'esta comunitat, inclòs per descomptat el de Rafelbunyol.
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No és lògic, davant d'una manifestació d'estudiants reclamant coses elementals per
al seu dia a dia, la brutalitat de la càrrega policial que es va fer sobre ella, càrrega policial
que a qualsevol de nosaltres ens haguera pogut arribar, simplement pel fet de transitar en
eixe moment per estos carrers.
Tampoc és lògic la presència de col·lectius radicals que segurament, sense ser
invitats, s'apegaren en esta manifestació per a buscar un objectiu, molt diferent de la
verdader sentit d'esta.
Motius pels quals, entenc que hauria de fer una investigació profunda, per a buscar
i depurar responsabilitats, tant policials com polítiques, i quan dic polítiques no em referisc
només a les que competixen a la Delegació de Govern, que segurament les tindran i molt
pel simple fet, d'haver autoritzat esta brutalitat policial contra tots, sinó també, a les que
suposadament, han fomentat, la presència d'estos grups radicals en esta manifestació.
Per tots estos motius, creem que caldria demanar responsabilitats, per la brutalitat
policial, però no si abans, haver demanat un informe al govern, que aclarisca i depure totes
les responsabilitats d'estos lamentables esdeveniments.
Per tant, no podem aprovar una moció, on el punt tercer, demana la dimissió de la
delega del Govern, la Sra. Paula de León, sense abans, disposar d'un informe que demostre
la culpabilitat de tots els responsables d'estos successos.

El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta que no intervindrà en
esta moció i que exposarà l'argument del seu partit en la següent moció del BlocCompromís que és pareguda a esta.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per sis vots en contra dels
regidors dels grups del Partit Popular, dos abstencions del grup Independents de
Rafelbunyol i cinc vots a favor dels regidors dels grups del Bloc-Compromís i del PSPVPSOE.

Pregunta el Sr. López quin tipus d'informes vol que es facen. Els policials?
Li respon el Sr. Encarnación que abans de culpabilitzar a la Sra. Delegada del
Govern vol tindre el suport d'algú.

DESÉ TERCER.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS
(PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEUA INCLUSIÓ EN L'ORDE DEL DIA)
CONDEMNANT L'ACTUACIÓ POLICIAL DAVANT DE LES PROTESTES
D'ESTUDIANTS EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA I SOL·LICITANT LA DIMISSIÓ
DE LA DELEGADA DEL GOVERN EN LA COMUNITAT VALENCIANA.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís es llig la moció següent:
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“La brutalitat policial contra les protestes pacífiques i justificades dels estudiants
de l'IES Lluis Vives de València han donat la volta al món en poques hores. Menors d'edat,
persones majors, invidents, jóvens… han sigut agredits, retinguts i detinguts sense cap
justificació, Violant-se els drets constitucionals més fonamentals de l'estat de dret.
La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha
justificat les càrregues policials i les detencions, el que ha intensificat les protestes. El més
greu és que la màxima representant del govern de l'Estat en el territori valencià ha mentit
en les seues declaracions perquè, gràcies a les noves tecnologies, els vídeos i les imatges
que s'han pres en el carrer demostren que les reaccions violentes són per part de les forces
de seguretat de l'Estat.
No podem oblidar que les protestes dels estudiants són per a denunciar la falta de
calefacció, llum i mitjans bàsics en els centres educatius, fruit dels impagaments i dels
retalls pressupostaris del govern Valencià en els servicis públic més bàsics i essencials per
a la nostra societat.
Per tot açò, proposem les següents PROPOSTES D'ACORDS:
1. El Ple de Rafelbunyol condemna les brutals agressions policials que han patit els
estudiants i ciutadans en general en la ciutat de València.
2. El Ple de Rafelbunyol demana la destitució immediata de la delegada del Govern
a València, Paula Sánchez de León.
3. El Ple de Rafelbunyol demana al Govern d'Espanya una investigació a fons dels
fets succeïts a València per a depurar responsabilitats en tot l'escalafó policial i retirar del
servici a aquells agents que hagen violat la Llei i els drets fonamentals dels ciutadans i
ciutadanes.
4. El Ple de Rafelbunyol traslladarà els següents acords a les Corts Valencianes, al
Govern Valencià, al Congrés dels Diputats, al Defensor del Poble i a la Presidència del
Govern d'Espanya.”
Continua dient que “tot açò ha sigut vergonyós. Les forces de seguretat de l'Estat té
obligacions, però també la Llei diu que si pretenem corregir una cosa que ocorre en el carrer
i esta actuació provoca majors danys s'està actuant irresponsablement. Per tant volem que
s'aprove, a més demana una cosa que volen els Independents, i és que el govern d'Espanya
inicie una investigació per a depurar responsabilitats.”

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, reitera allò que
s'ha expressat en l'anterior punt, manifestant que necessita alguna cosa que recolze la petició
de dimissió de la Sra. Sánchez de León. Evidentment manifesten la seua repulsa a l'atac
policial.
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El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, diu que està a favor de la moció,
perquè és molt pareguda a la seua.

El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, indica que esta argumentació
servix tant per a l'anterior moció del PSPV-PSOE com per a esta. En primer lloc relata
succintament els esdeveniments succeïts d'esta manera: “Durant els dies 13 al 17 es van
produir manifestacions no comunicades davant de l'institut. Els dos primers dies, no van
realitzar cap acció il·legal i no va haver-hi resposta policial. El dia 15 procedixen al tall de
la calçada. El menor detingut va ser retirat en tres ocasions de l'assentada en la calçada.
En la segona de la seua retirada d'un manotada va tirar la gorra d'un policia i en la
tercera va propinar puntellons i mossos a l'agent. El policia va ser atés facultativament.
Determinades forces polítiques de tall radical es van infiltrar en estes protestes per a
transformar el que pot ser una legítima expressió de descontent dels jóvens en una clara
instrumentalització política dels enfrontaments. Mentres la delegada del govern demanava
als representants d'Esquerra Unida i Compromís, que actuaren amb responsabilitat i que
no encoratjaren cap conducta que poguera ser delictiva, el president de la Federació
Valenciana d'Estudiants, Albert Ordoñez, vociferava que “no calia demanar permís a ningú
per a manifestar-se. Omplirem els carrers de València de sang i foc”. Este senyor va ser
homenatjat per tots els diputats d'esquerres. Davant del que succeïx el grup Popular, com a
demòcrates, respectem qualsevol manifestació popular que s'emmarque dins del marc
constitucional, el qual hem de respectar tots i el sistema democràtic i l'Estat de Dret a què
vostés han al·ludit preveu mecanismes perquè els ciutadans puguen manifestar-se
lliurement. I estos drets que en aquelles manifestacions que no s'havien comunicat
prèviament es van transgredir, i per tant, van ser il·legals, perquè no cal oblidar que tallar
el trànsit és un delicte. En la Comunitat Valenciana en les últimes setmanes s'han produït
moltes protestes que s'han comunicat, que s'han seguit les normes establides i s'han
desenrotllat sense incidents, donant un exemple de civisme i ciutadania. No estem en contra
d'estes manifestacions. Però no és el cas de què hui sustenten les seues mocions de forma
esbiaixada i manipulada. I tots hem de saber que hem passat d'una mitjana de 65
manifestacions al mes en 2010 a una mitjana de 140 manifestacions al Gener i febrer del
2012. Totes elles han transcorregut de manera normal i d'acord amb la norma. El
reprovable és que l'oposició a la Comunitat Valenciana fent gala d'una irresponsabilitat i
un oportunisme polític fronterer en el perillós s'ha erigit en instigadora d'unes protestes no
pacífiques sense importar-li les conseqüències que estes puguen tindre en els estudiants. Els
partits de l'oposició haurien de donar explicacions de per què en un estat de dret no sols
donen suport sinó que alimenten unes protestes il·legals que no s'emmarquen dins del dret
dins del dret a la manifestació que preveu la constitució. S'ha calfat molt l'ambient, per
exemple, divulgant-se fotos falses entre les que hi ha un xiquet arrossegat per la policia que
és d'un desdonament de novembre a Madrid. També és bo recordar que abans de la
protesta, l'ala radical de Compromís va registrar una web amb el nom de “primavera
valenciana” per a penjar totes les mentides i manipulacions. A més també s'ha intentat
manipular a l'opinió pública confonent retalls amb reduccions salarials i els manifestants
van parlar de talls falsos de la calefacció. Des del partit Popular volem denunciar que els
estudiants estan sent manipulats. El preocupant és que els alumnes que van participar en
estes protestes estan alliberant una batalla que no és la seua enganyats per gent
interessada. Vostés saben que no s'ha retallat ni un sol euro en l'ensenyança pública. En el
Lluis Vives, epicentre de la protesta, sempre hi ha disposat de recursos suficients, 82.000 €
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té ara en el seu compte; la directora del Centre a „posteriori' ha dit que era mentida que
s'ha prescindit de la climatització. Els retards en els pagaments del funcionament, resolts fa
dies, tampoc van afectar el subministrament elèctric d'eixe centre. La Generalitat ara està
al dia dels pagaments als centres per gastos de funcionament. Per tant l'assistència
educativa s'està realitzant amb normalitat. Els mal nomenats retalls són ajustos que afecten
els complements salarials dels professors, concretament als sexennis, un complement
exclusiu del sector docent. Cap altre tipus de funcionari de la Generalitat té este
complement, pel que els retalls no afecten per a res als alumnes. Els triennis no s'han
reduït. Hem de reconéixer que som la segona comunitat que millor paga els sexennis als
docents. Després del retall del 50% encara estem per damunt d'altres comunitats que
paguen el 100%. A més tots estos ajustos no afecten les plantilles. No s'ha despedit a ningú.
Les vacants s'han cobert i seguiran cobrint-se i prova d'ells són les més de1.300
adjudicacions. Destacar que segons les últimes dades de la Federació d'Ensenyances de
Comissions Obreres la Comunitat Valenciana se situa com l'autonomia amb més inversió
pública en el conjunt de gasto públic d'Espanya. En definitiva, a l'esquerra que ha patit una
dura derrota en les passades eleccions, només li cal tensar la situació i utilitzar tot el que
puga per a crispar a la ciutadania. Si cal mentir es mentix i damunt es posen al capdavant
dels anti sistema i en contra de la policia. Ja que no poden guanyar en les urnes estan
intentant controlar el carrer. Només respecten les lleis quan governeu sinó les qüestionen.
El propi Largo Caballero, ideòleg del partit socialista, va dir fa molts anys en les talls, que
les lleis que ens perjudiquen no les acceptarem. Ahir el Sr. Rubalcaba va instar el PSOE a
eixir al carrer per a fer front a la revolució conservadora.”
El Sr. Carbonell, intervé indicant que “nota una olor de naftalina en la intervenció.
Estic sorprés. Vosté ha anomenat Largo Caballero i jo li puc recordar al Sr. Fraga
Iribarne quan deia allò de “el carrer és meu”. M'agradaria que diguera qui és el sector
radical, perquè el que encunyà el terme va ser un cantant que s'anomena Pau Alabajo.
Quant a les manifestacions comunicades o no comunicades. Eren un grup de xavals els que
estaven allí. Han pegat a diputats i diputades que també estaven allí. Per què hi ha hagut
eixe canvi d'actitud en l'actuació policial després del dia 20? Quant als retalls, vosté parla
que només afecta els sexennis. En l'institut de Rafelbunyol, amb el mateix nombre
d'alumnes, hi ha cinc professors menys que fa dos anys. Este curs mateixos alumnes cinc
professors menys. Vostés van retallant, però no ara, des de fa temps. Atenció a la diversitat,
zero. Quant a la Delegada del Govern. En primer lloc recolza a la policia, després ja diu
que obrirà una investigació policial. Fins als sindicats policials se li han tirat damunt. No
mesclen les coses. Ací hi ha hagut una agressió policial a uns xavals i si el que volien evitar
és que s'assentaran miren el que han provocat. Vostés tenen por del que es puga muntar.
El Sr. López li diu al Sr. Ovejero que “s'ha llegit molt bé els arguments del PP.
Però també m'agradaria dir-li que podria presentar un informatiu de Canal 9, perquè
durant eixos dies van seguir el mateix fil argumental. Amaguen totes les imatges de la
brutal repressió de la policia als alumnes del Lluis Vives, presentant la policia com a
víctimes indicant que la majoria dels ferits són policies i els estudiants menors d'edat com a
culpables. Al contrari no es diu que entre els ferits hi ha periodistes. Es descontextualitzen
els fets presentant-los com a simples disturbis, ocultant el per què de les protestes que no és
un altre que els retalls i la falta de calefacció. I això no ho dic jo, ho diu el comité
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d'empresa de Ràdio Televisió Valenciana davant del despatx de la directora d'informatius.
Potser manipular la informació en una televisió pública és legal? Durant estos dies hem
sentit com a dirigents del PP ens han dit a què ens manifestàvem que érem uns violents, uns
delinqüents, uns gossos flautes, uns radicals d'esquerra, inclús el Cap Superior de la
Policia de Comunitat València va dir que “no era productiu que des del punt de vista de la
tàctica i la tècnica policial que jo li diga a l'enemic quals són les meues armes”. Tot açò és
real. Ara el PP són els capdavanters de l'Estat de Dret, els més avantguardistes, sap que la
policia ha intervingut els informes mèdics de tots els ferits en la càrrega policial?, què
molts dels policies no portaven el seu número d'identificació a la vista i que quan el
demanaven no el facilitaven? Vostés diuen que les manifestacions eren il·legals perquè no
va haver-hi comunicació i es van produir talls de trànsit, però també serien il·legals els
talls que es van produir quan la gent va eixir al carrer per a celebrar el triomf en el
mundial de futbol. Per a acabar dir-li a IdRa que està quedant en evidència, perquè no és
qüestió d'informes, sinó que la policia ha donat pals a la gent i si vol està d'acord i sinó
no.. El que ocorre és que es queden sense arguments per a defendre l'actuació brutal de la
policia, actuació ordenada per la Prima del Govern, i com comprendran no estem d'acord
a tindre una delegada que mana estes coses contra gent que es manifesta contra els retalls
del PP en educació i per una escola pública de qualitat.

Sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per sis vots en contra dels
regidors dels grups del Partit Popular, dos abstencions del grup Independents de
Rafelbunyol i cinc vots a favor dels regidors dels grups del Bloc-Compromís i del PSPVPSOE.

DESÉ QUARTA.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS
(PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEUA INCLUSIÓ EN L'ORDE DEL DIA)
RECLAMANT A LA GENERALITAT VLAENCIANA EL PAGAMENT DEL
DEUTE QUE TÉ AMB EL CONSORCI COMARCAL DE SERVICIS SOCIALS DE
l'HORTA NORD
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, llig la moció següent:
“El consorci Comarcal de Servicis Socials de l'Horta Nord gestiona cinc centres,
dels quals dos són ocupacionals, dos són d'atenció precoç i un centre de dia. El Consorci
atén aquells ciutadans i ciutadanes amb algun tipus de discapacitat de 22 pobles de la
nostra comarca, entre els quals Rafelbunyol forma part. El Consorci és una entitat que no
té ànim de benefici.
El seu finançament prové de les subvencions de la Conselleria de Benestar Social i
les aportacions que els 22 ajuntaments de la comarca realitzen. Les subvencions de la
Conselleria són anuals i es repartixen en dos pagaments, un primer del 60% i un segon
pagament del 40%; les aportacions dels ajuntaments es fan en una sola vegada.
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La situació del Consorci en estos moments és molt delicada, perquè la conselleria
no ha fet efectiva la subvenció i la majoria dels ajuntaments tampoc han fet front al seu
compromís. El deute actual de la Conselleria és de 313.648 €.
El Consorci de Servicis Socials de l'Horta Nord en estos moments es troba sense
liquiditat i en una greu situació que impossibilita el seu treball, que afecta en estos
moments a més de tres-centes famílies que reben atenció en els diferents centres.
Per tot açò proposem al ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol l'adopció dels ACORDS
següents:
1. – Reclamar a la Conselleria de Benestar Social el pagament immediat al dit
organisme de la subvenció de 313.648 €.
2.- Traslladar d'estos acords a la Conselleria de Benestar Social, a la Conselleria
d'Hisenda i al Consorci de Servicis Socials de l'Horta Nord.”
Afig que el motiu de presentar-la per urgència és que ja coneixien el deute, però el
dia que s'havia de presentar, els informaren que la Conselleria havia pagat, però realment va
abonar una part que va ser suficient per a pagar els tres mesos de sou que es devia als
treballadors. Però la moció seguix vigent, perquè si Conselleria no paga, el mes que ve
tornaran a tindre problemes de liquiditat, i per això la presenten.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, està a favor de
la moció, i els agradaria que servira perquè Conselleria fera front al pagament.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, també estan a favor. A més està
en la línia de què es va presentar per a ACMURSA reclamant el deute de conselleria. Que
siga un estirada d'orelles perquè les distintes conselleries paguen, perquè els diners no
arriben.
El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, indica que també estan a favor
de la moció.

Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ QUINT. – PRESA DE CONEIXEMENT PER PART DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DEL REGIDOR D. EDUARDO
OVEJERO ADELANTADO.
Explica el Sr. secretari que s'ha presentat escrit de renúncia al càrrec per part del Sr.
Eduardo Ovejero, llegint el mateix. Indica que la renúncia al càrrec és una cosa personal.
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Formalment l'Ajuntament pren coneixement de l'acord per a procedir davant de la Junta
Electoral central de la tramitació i substitució de la persona següent en la llista.
Intervé el Sr. Ovejero dient que personalment li ho va manifestar als portaveus. Afig
el següent:
“Hui ratifique la meua renúncia a l'acta de regidor, sent esta la meua última
intervenció d'esta legislatura. No es tracta d'una decisió fàcil, però hi ha encreuaments en
la vida on un ha de preguntar-se serenament si es presta un millor servici a la comunitat
romanent en el càrrec o renunciant a ell. Les meues obligacions cada vegada més
nombroses com a Diputat en els Corts, i en la meua nova responsabilitat com a
coordinador parlamentari del meu partit en esta comarca, fa quasi impossible una atenció
continuada a les meues obligacions com a tinent d'alcalde, i és per això que prenc la
decisió de renunciar a càrrec meu. En estos moments de crisi econòmica i davant de la
composició de govern en minoria del grup popular considere que la persona que em
substituïsca podrà dedicar-se de forma més quotidiana a tots els assumptes que afecten el
govern municipal. Me'n vaig per tant sense que ningú m'ho haja demanat, desoint les
peticions perquè no ho faça, amb el convenciment que este comportament per poc
comprensible que els parega, és el que la meua consciència m'exigix en este moment. I
encara sabent que potser alguns intenten traure beneficis a la meua retirada circumstancial
ho tenen malament. En els cinc anys que he estat com a regidor no m'he queixat de la
crítica política i sempre l'he acceptat serenament. És per això que la meua despedida crec
que tinc força moral per a demanar que en el futur pels grups polítics no es recórrega a la
inútil desqualificació personal global, a la visceralitat o a l'atac personal perquè crec que
es perjudica el normal i estable funcionament d'este Ajuntament que estem aconseguint. La
crítica pública i profunda dels actes de govern és una necessitat per no dir una obligació,
però l'atac irracional sistemàtic, la permanent desqualificació de les persones i de
qualsevol solució amb què es tracta a vegades d'enfocar el problema no són una arma
legítima perquè precisament poden desorientar a la pròpia opinió pública en què es recolza
el sistema democràtic. En estos moments econòmics difícils per a tots hem de fer quant siga
necessari perquè es remunte l'economia i es dissipen els descontents i els desenganys i per
a això és necessàri auto convocar-nos junt amb els nostres conciutadans a un gran esforç.
Vull destacar que hem d'estar convençuts que són moltes més coses les que ens unixen que
les que ens separen. És necessari que el nostre poble s'unisca entorn de les idees bàsiques,
a esta institució i a les persones promogudes democràticament per a la direcció dels
assumptes públics. Vaig voler correspondre a això, tant a les persones com a les idees amb
entrega absoluta al meu treball i amb dedicació, abnegació i generositat. Acabe ressaltant
el meu compromís de sempre. Vos promet que com a diputat i militant del meu partit,
seguiré entregat en cos i ànima a la defensa dels valors ètics i morals que en estos moments
difícils necessita el nostre municipi, i seguiré des de la seu del Partit Popular recolzant
totes les iniciatives es que plantegen així com generaré des d'una òptica més àmplies
aquelles que crega millor en la vida de tots els nostres conciutadans. Vos assegure que on
vullga que estiga em mantindré identificat amb les vostres aspiracions, que estaré sempre
al vostre costat, que independentment de la nostra ideologia podeu en el personal comptar
amb mi i que tractaré en la mesura de les meues forces de mantindre'm en la mateixa línia
i amb el mateix esperit de treball per Rafelbunyol, este municipi que tan generosament m'ha
acollit.”
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El Sr. alcalde en nom de tots li agraeix el treball i la dedicació al nostre ajuntament, i li
expressa que serà una gran ajuda per al nostre municipi des de l'exercici dels càrrecs
institucionals en què està present.
En conseqüència, l'Ajuntament, per unanimitat acorda prendre en consideració la
renúncia presentada pel Regidor del grup Popular D. Eduardo Ovejero Adelantado,
remetent una còpia certificada del present acord, junt amb l'escrit de renúncia a la Junta
Electoral central, perquè emeta la credencial a favor del següent candidat de la llista del
Partit Popular.

B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
DESÉ SEXT.- INFORME DELS SERVICIS D'INTERVENCIÓ I TRESORERIA
SOBRE MOROSITAT PER FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE
DESEMBRE DEL 2011
Per part del Sr. secretari es dóna compte de l'informe elaborat pels servicis
d'intervenció i tresoreria sobre la morositat per les factures pendents de pagament a 31 de
desembre de 2011, i del que els Portaveus tenen coneixement per la seua remissió prèvia
per correu electrònic. Al seu torn queda a disposició dels Srs. Regidors per si precisen
d'algun aclariment.

El Sr. Acalde intervé indicant que es desprén de l'informe que el poble deu 607.000
€ a proveïdors; però al seu torn indica que el poble deu a l'ajuntament quasi un milió d'euros
pel conjunt de tributs municipals.
Afig que dels gastos que ha fet l'ajuntament la Generalitat deu gran part del deute,
considerant que si haguera cobrat totes estes quanties es pagarien a tots els proveïdors i els
quedaria un romanent d'uns 600.000 €.
El Ple de la corporació queda assabentat del contingut de l'informe realitzat.

DESÉ SÈPTIM.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Se sol·licita aclariment sobre el decret 35 d'inclusió dins del Pla de Camins Rurals
de l'obra d'adequació del camí de la Rambleta. Aclarix el Sr. secretari que el que es vol és
adequar els marges d'este camí.

La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, s'alegra que s'haja aprovat
definitivament en el Decret 43 la “Carta de Participació Ciutadana de Rafelbunyol” , i que a
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partir d'este moment les Juntes Generals d'ACMURSA i REMARASA ja són públiques,
podent assistir qualsevol veí del municipi.

DESÉ OCTAU.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Informa el Sr. alcalde en referència a l'interventor, que l'Ajuntament d'Albalat ha
renunciat al conveni de compartir interventor,per motius econòmics. En esta situació,
l'alcalde de la la Pobla de Farnals li va comunicar que li vindria bé compartir interventor
amb nosaltres. Estan a l'espera que es passe per ple i ens ho comuniquen oficialment.
Indica que s'ha sol·licitat a la Mesa de Les Corts el pagament de les subvencions
corresponent a l'EMCORP i el PAMER

Informar també que este matí a les 14 hores s'ha presentat oferta sobre 2 de les tres
parcel·les de les VPP. Esperen que puguen disposar de 1.260.461 € més aproximadament
200.000 € de subvencions, i per tant poder disposar d'al voltant d'1.500.000 € per a destinar
al poliesportiu. Indica que s'havia comentat que la reunió de la mesa de contractació podria
celebrar-se el divendres a les 13 hores.

DESÉ NOVÉ.- INFORME DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS
No s'han produït.

VINTÉ.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc-Compromís, es lligen les
preguntes següents:
1. Quan es publicarà en el BOP el reglament de la Carta de participació Ciutadana de
Rafelbunyol?
El Sr. Carbonell retira esta pregunta, perquè es tracta d'un reglament ja aprovat,

2. Hi ha alguna empresa que ha presentat la pertinent documentació per a participar en el
procés d'adjudicació de les parcel·les destinades a VPP? Poden explicar-ho tot.
El Sr. Carbonell dóna per contestada la pregunta en els informes de l'Alcaldia.
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3. Després de la dimissió com a regidor del Senyor Eduardo Ovejero, com pensa
reestructurar el govern?Qui exercirà les funcions de portaveu del PP?
Respon el Sr. alcalde que es tracta d'un tema de grup. Que han de reunir-se i decidir
el que faran. Després ja ho comunicaran.

4. Ja s'ha fet la tramitació pertinent perquè la subvenció destinada a la pista poliesportiva
es destine a la remodelació del poliesportiu? Quan serà efectiva?
Li contesta el Sr. alcalde que està tot parlat amb el Sr. Castellá, director general
d'Esports. Ara li hem de remetre el projecte.

5. Han mantingut conversacions amb la Conselleria de Sanitat per a posar damunt de la
mesa la necessària ampliació del Centre de Salut de Rafelbunyol?
Li indica el Sr. alcalde que han parlat amb Conselleria.
6. Té coneixement de quan començaran les obres del nou col·legi públic de Rafelbunyol?
Respon el Sr. alcalde que van parlar amb el Sr. Ciscar anterior conseller. Ara estan
intentant parlar amb l'actual consellera a este respecte.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, realitza les
preguntes següents:
1. Nombre de telèfons mòbils amb càrrec a l'ajuntament de Rafelbunyol, l'any 2011 i
titulars de les persones que disposen d'este servici.
Nombre de telèfons mòbils amb càrrec a l'ajuntament de Rafelbunyol, l'any 2012 i titulars
de les persones que disposen d'este servici.
Cost total anual del 2011, per titular de cada línia.
Cost de consum mitjà per titular, l'any 2011.
Respon el Sr. alcalde que hi ha un total de 39 línies, tant l'any 2011 com l'any 2012.
6 corresponen als membres de l'equip de govern, si bé la corresponent a Eduardo Ovejero
esta inactiva o no s'utilitza
La policia disposa de 6 línies: 1 per al cap, 2 per als oficials i tres més per als
agents.
Hi ha cinc línies vinculades a la centraleta de telèfons
Hi ha set línies apagades, de les que es paga el mínim i quatre inactives. Estes línies
estan de reserva per a futurs servicis que es necessiten
Tres línies estan vinculades a la connexió a internet
9 línies estan en servicis que no tenen telèfon fix: piscina, spa, l'alarma de la
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pèrgola, aula de discapacitats, el camió destinat a obres, Ángel Escutia, departament de
premsa, vigilant de la zona esportiva, PCPI.
El cost total de l'any 2011 ascendix a 10.958,41, una vegada que s'apliquen els
descomptes que oferix Telefónica Mòbils Espanya S.A
Afig el Sr. Bohigas que també estan inclosos els telèfons dels ascensors.

2.- Situació actual del recurs d'apel·lació presentat per la defensa d'este Ajuntament,
davant del Tribunal Superior de Justícia de la CV contra el reconeixement de dret de D.
Vicente Ros Monzonis, en l'ha de ser indemnitzat, per un import d e1.443.092 euros. Degut,
a una Sentència favorable a este recurrent, dictada en 1a Instància el 19 de novembre del
2010. .
El Sr. alcalde li indica segons ens indiquen els advocats estem a l'espera que es dicte
una resolució d'assenyalament de vista i resolució, tant de respecte al recurs d'apel·lació
formulat per l'Ajuntament com del recurs interposat per D. Vicente Ros contra la
desestimació de l'execució provisional de la sentència.

3. En ple celebrat el passat 30 gener, va ser aprovada una moció presentada per
Independents de Rafelbunyol, en el que se sol·licitava a la Conselleria, el compliment dels
pagaments amb els Col·legis Valencians de totes les etapes i al mateix temps, que donara
solucions per al problema de professorat de substitucions de baixes o excedència
Volem que ens indiquen si esta Moció Institucional ja ha sigut traslladada, i si hi ha hagut
una contestació oficial per part de Conselleria, a esta.
El Sr. alcalde contesta que la Moció aprovada ja ha sigut remesa, si bé, atés que es
va remetre la setmana passada inclús no s'ha rebut cap contestació.
Pregunta si solen contestar.
Li aclarix el Sr. secretari que hi ha conselleries que envien un escrit dient que han
rebut l'escrit. Altres no.
4. Situació actual del procediment judicial contra este ajuntament per impagament d'una
factura a D. Remigio Oltra, en la que el recurrent reclama la quantitat de 371.002 €.
Li contesta el Sr. alcalde que l'Ajuntament no està d'acord en el que reclama perquè
li pareix una autèntica barbaritat i lluitaran per ells. Aclarix el Sr. secretari que segons ens
indiquen els advocats, s'ha formulat ja la demanda per part de D. Remigio Oltra, estant en
fase de contestació a la mateixa.

La Sra. Carbonell, regidor del grup Bloc-Compromís, realitza el següent prec. El
pròxim dia 8 de març és el dia de la dona, de la qual cosa ja hi ha parlat ací. Este dia té un
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caràcter reivindicatiu i no es pot obviar que la dona esta discriminada en molts sectors. Des
del Bloc-Compromís es dirigixen a la Regidoria de Benestar Social perquè s'incloguen actes
que tinguen un caràcter més reivindicatiu i no siguen tan lúdiques i festives les activitats
programades.
Li contesta la Sra. Piquer, regidor de benestar Social, que s'han fet conferències,
xarrades però si no hi ha un berenar pel mig, no acudix ningú. Davant de l'èxit obtingut,
enguany ho han fet molt concís. Si volen acudir a algun acte, estan invitats.
El Sr. Encarnación, pregunta pel tema de la restauració de la caseta que hi ha pujant
al cementeri. Li contesten que està mirant-ho la professora de ceràmica.
El Sr. Bohigas, prega als regidors que quan parlen s'acosten al micro perquè se'ls
senta.

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