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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE
EL DIA 28 DE MARÇ DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 28 de març de
dos mil dotze, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors
MIGUEL SABORIT ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVIDAD, Mª CARMEN PIQUER
BERNET, FERNANDO BOHIGAS TOMÁS, MILAGROS CANO VALERA,
FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ,
FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ,
RICARDO BLASCO GUILLEM, ENRIC CARBONELL I ROS i MARIA AMPARO
PIQUER CARBONELL que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del
Senyor alcalde D. JAIME GARCIA GARCIA, assistits del Senyor secretari D. FCO.
JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió ordinària, en primera
convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.
Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor alcalde es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció
a l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 27 de febrer del 2012.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita
acta.

SEGON.- PRESA DE POSICIÓ EN EL CÀRREC DE REGIDOR
L'AJUNTAMENT PER PART DE SRA MILAGROS CANO VALERA

DE

Explica el Sr. Secretari que després de la renúncia presentada i acceptada en el Ple
passat per part de D. Eduardo Oveller Adelantado s'ha sol·licitat la credencial davant de la
Junta Electoral central del següent candidat de la llista del Partit Popular. Ha arribat la
credencial a favor de Senyora Milagros Cano Valera, per estar inclosa en la llista de
candidats del Partit Popular a les eleccions locals del 22 de maig del 2011 en substitució per
renúncia del senyor Eduardo Oveller Adelantado. Al seu torn la interessada ha presentat
davant de l'Ajuntament la declaració de causes de possible incompatibilitat i la Declaració
d'Activitats i Béns, amb la qual cosa ha complit les condicions per a accés al càrrec i
procedix que prenga possessió per mitjà de jurament o promesa de la Constitució.
Per part de la Sra. Milagros Cano es procedix a prestar jurament o promesa, segons el que
disposa l'article 108.8 de la llei orgànica del Règim Electoral General, sota la fórmula:
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“Promet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidor de l'Ajuntament de Rafelbunyol, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
Una vegada presa possessió del seu càrrec de Regidor de l'Ajuntament ocupa el lloc
reservat en la mesa, rebent l'enhorabona per part de la resta de Regidors.

TERCER.- ACORDS EN RELACIÓ AMB EL PROCÉS D'ADJUDICCIÓN DE
L'ALIENACIÓ DE TRES PAREIX SÍTIES EN L'ÀMBIT DEL SECTOR IV DEL
SÒL URBÀ RESIDENCIAL AMB DESTINACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ DE
VIVENDES, GARATGES I TRASTERS SUBJECTES AL RÈGIM DE PROTECCIÓ
PÚBLICA
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la comissió Informativa d'Obres
Públiques celebrada el dia 26 de març en la qual és assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'ajuntament per unanimitat.
Afig el Sr. secretari que hui s'ha presentat la garantia definitiva del lot 1, per la qual
cosa cap l'adjudicació definitiva d'eixa parcel·la. Respecte a l'altra parcel·la corresponent al
lot 2 han sol·licitat una pròrroga de 3 mesos per a la presentació de l'aval. S'ha explicat als
portaveus i regidors presents en la comissió prèvia al ple que hi havia hagut una conversació
en el sentit que potser eixe termini el rebaixaven; en esta reunió prèvia s'ha considerat
adjudicar la parcel·la relativa al lot 1 i respecte a la pròrroga de presentació de l'aval relatiu
al lot 2 no pronunciar-se fins que no es concrete el termini de pròrroga i es valore la petició.
Respecte a la tercera parcel·la, corresponent al lot 3, cal declarar desert el procediment.

Preguntats la resta de portaveus dels grups polítics tots es manifesten d'acord amb la
proposta.
En conseqüència, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat, adopta l'acord següent:
“Donat compte de l'expedient que es tramita per a procedir a la parcel·lació d'una
parcel·la propietat municipal de 4563,27 m2, segons recent mesurament siti en el sector IV
de Rafelbunyol, i posterior alienació de les tres parcel·les resultants.
CONSIDERANT: Que el Ple de l'Ajuntament, fent ús de les competències previstes en
l'article 22.1.o) de la Llei 7/1.985, Reguladora de les bases del Règim Local, va acordar, per
acord de data 28 de desembre de 2.011 procedir a la a la parcel·lació de la Parcel·la E1.1
integrada en el sector IV del Sòl urbanitzable residencial de Rafelbunyol, d'una superfície
que segons recent mesurament ascendix a 4.563,27 m2, i posterior alienació de les tres
parcel·les resultants identificades com:
Parcel·la E.1.1.1. De 1.105,65 metres quadrats.
Parcel·la E.1.1.2. De 1.804,10 metres quadrats.
Parcel·la E.1.1.3. De 1.653,52 metres quadrats.
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Aprovant-se igualment el Plec de Condicions que devia regir l'alienació pel sistema
de concurs públic de les mencionades parcel·les.
CONSIDERANT: Que l'anunci relatiu a la convocatòria del mencionat concurs va ser
publicat en el Butlletí Oficial de la província núm. 20 de data 24 de gener de 2012, així
com en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol..
CONSIDERANT: Que amb data 2 de gener de 2012 va ser comunicat l'acord adoptat pel
Ple de l'Ajuntament, acompanyat de còpia de l'expedient tramitat a este efecte, a la Direcció
Territorial de València de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en
compliment del que establix la Disposició Addicional 3 del Decret 178/2.004, de 24 de
setembre, del Consell de la Generalitat, pel que es crea i regula el Registre Autonòmic de
Patrimonis Públics municipals de Sòl.
CONSIDERANT: Que finalitzat el termini de presentació de proposicions per a optar a
l'alienació de la mencionada parcel·la, la Mesa de Contractació, va realitzar la classificació
de les ofertes d'acord amb el que preveu la clàusula 12 del Plec de Condicions, amb el
resultat següent:

*Proposicions presentades relatives al Lot 1, relativa a Parcel·la E.1.1.1 situada en el
municipi de Rafelbunyol de 1.105,65 metres quadrats:
-Proposició núm.1 presentada per l'empresa VAINDECO S.L.
A. Memòria Tècnica: 44 punts
B. Preu: 0 punts
C. Reducció termini de pagament: 0 punts.
Puntuació total: 44 punts.

*Proposicions presentades relatives al Lot 2, relativa a Parcel·la E.1.1.2 situada en el
municipi de Rafelbunyol de 1.804,10 metres quadrats:
-Proposició núm.1 presentada per l'empresa VAINDECO S.L
A. Memòria Tècnica: 44 punts
B. Preu: 0 punts
C. Reducció termini de pagament: 0 punts.
Puntuació total: 44 punts.

*Proposicions presentades relatives al Lot 3, relativa a Parcel·la E.1.1.3 situada en el
municipi de Rafelbunyol de 1.653,52 metres quadrats:
CAP
CONSIDERANT.- Que la Mesa de contractació, en compliment del que preveu la clàusula
13 del plec de Condicions va acordar requerir als licitadors que havien presentat l'oferta més
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avantatjosa perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar del següent a aquell en què
haguera rebut el requeriment present, els documents següents:
Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Justificació d'haver constituït la garantia definitiva, equivalent al 5% del preu
d'adjudicació del contracte, IVA exclòs, en qualsevol de les modalitats indicades en
l'article 96 del TRLCSP.
CONSIDERANT.- Que l'empresa VAINDECO S.L. a la que prèviament se li havia requerit
per a la presentació de la documentació indicada en la clàusula 13 del Plec de Condicions,
va presentar en data 14 de març escrit acompanyant la documentació justificativa de trobarse al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
sol·licitant una pròrroga fins al dia 16 d'abril de 2.012 per a aportar els justificants d'haver
constituït la garantia definitiva.
CONSIDERANT.- Que amb posterioritat, en data 27 de març de 2012, l'empresa
VAINDECO S.L. ha presentat justificant d'haver depositat la garantia definitiva
corresponent al lot 1 relativa a Parcel·la E.1.1.1 situada en el municipi de Rafelbunyol de
1.105,65 metres quadrats, sol·licitant una pròrroga no inferior a tres mesos per a la
presentació de l'aval definitiu del lot 2, relatiu a la Parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi
de Rafelbunyol de 1.804,10 metres quadrats, al·legant “que el procés d'estudi de mercat i la
seua probable evolució en un futur immediat està sent més complex del que preveu. Les
informacions prèvies i els sondejos que es van fer per a la preparació de l'oferta són difícils
de confirmar, i el nostre departament comercial precisa un termini més folgat per a
concretar la demanda real”.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques i Urbanisme de data
26 de març de 2012, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Adjudicar la parcel·la que a continuació es detalla a la següent Mercantil:
Parcel·la E.1.1.1 situada en el municipi de Rafelbunyol, que segons recent mesurament és
de 1.105,65 metres quadrats. Fronterís:
Nord: parcel·la identificada com a parcel·la E.1.1.2 que a continuació es descriu,
propietat de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Sud: C/Diputació Provincial.
Este: C/Vial 1, hui C/Francisco Cano Consogra.
Oest: C/Vial 2, hui C/Manuel Indià
La dita parcel·la és resultant de la divisió material de la següent finca, segons acord
adoptat pel Ple de l'Ajuntament de data 28 de desembre de 2.011:
“Parcel·la E1.1 integrada en el sector IV del Sòl urbanitzable residencial de
Rafelbunyol, d'una superfície de 4531 m2, i que segons recent mesurament ascendix a
4.563,27 m2. Fronterís per N. C/Bobalar i parcel·la adjudicada E1.2. Sud C/ Diputació
provincial; este C/Vial 1 i Oest parcel·les E1.2 i E1.3 i C/Vial 2 Li correspon la present
parcel·la en virtut de l'excedent de l'aprofitament del projecte de reparcel·lació del Sector IV
de Rafelbunyol, aprovat per Decret de l'Alcaldia de data 17 d'abril del 2007.
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La finca es troba inscrita en el registre de la propietat de Massamagrell sent la finca
registral núm. 10692. Les seues dades registrals són Tom 2719, Llibre 156 de Rafelbunyol
Foli 43, inscripció 1a.
La parcel·la forma part del Patrimoni Municipal del Sòl i està qualificada com bé de
naturalesa patrimonial destinat a la construcció de vivendes subjectes a algun règim de
protecció pública, segons les determinacions del Pla Parcial del Sector IV de Rafelbunyol,
que va ser aprovat definitivament en data 27 de juliol de 2.006 i atorgada eficàcia
administrativa per resolució de l'Alcaldia de data 24 de gener de 2007
La present parcel·la ha sigut inscrita en el Registre Autonòmic de Patrimonis
Públics municipals de Sòl que es troba en poder del Servici Territorial d'Ordenació del
Territori de València, amb el número 01462074-3 en la Secció 1a, segons Resolució del
director Territorial de València de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Vivenda de data 9 de setembre de 2.009.
Condicions urbanístiques i d'edificació les previstes en els següents documents de
planejament:
*Pla Parcial del Sector IV del Sòl Urbà Residencial, les normes urbanístiques dels
quals van ser publicades en el Butlletí Oficial de la província de València de data 3 de
febrer de 2.007
*Modificació puntual núm. 11 de les Normes Subsidiàries de Planejament, les
normes urbanístiques del qual van ser publicades en el Diari Oficial de la Generalitat
valenciana núm.6394 de data 10 de novembre de 2.010
*Estudi de detall per a l'illa E-1 del sector IV que es troba publicat en la pàgina web
de l'Ajuntament de Rafelbunyol www.rafelbunyol.es, aprovat pel ple de l'Ajuntament en
sessió de data 28 de desembre de 2.011.”
S'adjudica definitivament a la Mercantil VAINDECO S.L., domiciliada en la Plaça
Bandes de Música de la Comunitat Valenciana 7, baix-dreta de València, CIF núm. B46376778.
L'adjudicació es realitza pel preu de CINC-CENTS HUITANTA-HUIT MIL NOUCENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS D'EUROS IVA
INCLÒS (588.923,44 € IVA inclòs) equivalents a 499.087,66 € més 18% d'IVA.
L'adjudicació es realitza amb sotmetiment a l'oferta presentada a la que l'empresa
queda vinculada.
SEGON: Deixar sobre la mesa, i en conseqüència pendent de resolució, la sol·licitud de
pròrroga formulada respecte a la justificació de presentació de la garantia definitiva relativa
al lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi de Rafelbunyol de 1.804,10 metres
quadrats, per suposar una variació respecte a la primera sol·licitud de pròrroga realitzada i
no haver pogut ser objecte d'estudi per la corporació a l'haver-se formulat el dia anterior a la
celebració de la sessió del Ple de l'Ajuntament.
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TERCER: Declarar desert el procés d'adjudicació de l'alienació de la parcel·la relativa al lot
3, Parcel·la E.1.1.3 situada en el municipi de Rafelbunyol de 1.653,52 metres quadrats, al
no haver-se formulat oferta sobre la mateixa.
QUART.- Notificar el present acord a l'adjudicatari, fent-li constar que en el termini de
quatre mesos des de la notificació del present acord deurà procedir al pagament del preu
oferit. La formalització del contracte es realitzarà en document administratiu, de
conformitat amb el que preveu la legislació vigent, dins dels trenta dies naturals següents al
d'haver fet efectiu el pagament de la parcel·la, per a la qual cosa haurà de fer entrega
l'Ajuntament de la corresponent factura reglamentària. A més deurà abonar l'import dels
anuncis de la convocatòria del concurs. Tot això d'acord amb el que preveu la clàusula 14
del Plec de Condicions.
QUINT: Procedir a la publicació de l'acord d'adjudicació en el perfil del contractant de
l'Ajuntament de Rafelbunyol i en el Butlletí Oficial de la província, en el termini de 48 dies
següents a l'adopció del present acord.
SEXT: Facultar al Sr. alcalde perquè en nom de l'Ajuntament formalitze els oportuns
contractes administratius, així com la seua elevació a escriptura pública davant de notari,
així com la formalització davant de notari de l'escriptura de divisió material de la Parcel·la
E1.1 de 4.563,27 m2 (finca registral núm. 10692).

QUART.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
RELATIVA A L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES EN RELACIÓ AMB LA INTRODUCCIÓ D'UNA BONIFICACIÓ FISCAL
A FAVOR DE LES CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS O OBRES
REFERENTS A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDES SOTMESES A ALGUN
RÈGIM DE PROTECCIÓ PÚBLICA.
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa
De Comptes celebrats el dia 26 de març del 2012, en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, manifesta que es tracta d'un
supòsit previst en la Llei i que pot facilitar la construcció d'este tipus de vivendes, per la
qual cosa el seu grup està d'acord.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que és
un mal moment per a la construcció, per la qual cosa si esta modificació servix per a
potenciar la construcció de vivendes de VPO també votaran a favor

El Sr.Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta el vot a favor del seu
grup perquè amb esta mesura es beneficia a les empreses que promouen vivendes de VPO
en el nostre terme municipal.
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EL Sr. Acalde, en representació del grup Popular, també es mostren a favor de la
mesura.
Finalment, sotmés a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda la
modificació de les Ordenança Fiscale reguladores de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, en relació amb la introducció d'una bonificació fiscal a favor de les
construccions, instal·lacions o obres referents a la construcció de vivendes sotmeses a algun
règim de protecció pública, redactant-se l'article de la manera següent:
“7.3 Gaudiran d'una bonificació del 50% sobre la quota de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, les construccions, instal·lacions o obres referents a
la construcció de vivendes sotmeses a algun règim de protecció pública.
La bonificació es concedirà per l'òrgan competent a sol·licitud de l'interessat prèvia
comprovació que no és deutor a la Hisenda Municipal, i quan s'acredite, per mitjà de la
corresponent qualificació atorgada per l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana,
que el destí de l'immoble siga la construcció de vivendes sotmeses a algun règim de
protecció pública. La bonificació només arribarà a la part de la quota corresponent a
vivendes protegides quan es tracte de promocions mixtes en què s'incloguen vivendes
protegides i vivendes de renda lliure.”
Igualment, de conformitat amb el que establix l'art. 17.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, s'acorda sotmetre l'expedient a exposició al públic, a
l'efecte de que els interessats que es referix l'art. 18 de la mencionada Llei, durant el
termini de trenta dies, puguen examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments
que consideren oportú formular.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat, segons el que disposa l'article 17.3
de l'esmentada llei.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE RECLAMANT L'ABONAMENT
DEL DEUTE QUE MANTÉ LA GENERALITAT VALENCIANA AMB
L'AJUNTAMENT
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es llig la moció
següent:
“La Generalitat Valenciana té amb l'Ajuntament de Rafelbunyol un deute acumulat
que ascendix a 826.923,58 € a data 23 de febrer del 2012.
Davant de la situació econòmica en què ens trobem, esta quantitat podria servir per
a alleugerir les tensions de tresoreria que té el nostre municipi.
Per tot açò, el grup socialista de l'Ajuntament de Rafelbunyol, sotmet a debat i
consideració del Ple de la corporació la següent PROPOSTA D'ACORD:
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ÚNIC: Que l'Ajuntament de Rafelbunyol es dirigisca al Consell de la Generalitat
Valenciana a fi de sol·licitar que liquide el deute que manté amb esta Institució a data 23
de febrer del 2012 que ascendix a 826.923,58 €.”

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa
De Comptes celebrats el dia 26 de març del 2012, en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua el Sr. Fontelles dient que les dades han sigut facilitats pel Sr. secretari a
data 23 de febrer i desglossaran la quantitat pendent d'abonament per partides:
239.000 € són de la construcció de la Casa de la Cultura, incloses dins del Pla de
Millora de municipis de la Comunitat Valenciana.
371.648 € corresponents a la construcció de l'Auditori de Música, incloses dins
del Pla Confiança.
30.203 € de transferències corrents corresponents a subvencions de l'exercici
2010: promoció d'ús del valencià, conveni de Servicis Socials, equipament de la
Residència de Majors, incorporació a la plataforma electrònica.
10.818 € del SERVEF corresponent a l'EMCORP
121.178 € de transferències corrents de la Generalitat corresponent a subvencions
de l'exercici 2011: PQPI, llibres de la biblioteca, Gabinet Psicopedagògic, AU,
Servicis Socials, equipament residència…
54.073 € del SERVEF corresponent a expedients de 2011 de l'EMCORP,
EPAMER, Salari Jove.
Reclamen que facen front a les obligacions contretes amb este Ajuntament i que
paguen el que deuen perquè si ho hagueren fet, el préstec a sol·licitar podria ser menor.

El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís, manifesta que una vegada més
estan a favor de reclamar a la Generalitat, i a tots els que ens deguen, que paguen.

El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica
que no hi ha res que afegir, només reclamar el que deuen.

El Sr. alcalde, representant del Partit Popular, manifesta el suport del seu grup a la
moció, si bé informa que s'ha pagat ja l'EMCORP de 2010 i el 60% de l'import de 2011. Al
seu torn informa que la Diputació ha enviat 40.000 € corresponent a l'anualitat de 2011 de
l'obra de renovació de la climatització de la Residència.

Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.
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SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE SOL·LICITANT AL GOVERN
D'ESPANYA LA RETIRADA DEL REIAL DECRET LLEI 3/2012 DE 10 DE
FEBRER DE MESURES URGENTS PER A LA REFORMA DEL MERCAT
LABORAL
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, llig la moció següent:
“El Grup Municipal socialista sol·licita al Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol que inste al
Govern d'Espanya a la retirada del Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures
urgents per a la reforma del mercat laboral i presente una reforma laboral pactada amb els
agents socials.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les disposicions contingudes en el Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures
urgents per a la reforma del mercat laboral, aprovat pel Govern d'Espanya tindran, en el
cas que siguen aprovades per les Corts Generals, conseqüències molt negatives sobre els
drets dels treballadors.
L.-La Reforma pretén que l'acomiadament siga l'opció més fàcil perquè una empresa
millore la seua competitivitat. La reforma portarà més desocupació: en un moment de
recessió com el que estem vivint una reforma laboral com esta, només servix per a facilitar
i abaratir l'acomiadament, per a facilitar més la destrucció de llocs de treball, però no per
a incentivar la contractació. A més està pensada per un Govern que no té una agenda de
reformes per a impulsar el creixement. El Govern només té una agenda d'ajust, de triple
ajust. Ajust pressupostari, ajust de rendes de treball (pujada del IRPF) i ajust en els drets
dels treballadors.
2.-La reforma suposa un retrocés dels drets dels treballadors perquè:
Generalitza l'abaratiment de l'acomiadament a 20 dies, al vincular-la a una
situació habitual en el cicle recessiu de l'economia, com és la caiguda durant 3
trimestres dels ingressos (independentment que els beneficis augmenten).
Obri la porta a una rebaixa general dels sous sense necessitat acord. La reforma
laboral reforçarà el poder dels empresaris en les relacions de treball. Tindran més
fàcil modificar les condicions laborals fins al punt que podran abaixar el sou als
treballadors sense necessitat acord simplement per raons de competitivitat o
productivitat.
Crea un nou contracte amb bonificacions que permet l'acomiadament lliure i
gratuït durant el primer any. Este contracte desvirtua completament el període de
prova i pot provocar una generalització de contractes formalment indefinits però
que, en la pràctica, no duren més d'un any o que concloguen als tres anys quan
finalitzen les bonificacions.
Obri el camí dels acomiadaments col·lectius en el sector públic. Esta reforma afecta
un milió d'empleats públics, perquè no sols incumbix als que treballen en les
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empreses públiques, sinó també al personal laboral contractat directament pels
ajuntaments, les comunitats autònomes o els propis ministeris.
3.-La Reforma anul·la la capacitat de negociació dels sindicats per a defendre els drets dels
treballadors.
Una gran reforma laboral precisa del pacte dels agents socials per a ser garantia d'èxit. La
que ha presentat el govern facilita la inaplicació d'allò que s'ha pactat en els convenis
("descuelgues"). S'establix un procediment per a botar-se el que disposen els convenis
semblant, però més fàcil, que el que es pot usar per a l'acomiadament per causes
econòmiques. Suprimix l'autorització de l'autoritat laboral dels expedients de regulació
d'ocupació (ERE), amb la qual cosa es reduïx seriosament la capacitat dels sindicats a
l'hora de negociar i s'assumix un risc afegit de judicialització de les relacions laborals.
En definitiva, la Reforma laboral no resoldrà la greu crisi que patix l'economia espanyola i
no rebaixarà l'alta taxa de desocupació existent. El que sí que suposarà és una degradació
de les condicions de treball, un empobriment de la població i un atac a la cohesió social.
La reforma proposada derivarà en increment del nombre d'acomiadaments i rebaixes en els
sous dels treballadors que afectarà molt negativament al consum de les famílies, deprimirà
la demanda interna i en conseqüència produirà disminucions del Producte Interior Brut
que al seu torn suposarà més desocupació.
La reforma és ineficaç, des de la perspectiva de l'ocupació, perquè afavorix
l'acomiadament i amb això l'augment de la desocupació. És injusta, perquè els treballadors
perden drets i perquè dóna tot el poder als empresaris sobre els treballadors creant a més
inseguretat en els treballadors.
Basant-se en tot l'anterior, se sotmet al Ple de la corporació els acords següents:
El Ple Municipal de l'Ajuntament de Rafelbunyol inste al Govern d'Espanya a
presentar en el Congrés dels Diputats un projecte de llei alternatiu i pactat amb els
agents socials i les forces polítiques que tinga com a objectiu la creació d'ocupació
de qualitat i l'estabilitat en l'ocupació.
El Ple Municipal de l'Ajuntament de Rafelbunyol de trasllat de la present Moció al
president del Govern, a la ministra d'Ocupació, al president del Congrés dels
Diputats, als/es Portaveus dels Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i
als/es representants dels agents socials.”
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Comptes
celebrats el dia 26 de març 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.
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Continua el Sr. Fontelles indicant que “l'estratègia del PSOE en un primer moment
és demanar-li al govern que la retire o la modifique. Si el govern l'aprova, un segon pas del
seu partit serà presentar una esmena a la totalitat del decret llei, i en un tercer lloc, si el
govern no la retira o fa una reforma en profunditat de la reforma eliminant totes les
disposicions que suposen una vulneració dels drets constitucionals, el PSOE presentarà un
recurs davant del Tribunal Constitucional. Tenim un anunci d'una empresa que fa cursos
per a directius i empresaris i que els anunciava d'esta manera: “Acomiadament més barat,
ara sí que sí” “Reducció de salaris, per fi serà una possibilitat real” “Nou contracte per a
empreses de menys de 50 treballadors indefinit a temps complet i amb un any de període de
prova”, tot açò entre exclamacions. A nivell de carrer sí que ho han entés. El PP s'ha
plegat als interessos de CEOE i no ha entrat a un diàleg social amb els sindicats, a més que
en este moment hi ha una campanya de descredit dels mateixos en el sentit dels gastos que
comporta un sindicat i de les subvencions que tenen, quan podríem parlar de determinades
subvencions que tenen altres institucions i s'està focalitzant sobre estos, que complixen una
funció social que defenen els interessos dels treballadors i són uns interlocutors amb el
govern. I este govern ha passat olímpicament d'ells. La presentem ací instant que es retire.”
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, indica que com ja va
manifestar en Comissió “tenien una moció semblant, però que no la van presentar per
l'acord a què es va arribar entre els grups. Després la introduiré per via d'urgència, la qual
cosa no impedix que entre a valorar la moció presentada pel PSOE. En principi estan a
favor de la mateixa. Els fonaments del PSOE són l'acomiadament com a millor opció per a
augmentar la competitivitat de les empreses, i açò l'única cosa que pot generar és més
desocupació; en segon lloc parla d'un retrocés en els drets dels treballadors; és a dir,
acomiadament amb 20 dies, rebaixa de sous, acomiadament lliure el primer any, obri la
senda a l'acomiadament col·lectiu en el sector públic; el tercer fonament és que anul·la la
capacitat de negociació dels sindicats, és a dir, la possibilitat de despenjar-se dels
convenis, la supressió prèvia de l'autorització de l'administració per als ERES, i per tant
presenta una proposta d'acord perquè el govern presente una alternativa pactada amb els
sindicats i les forces polítiques i la segona és traslladar els acords adoptats al govern,
grups parlamentaris, etc. Compartim l'exposició de la moció, encara que en la nostra
afegim alguna cosa més.”

El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, recrimina
el partit socialista de Rafelbunyol per la presentació de la moció, “perquè per la
importància del Pla d'Ajust que suposadament aprovarem més avant, acordem no carregar
excessivament el ple. Quan van veure l'orde del dia els van demanar que la deixaren
damunt de la mesa per al mes que ve, però pels motius que siguen, no ho han fet.
La nostra formació abans d'entrar a valorar esta reforma aprovada mitjançant un
decret Llei 3/2012 volem fer referència als motius causants d'esta reforma laboral, motius
sens dubte degut a la greu situació financera i global que ha sacsat al nostre país amb una
de les taxes de desocupació més altes d'Europa. En este sentit, cal entendre que esta
reforma empresa per l'executiu del Partit Popular cree un nou escenari en les relacions
laborals d'Espanya, on és molt important remarcar les circumstàncies econòmic i
sociopolític que han sigut sens dubte el caldo de cultiu per a esta reforma, motius perquè
podem anar en contra d'ella o no, però sense oblidar les circumstàncies que han obligat a
crear-la. Per a comprendre esta reforma laboral la desglossarem en quatre grans blocs,
que han sigut els objectes de modificació:
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1.- El foment de la contractació indefinida i nou contracte de formació.
2.- Les mesures de fiscalitat interna
3.- Novetats en l'aplicació dels convenis col·lectius.
4.- Modificació en matèria d'acomiadaments.
Estos quatre blocs, són els quatre pilars que en línies generals han sigut modificats
en esta reforma i de la que podem valorar positivament els nous contractes indefinits de
suport als emprenedors. També considerem molt positivament les noves bonificacions per
contractes de parats en funció de l'edat, donant una major bonificació en la contractació de
dones en sectors amb menor presència. Igualment cal ressenyar la modificació realitzada
en els contractes de formació i aprenentatge. Estes mesures, encara que les podem
considerar com molt positives, no cal oblidar que són les úniques directes per a la creació i
foment d'ocupació, però on una vegada més no s'han tingut en compte unes mesures
d'ajuda per als autònoms i Pymes que són els verdaders motors de creació d'ocupació en
este país. A canvi s'han creat una bateria de mesures en contra dels drets dels treballadors
en esta reforma, que amb només la posada en marxa d'ella faran perdre de colp tots els
drets adquirits durant molts anys. Tot això sense una justificació que puga, a través de la
lògica, explicar el sentit d'estos retalls. Es tracta de drets forjats durant molts anys, com la
mobilitat geogràfica, la suspensió del contracte de treball, el temps de treball, les
negociacions col·lectives, els acomiadaments col·lectius, o els acomiadaments
improcedents han desaparegut o senzillament han sigut retallats considerablement. I tot
açò, sense una explicació clara que puga donar una justificació coherent a uns retalls
d'esta índole. Per tot açò, ens hem de manifestar hui en contra d'esta reforma, sinó en la
seua totalitat, si en gran part d'ella, senzillament perquè la considerem molt en contra dels
treballadors i no obstant això considerem que és escassa a través del foment de mesures
fiscals amb les Pymes i autònoms. Per a acabar dir que anem en contra d'esta reforma però
de la mateixa manera que molts treballadors que s'han donat de baixa en els últims anys
dels sindicats, volem aprofitar per a manifestar-nos en contra de les accions sindicals
d'este país per la seua ineficàcia i pel seu gran culpa en esta situació”
El senyor alcalde, en representació del grup del Partit Popular, diu que “en este punt
discutiran. Vostés són d'esquerres i evidentment no estan d'acord. Nosaltres tenim una altra
visió de la societat i de com solucionar els problemes que realment estan afligint a la
societat. En primer lloc, si li demanem que no presentara esta moció, no és perquè jo
vullga, sinó perquè hi ha una sentència del Tribunal Suprem en la qual diu que tots aquells
temes que no són de competència municipal no han d'exposar-se. Entenc que este tema no
és de competència municipal i s'ha de solucionar per via parlamentària. Allí discutiran,
parlaren modificaran o no, i ho poden solucionar, però ací podem estar mitja hora
discutint el tema i finalment no anem a solucionar-lo. Però ja que han tret el tema alguna
cosa ha de dir també la dreta. Vostés saben per què s'han fet estes reformes? El partit
popular no tenia pensada fer-la, però s'ha trobat amb cinc milions de parats, (23% de
desocupació i 50% de desocupació juvenil). Al Partit Popular li van dir que el nostre
endeutament era només del 6% del PIB i es troba que l'endeutament ha sigut del 8,1% del
PIB Això suposa de 35 a 40 mil milions que s'han gastat de més del que realment es podia
gastar. El govern anterior ens ha deixat un dèficit en el 2011 que supera els 90 mil milions
d'euros, i en els 3 últims anys l'endeutament ha ascendit a 360 mil milions d'euros. Hem
gastat molt més que el que hem ingressat. Hem hagut de demanar a Europa diners i ara
hem de tornar-lo. I el fer retalls no li agrada a ningú. No pense que un partit en el govern
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va a entretindre's a fer retalls que no li agraden a ningú, no ho he pensat de cap govern
siga quin siga el seu signe polític. Sabem que les mesures són impopulars, no agraden a
molts espanyols, però no hi ha una altra eixida si volem resoldre el greu problema
econòmic que vostés ens van deixar. Tampoc els agrada als familiars d'un malalt que el
metge manifeste que cal tallar la cama al malalt, de no fer-ho la gangrena acabarà amb el
dit malalt. I nosaltres hui estem molt malament i necessitem vigilància intensiva i durant
any i mig o dos anys, hem d'estar en una UVI política, ens agrade o no. A mi tampoc
m'agrada perquè també em retallen. Els tècnics que té el Partit Popular en economia són
del millor d'Espanya. Europa ha rebut molt bé les reformes plantejades, perquè exigix
mesures molt dures per a assegurar-se que li tornen els diners que ens ha prestat. Europa
ens ha donat els diners que nosaltres hem malgastat, per la qual cosa lògicament Europa
exigix unes mesures fortes i molt dures d'estalvi per a poder tornar-li els diners que ens ha
prestat, i així poder sol·licitar préstecs que ens puguen fer funcionar.
Recorden que el Partit Socialista va intentar fer una reforma, obligat per Europa, i
el propi president del govern, el Sr. Zapatero, va dir estes frases:
La reforma implicarà el descens de la desocupació
La reforma laboral cal fer-la hi haja o no hi haja acord entre sindicats i
empresaris.
És necessària la reforma per a donar solució i esperança en els mercats.
El PSOE va prendre decisions molt impopulars: Van congelar les pensions; van
abaixar un 5% el sou dels funcionaris; van prolongar l'edat de jubilació; la indemnització
per acomiadament la van reduir a 33 i a 20 dies. A 33 per a les nou ocupacions indefinides,
i 20 dies per any per a les empreses amb pèrdues. És a dir, una gran part del que ara es
critica ja es va fer llavors. Açò ho poden trobar vostés en el Diari de Sessions Al juny del
2010. I el projecte va ser aprovat el 9 de setembre del 2010 amb 168 vots del grup
socialista. Es tractava d'una bona reforma. I vostés recordaran que els sindicats se'ls van
tirar damunt i van cridar negrers al PSOE, i altres coses pitjors i el PSOE va fer marxa
enrere.
Vostés ens han deixat 5 milions de parats. Allò més dur no són les reformes, el dur
és estar en la desocupació, que persones que tenen xiquets i no poden menjar. Per tant, el
govern que no li agradaria prendre estes mesures, no té més remei que fer-ho. Es tracta
d'unes mesures que són correctes, són bones segons Europa, preses per tècnic de molta
categoria, i s'han de prendre ens agrade o no. És normal. Però fan falta. Encara que no
m'agraden els retalls, entenc que fa falta prendre-les. Per tant, el fet que els sindicats, als
que vostés recolzen ara, hagen pres estes mesures a la llarga, i vostés ho comprovaran, els
sindicats són refractaris a qualsevol reforma que els afecte en els seus privilegis. Vostés
diuen que en els acomiadaments de l'ERE no intervenen, clar que no, cobraven el 10%. El
27% dels seus gastos es paguen de les quotes dels afiliats, la resta, qui ho paga? El govern.
Per tant ho sent molt, entenc que vostés estiguen en la postura de davant, és normal, seria
un miracle que estigueren a favor de la nostra postura. Jo no volia que este punt es
presentara perquè a la llarga no podem fer res respecte d'això, em veig obligat a dir-los
que estes coses en política han de fer-se però amb trellat, i no per la passió de la política.”
El Sr. Fontelles li indica al Sr. alcalde que “va ser ell el que ho va posar en l'orde
del dia, i està per confusió, però està. No ens diga que la retirem. A l'hora de la intervenció,
vosté ha estat 13 minuts i no ha fet molta referència a la moció, sinó que ha fet analogies
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mèdiques. De la seua intervenció, em quedaria amb una frase que m'agrada molt: “diners
que vénen d'Europa que nosaltres hem malgastat i de quina manera”. I té raó perquè
nosaltres ací hem malgastat i de quina manera.” Replica el Sr. alcalde que “li demostra
abans que res el poble que és dels ajuntaments que millor funcionen econòmicament, i ho fa
quant vosté vol.” El Sr Fontelles li diu que ell no li ha interromput en la seua intervenció.
En 2012 tenim un deute viu de 6,5 milions d'euros. Contesta el Sr. Acalde “No sap vosté
d'on ve o què?”
El Sr. Fontelles diu que, “centrant-nos en la reforma laboral, el Sr. alcalde indica
que els sindicats són refractaris a totes aquelles mesures que afecten els seus privilegis,
però de quins privilegis parla?, dels que estan establits constitucionalment. Qualsevol
persona, quan perd alguna cosa que li ha costat molts anys i sacrificis aconseguir-ho,
normal que bote. Després hi ha una sèrie de punts, vosté sí que ha dit que no li agrada la
reforma, però clar és el seu partit i votarà en contra de la moció. En la moció es parla que
la reforma permet l'acomiadament lliure i gratuït. Ara amb esta reforma l'acomiadament
improcedent podrà fer-se amb una indemnització de 20 dies per any i l'empresa només
haurà de demostrar un descens d'ingressos durant 9 mesos. Tot açò està explicat en la
moció.
El Sr. Carbonell s'alegra que “vosté haja dit que tot açò es dega a la intervenció
d'Europa, que ens haja deixat diners i que exigisca la seua devolució. Sé que estem
intervinguts, però no per eixes causes. En segon lloc quant a les mocions de competències
municipals, però açò és la voluntat política del poble de Rafelbunyol. Hi ha determinats
moments en què hi ha temes candents del carrer i és normal que vinguen a parar a este ple.
És veritat que vosté ho ha posat en l'orde del dia, però el Ple de Rafelbunyol és un òrgan
sobirà, i si qualsevol grup decidix debatre una moció i la majoria del ple l'aprova, així es
fa. No hem parlat de la reforma pròpiament dita, sinó que s'ha fet referència a l'herència
del PSOE al dèficit fiscal, a la desocupació, però què ha de veure açò amb la reforma? En
la reforma laboral estem parlant de la perduda de dret adquirits dels treballadors. També
es parla de la presa de mesures que no agraden, però que alguns els dissimulen molt bé.
Tots sabem que estem malament i en la UCI però no com a conseqüència del sistema de
relacions laborals que hi havia abans, sinó del balafiament i per moltes coses hagudes en
esta societat. Vosté diu que l'equip econòmic del PP és dels millors d'Europa i del món, per
això Guindos va ser contractat per Lehman Brothers. També ha dit que el pitjor és estar en
desocupació però, esta reforma servix per a eixir de la desocupació? Alguns tècnics
consideren que no. Dir-li al PP que ha fet determinades coses, que reconega les que són i
que accepte les conseqüències que tinguen. Respecte al que ha dit dels sindicats, li pareix
un poc maleducat perquè els sindicats són i han sigut necessaris en esta societat”. Li
interromp el Sr. alcalde per a dir-li que “no li diga, perquè no és una paraula adequada”.
El Sr. Carbonell diu que es tracta de l'expressió, no li ho dic a vosté. Els sindicats han
servit perquè determinada gent tinga setmanes de 40 hores, que tinguen reconegudes
vacacions… Han sigut molt importants per a aconseguir l'Estat de benestar social. Acabar
recordant-los als del PSOE determinades coses que van passar en l'estiu de 2010. Llavors
també pareixien intervinguts per Europa i a Sabater li van pegar un estirada d'orelles i va
fer algunes coses que ha dit vosté i altres que afegiré ara: va fer una reforma constitucional
sense posar-la a referèndum, també va aprovar un retall del 5% en el sou dels funcionaris,
va congelar les pensions, va posar en marxa una reforma laboral contestada pel conjunt de
l'esquerra i dels sindicats i que va acabar, com esta en una vaga general. La resposta de
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Rubalcaba i el PSOE en eixe moment va ser “esta reforma és necessària, esta reforma no
es pot tocar”. Per tant quan acudisc a un debat em quede sorprés perquè hi ha un
repartiment de papers entre el PP i el PSOE en funció de si governeu o estan en l'oposició.
Que sàpien que existim altres partits minoritaris que també existim i tenim el nostre propi
ideal.”
El Sr. Encarnación diu que “a Rafelbunyol hi ha molts treballadors a qui afecta esta
reforma i presentar ací esta moció per a dir que estem en contra, pense que sí que toca.
Dir-los que també hi ha experts de la dreta que no estan a favor de la reforma i ho diuen
públicament. Vosté ha dit que estalvi no són retalls, però en este cas estem parlant de
retalls a nivell dels treballadors.”
Explica el Sr. Fontelles “que les mesures que va prendre Sabater van ser per a
impedir la intervenció d'Europa a Espanya, tal com havia fet ja a Grècia i a Europa.
S'alegra que este plenari vaja a posicionar-se en contra de la reforma laboral. Volem
ratificar que es tracta d'una moció injusta per als treballadors, per als drets que han
adquirit, i havia d'haver sigut una reforma consensuada amb els sindicats i els agents
socials, i no ha sigut així. Es tracta d'una reforma imposada pel govern.
Contestant al Bloc respecte a la posició dels partits, també on ells governeu se'n
van amb un partit o un altre. Tenim un partit que té la possibilitat de governar a nivell
d'Espanya i per això tenim una interlocució amb el PP.”

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 vots en contra dels regidors del grup del Partit Popular.

SÈPTIM. MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS PROPOSANT LA
FIRMA D'UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE L'IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA AMB EL REGISTRADOR DE LA
PROPIETAT DE ZONA
El senyor Carbonell, portaveu del grup de Bloc-Compromís, llig la moció següent:
“La Sra. Elena Bastida, presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i
províncies (FVMP) i la Sra. Emilia Adam, degana del Col·legi de Registradors de la
Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana, van firmar un conveni de col·laboració
entre les dos institucions, per a gestionar, liquidar i recaptar l'Impost sobre l'Increment del
Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), el 6 de febrer del 2012.
Este conveni el podem traslladar a la nostra corporació i firmar-lo amb el
Registrador titular del Registre de la Propietat de Rafelbunyol, que seria el responsable de
15

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

la gestió, liquidació i recaptació de l'IIVTNU de Rafelbunyol, amb totes les tasques
inherents. El Registrador de la Propietat cobraria el 10% del que recapta.
És per tot el que exposa anteriorment que presentem les següents PROPOSTES
D'ACORD:
1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol firme el conveni pertinent amb el Registrador
de la Propietat, que corresponga al nostre Ajuntament, per a la gestió,
liquidació i recaptació de l'IIVTNU
2. Autoritzar l'alcalde a la firma del dit conveni

S'adjunta model de conveni facilitat per la FVMP”

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió De Comptes
celebrats el dia 26 de març del 2012 en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement
al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua dient el Sr. Carbonell que el seu grup va creixent en el temps i tenen
representants en la majoria de les institucions. Esta moció els va arribar a través del seu
representant en la FVMP, l'alcalde de Muro d'Alcoi. L'acord a què es referixen és
d'aplicació a l'impost que es coneix com a Plus Vàlua. Amb este acord, el registrador titular
serà el responsable de la recepció i comprovació de les declaracions o autoliquidacions a
més dels documents en què consten els actes o contractes que originen la imposició;
comprovació d'ofici quan el subjecte passiu no presente la declaració; recaptació dels
ingressos per autoliquidació i dels derivats de la comprovació com de la liquidació;
realització dels ingressos diaris de la recaptació al compte de l'Ajuntament, així com
transferències mensuals del saldo; realització de l'actuació de la gestió tributària necessària
la determinar el deute; notificar totes estes actuacions; Comunicació per a l'enviament en
via executiva; recepció i enviament de la documentació tributària derivada de la gestió de
l'impost. A més, el registrador serà responsable de la gestió de totes les actuacions, de
l'elaboració d'un informe trimestral, de l'elaboració d'un llibre diari, de l'organització
autònoma del registrador. El tancament de la recaptació serà el 24 de cada mes i als cinc
dies següents del tancament es transferirà al compte de l'Ajuntament, emetent una factura en
concepte de retribucions per les funcions realitzades, que serà equivalent al 10% de la
recaptació realitzada, en els tres dies següents al tancament de cada període.
El seu grup va veure interessant la moció, perquè formava part al Pla d'Ajust que
aprovaran a continuació. Pensen que els que han de fer front a este tipus de tributs que ho
facen.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta el
vot a favor del seu grup, perquè consideren que és un marc de col·laboració positiu tant per
a l'Ajuntament com per als veïns que han de pagar este impost.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE indica que la proposta ve de la
Federació Valenciana de Municipis i províncies i com va dir el secretari és una càrrega
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excessiva de treball i de difícil control per al cos administratiu de l'Ajuntament. Per tant este
conveni el que farà és sistematitzar el treball i als cinc dies es realitzarà l'ingrés. Es tracta
d'una bona moció i bon conveni i creuen que entra dins de l'eficiència en la gestió que
busquen en l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Explica el sr. alcalde en representació del grup Popular, que l'administració de
l'ajuntament té molta eficiència. Entén que vosté creu que l'Ayuntameinto no ha portat esta
moció i ho ha fet el Bloc perquè no hi ha hagut una preocupació. No és així. El Sr. Portaveu
del Bloc va rebre la moció a través de la web i immediatament la va presentar, i li done
l'enhorabona. Ací es va rebre la informació l'endemà. Estan d'acord, però pensen que no és
una moció de partit. És una moció de la FVMP que d'una forma o una altra s'haguera
arreplegat. L'Ajuntament rep una moció i quan la rep és quan la pot presentar. Si algun
partit la rep abans, els pareix bé que la presenten, perquè esta sí que es tracta d'una moció
municipal, afecta els interessos del municipi. Fins ara hi ha una gran dificultat en el
cobrament de les plusvàlues i els pareix molt bé el contingut del Conveni i de la Moció.
El Sr. Carbonell li dóna les gràcies al Sr. alcalde per la felicitació. Saben que és una
moció aprovada per la FVMP com moltes altres, algunes de les quals arriben ací i altres no.
El seu treball consistix a estar organitzats amb els seus representants i poder presentar ací
les mocions. I açò es tracta d'oportunitat política. Els agraïx a tots que la voten a favor.

El Sr. Fontelles vaig intervindre per a felicitar al Bloc, i recordar que ha dit que es
tracta d'una moció de la FVMP i que este impost és una càrrega de treball difícil de
controlar. Es tracta d'una mesura que ajudarà a millorar l'eficiència d'este Ajuntament, i és
cert.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

OCTAU. APROVACIÓ DEL PLA D'AJUST DERIVAT DEL REIAL DECRET LLEI
4/2012 DE 24 DE FEBRER
A continuació s'atorga la paraula al Sr. secretari per a donar compte d'este punt. El
mateix explica que “el Pla d'Ajust és conseqüència d'un Pla Previ aprovat pel Govern amb
la idea que els ajuntaments puguen pagar als proveïdors i contractistes respecte als quals
tenien una sèrie de deutes pendents. Com a conseqüència d'açò, els ajuntaments han hagut
de presentar davant del Ministeri la relació de les factures pendents de pagament a 31 de
desembre del 2011 tant dels ajuntaments com de les empreses públiques dependents, en el
nostre cas, ACMURSA i REMARASA. En este sentit es va complir l'obligació remetent
relació certificada de les factures pendents de cobrament per uns imports relatius a
l'ajuntament de 1.758.789,08 €, ACMURSA: 39.232,04 € i REMARASA 108.403,14 €. La
conseqüència de tot açò és que per al finançament d'estos pagaments, obliguen als
ajuntaments a realitzar un Pla d'Ajust per a poder fer front a les càrregues financeres
derivades d'este endeutament i al seu torn que s'adopten les mesures necessàries tant en la
gestió dels ingressos com en els gastos per a aconseguir un equilibri pressupostari. Si no es
realitzava este pla procedirien a retindre fons als ajuntament de la participació de tributs
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de l'Estat que és un ingrés estable que l'Ajuntament té tots els mesos, amb la qual cosa és
un risc afegit que ens lleven eixos diners. En conseqüència s'ha redactat este Pla per a
adoptar una sèrie de mesures per a afavorir els ingressos o incrementar algun tipus
d'impostos i d'economitzar gastos. El Pla el que fa és avaluar econòmicament estes mesures
i demostrar que amb els ingressos que es van a obtindre i l'estalvi en els gastos veurà
suficients diners per a fer front a les obligacions corrents de l'Ajuntament i fer front a este
endeutament. El pla s'ha presentat a comissió informativa amb caràcter previ a este Ple i
ha sigut dictaminat favorablement amb huit vots ponderats a favor pels representants dels
grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol i cinc abstencions ponderades dels
representants dels grups del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís.”
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc-Compromís, indica que “tal com ha
explicat el Sr. secretari este Pla d'Ajust és conseqüència de l'aplicació de les mesures
adoptades pel Govern per a pagar a proveïdors i contractistes de les administracions
locals. L'alternativa és o realitzar el pla d'ajust o els diners que t'han d'enviar el retenen. El
secretari també ha dit que és per a fer front a deutes de l'Ajuntament per va'ls de 1.758.000
€, més 39.000 € d'ACMURSA i 108.000 € de REMARASA. M'agradaria explicar d'on
procedixen els deutes de l'Ajuntament perquè al mateix temps cal denunciar altres coses.
Dir que 529.000 € que són gastos vinculats al Secor IV de quotes d'urbanització que
no s'han cobrat. Altres 632.485 € són certificacions d'obres corresponents a l'Auditori, de
les quals la Generalitat ens deu 371.648 € i l'Ajuntament 260.837 €. També queden
pendents 296.000 € de la liquidació de les obres de la Casa de la Cultura, dels quals
Diputació ens deu 169.000 € i la Generalitat 239.000 € i també queden 20.704 € d'obres de
camins rurals que ens deu la Diputació. És a dir, que de tot eixe deute de 1.758.000 € la
Generalitat és responsable de 610.000 €, la Diputació de 189.000, l'Ajuntament de 540.000
€ i les quotes d'urbanització del Sector IV de 529.000 €.
El Pla pretén ajustar els ingressos i els gastos, de tal manera que els ingressos
siguen suficients per a fer front als gastos de l'ajuntament i al mateix temps fer front a
l'amortització del crèdit que hem de demanar per a pagar a proveïdors i contractistes. Els
ajustos s'han de justificar i documentar. L'aprovació del Pla suposa un compromís de la
corporació per a complir-ho. Es partix de la situació actual de 2011 per a prolongar en el
termini de 10 anys eixes magnituds. Tot açò s'ha de fer amb determinats ajustos, uns
afecten els ingressos i el primer fa referència a les pujades tributàries. Si parlem de l'IBI de
rústica, el tipus impositiu és del 0,44 % i es proposa una pujada al 0,5 %, la qual cosa
suposarà un increment anual d'1.500 €, perquè tots sabem que camps hi ha pocs. L'IBI
d'urbana és del 0,63 % però sabem que una de les mesures del govern del Sr. Rajoy és
augmentar-ho de manera transitòria durant dos anys un 10% i la mesura que es proposa
des d'este Ajuntament és que a partir que s'acabe eixe augment ordenat pel govern
continuar mantenint-lo. També es parla de l'Impost sobre Vehicles, l'última revisió del qual
es va fer l'any 2005 i ací tenim un tipus d'interés de l'1,26%. I es proposa aplicar fins a
l'1,30 % de manera progesiva. També es parla de les Plusvàlues proposant una pujada del
10%. També es parla de les Activitats Econòmiques que no afecta els comerços perquè des
que es va fer la reforma només paguen este impost els que facturen 1 milió d'euros i ací a
Rafelbunyol són poques i especialment estan referides a bancs i empreses del polígon. El
camí establit és aplicar un coeficient en funció de la situació en què estiguen, nomenant la
categoria dels carrers, a les de primera categoria suposaria un augment del 100% i a les
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de segona categoria un augment del 50%, però açò només suposaria en el millor dels casos
un increment que rondaria els 54.000 €. Després es parla de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que ara té l'índex en el 3 % i passarà al 4% el que suposa un
increment del 10% que s'aplicarà als valors vigents des del 2008. Una altra de les
propostes que es fa és la de revisar les bonificacions i exempcions de diversos impostos.
L'efecte global d'estos increments és de 141.363 € en 2012 que aniria projectant-se al llarg
del temps. També se'ns recomana que es faça un esforç en l'eficàcia de la recaptació.
Sabem que hi ha determinats impostos de què només es recapten entre el 80 i 85 %. També
es recomana potenciar la inspecció tributària i fer un correcte finançament de les taxes i
preus públics. El que vol el govern de Madrid és que tots els servicis obligatoris que es
financen per mitjà de taxa i tots els servicis voluntaris que es fiencent per mitjà de preus
públics s'autofinancen, és a dir, que la gent pague el que costa el servici. Per tant, en el cas
que ens afecta, estaríem parlant de l'EPA, on els gastos anuals són de 90.000 € i en canvi
els ingressos ascendixen a uns 45.000 € entre subvenció de conselleria i matrícules.
Estaríem parlant d'un dèficit de 47.000 €. Les instal·lacions esportives, poliesportiu Paco
Camarasa, generen també un dèficit anual de 43.000 €, és a dir el 10% del que ingressa. La
proposta és incrementar en un 5% per a l'any que ve i progressivament en anys posteriors.
Es parla d'activitats culturals, de gestió urbanística,…. També parla d'altres mesures
recaptatòries que encara que no signifiquen un cost econòmic elevat, es podrien anar
aplicant, fent referència als matrimonis civils, a la taxa per expedició de documentació
administrativa, a la retirada de vehicles de la via pública, a la taxa per atorgar llicències i
altres servicis per la tinença d'animals, a la taxa per publicitat en els mitjans de
comunicació local, a les empreses de telefonia mòbil, per la instal·lació de caixers
automàtics en la via pública.
Una altra forma que hi ha d'ajustar és retallant els gastos. En les propostes del Pla
a este respecte, no es contempla la reducció de personal que treballa en l'Ajuntament, sinó
l'amortització de tres places de treball, i es parla de no substituir cap baixa, ni permisos,
excepte en els casos excepcionals. Es preveu la contractació d'un interventor. Açò no és un
estalvi però es pensa que seria una aportació interessant en estes situacions. També es
parla dels contractes externalitzats, és a dir, que seria un bon moment per a renegociar els
contractes de totes aquelles empreses que treballen per a l'ajuntament. També es parla de
la reducció de les càrregues administratives fent un major ús de l'administració electrònica
i la web municipal. També es parla de la modificació de l'estructura organitzativa de
l'Ajuntament, per a fer-la més eficient encara. També es parla de la reducció de la
prestació de servicis no obligatoris, és a dir, hi ha una sèrie de servicis que l'ajuntament no
té l'obligació de donar i es planteja que tots els recursos es destinen a emergències socials i
no a la celebració d'activitats de tipus festiu. En cultura reduir les activitats festives. En
festes replantejarse-les i que només es facen les tradicionals i es planteja que els
programes de festes siguen digitals, utilitzar els programes de la Diputació que estan
subvencionats, elevació de preus de participació en paelles, etc… i intentar tornar al
caràcter localista i familiar del ball de disfresses. Tot açò suposaria, previsiblement, un
estalvi d'al voltant de 100.000 €. Després altres mesures relatives als gastos seria, respecte
al personal establir un control d'horaris; respecte dels gastos corrents, revisió dels
contractes de manteniment, demanar llicències conjuntes com per exemple el manteniment
dels ascensors. Utilització d'enclavaments laborals per a cobrir determinats llocs de
treball; economització en els edificis públics en tot el que respecta a estalvi energètic,
enllumenat públic, en assegurances…. En gastos institucionals se'ns diu que els polítics
hauríem de revisar-nos les dietes i retallar també per ací. En gastos financers, acudir a
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l'amortització anticipada quan es puga dels préstecs. En transferències corrents se'ns
planteja la potenciació dels servicis mancomunats. De les subvencions es demana aplicar
de manera estricta les bases d'execució per a la seua concessió. A les inversions, quan
tingam els diners que l'invertim per al que s'ha demanat, i si no arriba és qüestió de
plantejar-s'ho. També es plantegen un altre tipus de mesures que no desenrotllaré. A les
conclusió que s'arriba en l'estudi és per a parlar d'estalvi net, és a dir, que quan
descomptem dels ingressos els gastos que hem tingut i ens descompten els interessos dels
préstecs, que eixe saldo siga positiu i per tant en eixe sentit ens l'aprovaran en el ministeri.
De les conclusions es desprén que de l'estalvi net de l'entitat per a l'any 2012 seriosa
positiu, i successivament en anys posteriors.
Només volia fer esta explicació perquè crec que el públic se la mereix. El nostre
grup agraïx i felicita al Sr. secretari pel treball realitzat, perquè ha aconseguit un pla
d'ajust equilibrat entre gastos i ingressos, diferent del d'altres administracions, com la
Generalitat, que tot ho ha aconseguit amb retalls. Amb el nostre vot, encara que siga
l'abstenció, facilitarem l'aprovació del pla. Si l'aprovació requerira del nostre vot positiu,
ho faríem, però considerem que hem d'abstindre'ns pels motius següents:
El primer és perquè moltes de les mesures referides als ingressos deuria haverse fet abans. Estem parlant de pujades en la línia del IPC el que haguera
impedit que ara es parle de pujades més elevades. Reforç en el cobrament o la
inspecció tributària, el correcte finançament dels servicis voluntaris: EPA,
poliesportiu…
Reducció de gastos, també es deuria haver-se fet fa anys, com la negociació a la
baixa de servicis externalitzats, la reducció de servicis no obligatoris, control
en horaris de treballadors…
Motius externs a l'ajuntament: el deute de la Generalitat, Diputació i dels deutes
d'urbanització del Sector IV.
Indecència política que suposa que el Banc Central Europeu estiga deixant els
diners als bancs a un interés més baix del que el paguen els ciutadans.
Intromissió en autonomia local i que no soluciona el problema de fons de
l'administració local que és la falta d'una llei de finançament que solucione
d'una vegada el deficient finançament dels ajuntaments.”

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, intervé
indicant el següent: “en primer lloc demana disculpes, perquè degut a la importància del
punt, la seua intervenció durarà més temps del normal. Hem dividit l'exposició en tres
parts: en la primera s'exposarà en què consistix este pla d'ajust, una segona on s'explicaran
els motius per a acollir-se a este pla i una tercera que parla de les mesures adoptades. Per
a poder valorar este pla d'ajust presentat en este ple tenim l'obligació de remetre'ns al
Reial Decret Llei 4/2012 on es determinen les obligacions d'informació i procediments que
s'ha de seguir per a establir un mecanisme per al pagament de proveïdors de les entitats
locals. Este mecanisme de rescat és llançat per a reduir o eliminar els efectes de la
morositat pública i d'esta manera detindre el dòmino de tancaments empresarials. Volem
també agrair tant al secretari de l'ajuntament com a tot el personal laboral pel seu gran
esforç en la presentació de la documentació requerida al ministeri i d'esta manera poder
acollir-se, en els rxtremadaments curts terminis establits de 15 dies per a presentar les
factures i d'un mes per a la presentació del pla. També cal valorar el gran esforç que han
de realitzar els ajuntaments per a poder fer front al crèdit per al pagament d'estes factures.
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Un pla d'ajust que si no fóra aprovat es realitzaria a compte de les entregues a compte de
l'Estat que es realitzen mensualment per les participacions en els tributs. Pla d'ajust que
per la seua importància podria ser un dels punts més delicats i importants que ha hagut
d'aprovar este Ajuntament en molt de temps. Remarcar que este pla es basa en un crèdit a
10 anys a través de l'Institut de Crèdit Oficial, a un interés del 6% més un diferencial,
donant com resultat el 6,55%. Reserñar que han sigut prop de 5.000 dels 8.116 que
existents els que s'han acollit a este pla d'ajust, que ascendix a un total de 9.500 milions
d'euros aproximadament.
Este Ajuntament ha hagut d'emparar-se en este pla degut, en primer lloc, al greu
endeutament que té, el qual ha provocat l'impagament de moltes factures amb Pimes i
autònoms. Ressenyar que només el pagament de factures pendents a 31 de desembre del
2011 ascendia a 1.760.000 €, sense oblidar les factures pendents d'ACMURSA i
REMARASA que ascendixen a 39.000 € i 108.500 € respectivament, que en número redons
suposen un deute global de 2 milions d'euros només en factures pendents de pagament.
Evidentment, i per molt que hui el Sr. alcalde ens vullga convéncer en cas contrari,
al·legant que esta situació es deu a l'impagament a este ajuntament per part dels veïns dels
tributs i la Generalitat, la lògica ens diu que esta quantitat no estaria per pagar si este
Ajuntament haguera tingut els comptes sanejats. Estem parlant d'un ajuntament on no s'han
respectat els pressupostos, però sobretot, on la mentalitat en execució dels pressupostos
pareix més la d'un faraó amb les seues piràmides que la d'un alcalde d'un poble de només
8.000 habitants. Sense voler entrar en detalls, dir-los que este 1.900.000 € en factures a
proveïdors cal sumar els 5.300.000 € a llarg termini, on estarien la piscina coberta,
l'auditori, el crèdit per a pagar les quotes que els correspon a l'ajuntament en la
reparcel·lació del Sector IV, També cal sumar el deute que mantenim amb la Mancomunitat
de més de 240.000 € i també la indemnització confirmada pel Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valencina amb els Germans González Gargallo de 509.000 € i que està
recorreguda pels germans davant del Tribunal Suprem perquè estos reclamen la quantitat
de 3.350.000 €. Per si tot açò no fóra suficient cal recordar que hi ha un altre contenciós
obert en el que es reclama a este Ajuntament el dret de cobrament de D. Vicente Ros
Monzonís de la quantitat d'1.440.000 € que este Ajuntament ha recorregut. També
remarcar que a estes dos grans processos oberts cal sumar la bateria de recursos
interposats pels propietaris del Sector IV a causa de la reparcel·lació que es va fer d'eixe
sector, més els de la mercantil Prodónael meu en referència a les vivendes de VPO i
l'interposat per la mercantil INTERSA per la Casa de la Cultura. Per a concloure amb
l'exposició de l'endeutament assenyalar que les dades exposades en este ple parlar d'un
deute per part de l'Ajuntament de Rafelbunyol de 7, 8 o 10 milions creguem que no
representa la realitat, ja que evidentment podem conéixer el deute oficial però esta no
contempla cap dels processos judicials oberts i que hem comentat, per la qual cosa este
deute podria disparar-se en diversos milions més. L'única cosa clar que estes dades ens
oferixen és que la gestió dels recursos econòmics que ha realitzat l'equip de govern amb el
Sr. alcalde al cap ha sigut nefasta pel que no és res estrany l'altura de morositat en factures
pendents de pagament a proveïdors.
Per a finalitzar ens anem a centrar en les mesures que este pla d'ajust contempla
per a poder fer front a la viabilitat del pagament, un pla d'ajust que es basa bàsicament en
un estudi pressupostari d'ingressos i gastos durant la vigència del crèdit, és a dir fins al
2022 amb uns ajustos en gastos i ingressos que poden permetre el compliment dels gastos
corrents i amortitzacions. Tot això havent de justificar documentalment. Este pla, per al seu
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inici, té com a base d'estudi, la situació actual i les previsions de futur de vigència de
l'operació d'endeutament, on es contempla l'estalvi net, el càlcul de necessitat finançament,
el romanent en tresoreria i les dades arreplegades en l'apartat de drets reconeguts nets i
obligacions reconegudes netes en el pressupost prorrogat del 2011. Les xifres actuals
d'endeutament també formen part d'este pla, arreplegant els deutes a curt termini, els
deutes a llarg termini i també el número de crèdit derivada del pla d'ajust formarà per tant
part d'este ajust, però les quotes resultants d'este crèdit, pel seu període de carència de dos
anys, començaran a computar-se a partir del 2014. Este pla d'ajust contempla en l'apartat
d'ingressos increments pràcticament en totes les partides recaptatòries, més a part albira la
possibilitat de crear noves taxes de cobrament. En l'apartat de gastos es fa referència a
l'amortització de places per jubilació, regularització del règim laboral retributiu, limitació
de salaris en els contractes mercantils, reducció de consellers en les administracions
d'empreses del sector públic, dissolució d'aquelles empreses que presenten pèrdues,
realització d'estudis de viabilitat en els contractes d'inversió, reducció de gastos de festes,
etc.
També es contemplen altres mesures com la publicació de les memòries anuals de
les empreses públiques, dels salaris dels màxims responsables en les empreses públiques, i
una estimació més exacta dels drets de cobrament dubtós.
Segons la lectura que ens fa este ajust podem observar que amb l'aplicació del
mateix podríem fer front a les obligacions liquidades i al seu torn fer front a les quotes
d'amortització de cada un dels exercicis. La nostra anàlisi particular, després d'estudiar
amb detall els ajustos presentats, hem de dir que este pla es resumix en unes clàusules molt
austeres i per desgràcia necessàries i que estem obligats a agafar si volem disposar d'un
crèdit d'1.900.000 €. Les condicions d'este pla les considerem abusives, desproporcionades
i que poden afectar més si és possible a les butxaques de tots els veïns d'esta població.
Pujades de taxes, pujades d'impostos, cobrament de servicis públics, noves taxes, etc.
Després de veure estes dades, la pregunta que em sorgix és saber què mes es pot demanar a
unes butxaques ja molt minvat. La lògica ens fa estar en contra d'este pla, almenys pel que
fa als ingressos, però el cap ens obliga a tindre que acceptar-lo ja que entenem que en el
moment actual és l'únic remei que ens han permés triar per a pagar unes factures que
segurament pot ser l'últim salvavides que els quede als pymes i autònoms per a poder-se
salvar. No cal oblidar els motius causants de l'aplicació d'este pla d'ajust a Rafelbunyol.
Tot es resumix en una frase: mala gestió i malgastament. Uns pensaran que forma part de
la conjuntura econòmica en què hem viscuts, altres pensaran que ha sigut circumstancial, i
evidentment altres, com un servidor, no es cansarà de repetir que en este poble s'han volgut
realitzar obres o reparcel·lacions quan no tocava. Interromp el Sr. alcalde per a preguntarli “si esta és la seua explicació al pla.” Contesta el Sr. Encarnación “que sí, que està
explicant el motiu per a arribar a estes conclusions”. El Sr. alcalde li demana que continue.
El Sr. Encarnación respon “que ja està acabant. Continua amb la seua exposició
diguent que com a exemple pot valdre el crèdit de 2 milions d'euros que va realitzar este
ajuntament l'any 2004 per a la realització de la piscina coberta i que per motius
electoralistes o partidistes es va realitzar sense cap subvenció de la Generalitat o
Diputació, aportació econòmica que d'haver-se demanat haguera suposat quasi ¾ parts de
l'import del pressupost. També podem fer referència en este apartat a la necessitat
imperiosa d'haver d'urbanitzar el Sector IV en un moment en què tots, menys el Sr. alcalde,
sabíem que açò no passaria. Podríem parlar també dels supersous del Sr. De Obeso i de la
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mercantil Monterde i Associats, els nombrosos contenciosos que hi ha oberts contra este
Ajuntament, però al final tot es resumix en un deute que tots i cada un de nosaltres hem de
pagar gràcies a la gestió realitzada pel Sr. García. “
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que “el seu partit
subscriu la intervenció d'Independents de Rafelbunyol perquè ha vingut denunciant des de
fa anys la subscripció d'un crèdit de 2 milions d'euros per a la piscina coberta sense haver
demanat cap tipus de subvenció. Es va fer en un moment que venien eleccions i era el full
de presentació davant de l'electorat, dient que el poble creixia, però vam perdre un 66% de
subvencions si ens haguérem esperat. És cert que hi ha una sèrie de contenciosos
administratius com pot ser el de Remigio Oltra o la sentència de Panchorrin amb 1.440.000
€ o la sentència de què va informar el Sr. alcalde en què es reconeixia un deute als germans
Gargallo de 550.000 € pel tema del solar de la residència i que estos han recorregut i que
demanen 3.300.000 €. Per tant subscrivim tot açò, perquè és cert que és una gestió que ha
realitzat la majoria absoluta del Partit Popular que ens ha portat a una situació en què ens
parlava de superàvit en els butlletins informatius però que quan la cosa va començar a
caure es va amagar tot. Respecte al tema del Pla d'Ajust, es tracta d'una intervenció als
ajuntaments, és un toc d'atenció en què ens diuen que ningú pot gastar més del que
ingressa. No pot ser cada alcalde el reietó en què en un moment en què ja s'intuïa una crisi
econòmica i alguns dels propietaris del Sector IV li van pregar que la parara i vosté per
gestió directa, en contra del vot dels socialistes, va decidir fer-la i ara donç, té ací en este
pla d'ajust 550.000 € que no s'han pogut cobrar en concepte de quotes d'urbanització,
d'una macro urbanització que realment no tenia massa sentit. Si l'haguera fet com tocava o
l'haguera paralitzat, hagueren pogut pagar els propietaris i no tindria eixe deute.
Respecte al Pla d'ajust hi ha estat realitzat en poc de temps pel Sr. secretariinterventor. Ens diu que l'Ajuntament de Rafelbunyol té pendents a proveïdors factures per
un import d'1.758.000 €, ACMURSA 39.232 € y REMARASA 108.403€. Per tant hem
d'aprovar el pla o permetre que s'aprove amb l'abstenció perquè hem de saldar comptes
amb els proveïdors, perquè hi havia factures, com ja vam denunciar en una moció, per
pagar des de juny del 2010. Nosaltres considerem que és una obligació saldar estos
comptes. Al final el Sr. alcalde ens pot dir que és degut als retards en les subvencions per
part de la Generalitat o la Diputació.
Centrant-nos en el Pla d'Ajust, es tracta d'una projecció dels ingressos i els gastos.
A partir d'ara el que ingresse en Ajuntament ha de ser suficient per a cobrir els gastos
ordinaris i els interessos dels crèdits. No poden haver-hi més gastos que ingressos com ha
ocorregut fins ara tenint factures per pagar. Esta projecció ha de ser consistixen amb les
obligacions reconegudes del 2012 i també 2010 i 2009. El secretari ha reflectit una sèrie de
mesures que el que fan és que els ingressos augmenten i determinats gastos no fonamentals
disminuïsquen. Podríem parlar d'una major inspecció urbanística i tributària amb el tema
de la plusvàlua, amb el cobrament de tributs que es queden pendents, com és el cas de l'IBI,
tema candent en l'actualitat perquè l'ajuntament per falta de liquiditat ha posat al
cobrament l'IBI i en sis mesos pagarem dos anys quan havíem d'haver-ho fet en un període
de 12 mesos i tot açò en un moment de crisi. Un altre ha sigut la gestió del PP de no apujar
els impostos. Podria haver-ho fet a poc a poc i ara no seria tan significativa esta pujada,
perquè hi ha impostos que no han apujat en 10 anys. S'ha parlat de l'Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica que apujarà de manera progressiva en funció dels cavalls fiscals, una
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cosa que els pareix correcte. Es preveu un increment del 20% en l'IBI d'aquelles vivendes
que es tracten de vivendes no habituals, una cosa en el que també estan d'acord. També es
paralitza l'Oferta Pública d'Ocupació perquè l'opció que es fa en el Pla, a part de la plaça
d'interventor que estem sol·licitant des de fa molts anys i pareix que ja està ací, perquè ens
van prometre que en 2011 ho tindríem i encara no el tenim, és la d'amortitzar les places, és
a dir, les places de què es jubilen no eixiran i la gent que està treballant haurà de fer un
major esforç i treballar més, la qual cosa, al final també influïx en l'eficiència o la qualitat
del servici, perquè al final tots no poden arribar a fer el treball. Una altra opció és cobrar
servicis que no es cobraren, com ocorre en l'EPA. Enguany ja va augmentar la matrícula i
que es facen a la idea que els van a cobrar més. Estem a favor d'açò, depenent de cursos. Si
es tracta de cursos social o cultural no estem a favor de la pujada, si es tracta de cursos
accessoris es pot parlar del tema.
Dir que el deute viu a 31 de desembre del 2012 serà de 6.828.000 €. En este import
figura el 1.900.000 € d'este pla. Es tracta d'un ICO al 6,5% d'interés i tindrà una carència
de dos anys i un termini d'amortització del huit anys. Es tracta d'un nou préstec per a poder
pagar als proveïdors. M'alegraré el dia que la mala gestió siga punible, perquè considerem
des d'este grup que ací s'ha fet una pèssima gestió i posaré com a exemple perquè estem
parlant de 1.900.000 € que demanarem, pot ser un argument recurrent però és una realitat
que la portem a la fiscalia i ens va reconéixer que era una mala gestió i són eixos
3.679.841 € d'uns solars que estan en el Sector I on s'havien de fer les famoses VPO, una
altra de les mentides que es van presentar en altres eleccions que la Junta Electoral de
Zona li va fer retirar la publicitat que va fer. Em centre en la mala gestió que va fer vosté
per no cobrar-li a Prodaemi este import del solar on havien de construir-se estes vivendes,
perquè tal vegada ara no faria falta fer este ICO . M'unisc al que han dit els Independents,
perquè tinc por que el jutge li done la raó i hàgem de pagar alguna de les sentències que
van rodant per ací perquè ja va haver-hi un informe del secretari dient que no podíem
pagar perquè ens quedàvem KO si ho féiem.”
El Sr. alcalde, en representació del grup Popular, indica que “s'han dit moltes coses
en contra de la seua persona.” Interromp el Sr. Fontelles dient que “han parlat de la seua
gestió.” El Sr. alcalde li indica que faça el favor de callar, perquè esta en el seu torn.
Continua manifestant que se “han dit una quantitat de mentides, que quan isca d'ací em
pensaré si vaig o no vaig al jutjat, perquè les han dit publicament vosté i una altra persona.
I li ho dic de tot cor. Ací estem aprovant un pla d'ajust. Què vol dir tot açò? L'Estat ha
preguntat als ajuntaments si tenen deutes. Si és així, jo el pague en el mes de maig. Vostés
tenen deu anys per a tornar-lo. Els dos primers anys sense cap de gasto, i el paguen en els
huit restants. Però han de fer-me un pla d'ajust. Què és un pla d'ajust? Una quantitat
d'opcions, modificacions de tributs i d'altres aspectes municipals que s'ha arreplegat el
secretari en este pla. No s'ha imposat res. És una mostra, i d'esta mostra, quan es faça el
pressupost veurem que elements d'este pla agafem per a poder quadrar els pressupostos.
Ací tenim tot una mostra de possibilitats molt complexes, però que no s'ha imposat al poble
res encara. Veurem realment el que deu este poble. I sí el que dic no és veritat, vaja vosté al
jutjat, que jo vaig amb vosté. Traiem 2 milions i mig per a la piscina, i vosté va aprovar que
sí, perquè es va aprovar per unanimitat este préstec. Així que no em critique,perquè qui
aprova alguna cosa, és responsable. Hui, en estos moments, s'han demanat 1.758.789 €
perquè el govern ens pague esta quantitat. Esta quantitat 529 mil € són de les quotes del
Sector IV, que ens les deuen, però nosaltres devem pagar a l'empresa que ha realitzat la
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urbanització. També ens deuen de l'Auditori i de la Casa de la Cultura, però nosaltres
devem pagar-ho. D'eixe 1.758.789 € que hem demanat de préstec, l'ajuntament només deu a
proveïdors 540.000 €. Però, què li deuen a l'Ajuntament? El poble deu un milió d'euros de
tributs. La Diputació i Generalitat de costos de l'Ajuntament referent al psicòleg, EPA, etc.,
li deu 262.903 €, és a dir, que si l'Ajuntament tinguera eixos diners, l'Ajuntament no deuria
res, perquè s'haguera pagat el deute i encara ens sobraria diners. No tenim culpa que no
ens paguen i no es pot dir que l'Ajuntament deu en el sentit que vostés ho han dit, dient que
sóc un malgastador. Ací està el que té el poble i no es deu res. I el que devem són els
milions que estan en el banc per a vint i tants anys i que es pagaran tranquil·lament, sense
por. Però tenim un patrimoni que supera 10 i 20 vegades també el que deu l'Ajuntament.
Ara mateix hem venut pràcticament dos parcel·les, 1.300.000 €. Hui mateix he tingut un
altre comprador de parcel·la, altres 400.000 € I no hem començat pràcticament a vendre el
nostre patrimoni. De manera que ja està bé per part d'Independents i del PSOE de dir les
quantitats de mentides que s'han dit. Considere que un regidor ha de ser sempre una
persona honorable i respectable. El que no pot és aprofitar-se d'un moment per a dir les
barbaritats més grosses. I si no entén alguna cosa que ho pregunte. Vostés m'han tret això
dels Gargallo. Això dels Gargallo clama al cel. Perquè eixe senyor va quedar amb
nosaltres que li pagaríem els 1.700 m2 si durant quatre anys l'ajuntament cap a una
urbanització. L'Ajuntament no ho va fer, i per tant havíem de pagar-li 40 milions i ell no ho
va voler. Ell volia metres que no teníem perquè no hi havia urbanització. Ha anat al jutjat i
el jutjat, decidix i fa el que li dóna la gana. La qüestió de Gargallo és que li devem uns 500
mil euros, però ells han demanat 3 milions d'euros. El jutge ha dictat en contra dels seus
interessos i com a ciutadà ha posat una reclamació a esta sentència. El dia 25 del mes que
ve es decidirà la sentència. Ja veurem que sentència és. Però no em traga ací el que ell
demana, perquè això no es deu, igual que no es deu a Panchorrins. On s'ha vist que una
persona que està dins d'una urbanització no pague quotes ni cedisca terreny i ens reclame
2 milions? Que a tot açò, no haurà de pagar l'Ajuntament, sinó la urbanització. El que
demane és que quan es diga una cosa que siga seriosa i verdadera, el que no es pot fer és
mentir públicament i portar el nom d'una persona per ací com si fóra una bola de drap. Tot
el que s'ha dit està arreplegat en la cinta i ho estudiaré amb el meu advocat, perquè és molt
greu el que s'ha dit sobre mi, m'han difamat públicament. “
El Sr. alcalde sol·licita dels grups Polítics que manifesten el seu vot.
El Portaveu del Grup del Bloc-Compromís manifesta l'abstenció del seu grup.
El Portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol manifesta el seu vot a favor.
En el moment del torn atorgat al portaveu del grup del PSPV-PSOE es produïx un
debat entre el Sr. Fontelles i el Sr. alcalde, perquè el Sr. Fontelles indica que ells es van
abstindre en el préstec de la piscina coberta i insistix a tindre un segon torn. El Sr. alcalde
indica que ha de pronunciar-se en si està d'acord o no en el punt de l'orde del dia. Insistix el
Sr.Fontelles que no pot botar-se un torn de paraula. El Sr. alcalde li diu que no li'l dóna
perquè ja estan en la votació. Insistix el Sr. Fontelles en el seu torn de paraula i inicia la
seua exposició indicant “que en la seua intervenció han avaluat els elements de gestió del
PP que no els pareix correcte. Així l'han explicat. També han fet una descripció del que és
un pla d'ajust, reiterant que no es pot gastar més del que no hi ha i açò ha vingut pels
excessos d'aquells que han estat gestionant els ajuntaments, que són els responsables i així
ho reclamarem des del nostre grup municipal. El nostre posicionament és d'abstenció i ho
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fem perquè volem que es possibilite l'aprovació del Pla, i per un altre lloc està que la seua
gestió és la que ens ha portat a açò.

Finalment sotmés el Pla d'ajust a votació, i previ l'informe favorable del secretariInterventor, el mateix és aprovat per huit vots a favor dels regidors dels grups Popular i
Independents de Rafelbunyol i cinc abstencions dels regidors dels Grups PSPV-PSOE i
Bloc-Compromís, amb l'adopció dels compromisos següents:
1. Declaració expressa de l'entitat Local comprometent-se a adoptar les mesures
previstes en el pla d'ajust per a garantir l'estabilitat pressupostària, límits de
deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un període coincident amb el
d'amortització de l'operació d'endeutament que es preveja concertar en el marc
del Reial Decret llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a màxim de 10 anys
de duració)
2. Declaració expressa de l'entitat local comprometent-se a aplicar les mesures
indicades en el present pla d'ajust.
3. Declaració expressa de l'entitat Local comprometent-se a remetre tota la
informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques considere
necessària per al seguiment del compliment d'este Pla d'Ajust, així com
qualsevol altra informació addicional que es considere precisa per a garantir el
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, els límits de deute públic
i les obligacions de pagament a proveïdors.

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

NOVÉ.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA D'OBLIGACIONS
PENDENTS DE PAGAMENT REMESA AL MINISTERI D'HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN COMPLIMENTE DEL REIAL DECRET
LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER
Explica el Sr. secretari que és reiteratiu de tot el que parla i causa del Pla d'Ajust.
L'ajuntament ha hagut de presentar una relació certificada al ministeri i la norma establia
que s'havia de donar compte en el primer ple del contingut d'esta relació. Explica que
l'ajuntament ha presentat un total de 142 factures per un import de 1.758.789 €; ACMURSA
ha presentat 103 factures que ascendixen a 39.232 € i la Residència de Majors ha presentat
250 factures per un import de 108.403,14 €. S'ha obert un període de consulta de les
factures incloses en la web municipal en què consta el Cif i el número de factura. Ara
s'obrirà un procediment perquè els proveïdors puguen sol·licitar l'acollir-se a este pla de
pagament. Han posat al seu torn un enllaç en la web amb la pàgina del Ministeri on es dóna
tota la informa respecte d'això.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.
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DESÉ.- DONAR COMPTE DE L'ESCRIT PRESENTAT PELS REPRESENTANTS
DEL GRUP POPULAR SOBRE NOMENAMENT DE NOU PORTAVEU DEL
GRUP
Per part del Sr. secretari es dóna lectura de l'escrit presentat pels regidors del partit
popular en què s'anomena com nou portaveu del partit a D. Fernando Bohigas Tomás
després de la renúncia del regidor i anterior portaveu D. Eduardo Oveller.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.

DESÉ PRIMER.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE
NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE
Explica el Sr. alcalde que com a conseqüència de la renúncia de D. Eduardo Oveller
s'ha dictat una resolució de l'Alcaldia núm. 127/2012 anomenat segon tinent d'alcalde a D.
Fernando Bohigas Tomás, tercer tinent d'alcalde a la senyora Nuria Losada Nativitat i Quart
tinent d'alcalde a la senyora María del Carme Piquer Bernet
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.

DESÉ SEGON.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE
NOU MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Explica el Sr. alcalde que s'ha dictat una resolució de l'Alcaldia núm. 128/2012 pel
que s'anomena a senyora Maria del Carmen Piquer Bernet, membres de la Junta de Govern
Local en substitució de D. Eduardo Ovejero Adelantado.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.

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

DESÉ QUART.- INFORMES DE L'ALCALDIA
El Sr. alcalde informa que es va remetre a FGV l'acord que es va prendre en el Ple
de febrer del 2012 sobre el retall dels horaris .Que la Mesa de Les Corts ha contestat,
passant a llegir l'escrit remés.
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DESÉ QUINT.- INFORMES DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís i representant en la
Mancomunitat de l'Horta Nord, informa que s'han aprovat els pressupostos i que
l'Ajuntament de Rafelbunyol ha d'aportar 235.496 €, un 3% menys que l'any passat. Els
passarà còpia dels pressupostos a la resta de grups polítics. Indica també que ens van
felicitar per ser el primer poble que tenim domiciliat el gasto de la Mancomunitat. També es
va aprovar una modificació dels Estatuts i hauran d'aprovar-lo.
La Sra. Losada, regidor del grup Popular i representant en el Consorci Comarcal de
Servici Socials informa que hui la Conselleria ha pagat el deute que tenia amb el Consorci i
ha aprovat les resolucions concedint les subvencions d'enguany.
El Sr. Encarnación, regidor del grup Independents de Rafelbunyol i representant en
l'EMTRE, informa que després de la renúncia del president D. Ramón Sanchis s'ha triat
com nova presidenta a Mª Ángeles Ramón Llin. En el seu discurs de presa de possessió va
parlar de la revisió de la taxa del TAMER i va demanar la implicació de tots els partits
polítics per a poder portar esta tasca avant. Informa que respecte a esta taxa s'han presentat
al voltant de 16.000 recursos contra la mateixa en l'EMTRE.
Abans de passar al següent punt de precs i preguntes explica el Sr. alcalde la
necessitat introduir un nou punt relacionat amb l'aprovació de la pròrroga del conveni de
col·laboració amb la diputació per al manteniment de l'Escola d'Adults. Explica el Sr.
secretari que ha arribat hui per registre d'entrada i el termini és fins al 10 de maig, però s'ha
cregut convenient portar-la hui al plenari per a no retardar més el tràmit.
Sotmesa a votació la urgència la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEXT. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI SUBSCRIT AMB
LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER AL MANTENIMENT DEL
PROGRAMA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ PERMANENT D'ADULTS
Preguntats els portaveus dels grups polítics, els mateixos es manifesten a favor de la
pròrroga del conveni.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar la
pròrroga del conveni de col·laboració per al manteniment del Centre Municipal de Formació
de Persones Adultes per al curs escolar 2012-2013 (des de l'1 de setembre del 2012 fins al
31 d'agost del 2013) subscrit amb la Diputació Provincial.
Abans de passar al següent punt de precs i preguntes el Sr. Carbonell explica que el
seu grup tenia intenció de presentar una Moció sobre la reforma laboral però que no la va
presentar pels assumptes a tractar en el Ple. Havent sigut acceptat el debat respecte de la
presentada pel Grup del PSPV-PSOE, sol·licita que es considere la urgència en el debat de
la Moció.
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Sotmesa a votació la urgència la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SÈPTIM. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS
(PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEUA INCLUSIÓ EN L'ORDE DEL DIA)
SOL·LICITANT AL GOVERN D'ESPANYA LA RETIRADA DEL REIAL DECRET
LLEI 3/2012 DE 10 DE FEBRER DE MESURES URGENTS PER A LA REFORMA
DEL MERCAT LABORAL
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, llig la moció següent:
“La reforma laboral que acaba d'imposar el Govern, aprovada amb el Reial Decret del
passat 12 de febrer, és la manifestació acabada del pensament conservador en la matèria:
lluny de constituir un equilibri de condicions, és l'expressió d'un nou i greu desequilibri
entre empresaris i treballadors, que poc té a veure amb el foment de l'ocupació, i molt amb
l'establiment d'un nou i injust marc de relacions laborals en les quals l'empresari reforça la
seua hegemonia a costa de reduir la intervenció dels treballadors i dels poders públics.
És un atac frontal als principis que inspiren la Constitució Espanyola i per tant podem
afirmar sense por a equivocar-nos que el Partit Popular ha trencat el consens
constitucional. Així mateix i per si això fóra poc, vulnera un dels principis generals del
dret: els contractes estan per a complir-se i no es pot deixar el seu compliment a la lliure
voluntat d'una de les parts, en este cas a l'empresari.
Així: consagra la privatització dels serveis de col·locació, en mans de les ETT (Empreses
de Treball Temporal), col·locant al servei públic d'ocupació estatal en situació de
subsidiarietat. Reforça definitivament el paper del sector privat en la formació
professional. No aborda en absolut el problema bàsic del nostre mercat de treball, que és
la inestabilitat i la temporalitat.
Així mateix, introdueix un període de prova d'un any en els contractes “de suport als
emprenedors”, que, de fet, desnaturalitza la seua denominació d'indefinits. Amb
independència de la més que dubtosa legalitat d'un període de prova tan dilatat, el que
realment s'instaura és un nou model de contracte temporal per màxim d'un any, en el qual,
podent renunciar posteriorment als beneficis fiscals o de seguretat social, l'empresari no té
obligació alguna de caràcter indemnitzatori .
Per altra banda, introdueix elements de flexibilitat interna (supressió de les categories
professionals, extensió de les causes per despenjar-se dels convenis sectorial o provincial
donant prioritat als convenis d'empresa, possibilitat de realització d'hores extraordinàries
en treballs a temps parcial, que no es compensen amb mecanismes de participació dels
treballadors i els seus representants en l'empresa ni amb elements de control públic per a
impedir l'abús. Inclús, limitant la pròrroga dels convenis, afavoreixen que l’empresari no
negocie i prenga les decisions unilateralment.
Per si això fóra poc, redueix la indemnització per acomiadament improcedent a 33 dies per
any i a un límit de 24 mensualitats per a tots els contractes indefinits a subscriure a partir
de la seua entrada en vigor i, en una cabriola jurídica, aplica també aquesta rebaixa a
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partir d'aquest moment als contractes vigents amb anterioritat. Però si l’acomiadament és
“objectiu”, la indemnització és només de 20 dies per any i un màxim de 12 mensualitats,
amb l’agreujant que tots els acomiadaments es consideren “objectius” a excepció que el
treballador prove el contrari.
Aquesta és la fórmula triada per a reduir la “dualitat” del mercat de treball. Enfront del
control del frau en la contractació temporal, es tria la reducció de la indemnització i
elimina els salaris de tramitació en el cas d'acomiadament improcedent sense readmissió.
Suprimeix l'autorització administrativa per a les suspensions de contracte, reduccions de
jornada i acomiadaments col·lectius (Expedients de Regulació d’Ocupació), en línia també
amb les antigues reivindicacions patronals que des de fa temps han pretés (i ara
aconseguit) desplaçar als poders públics de les seues decisions d’acomiadar a les persones
per raons econòmiques, organitzatives o productives.
I les causes per a que l’acomiadament siguen objectives es fan tan laxes que el treballador
queda totalment desprotegit. Criteris com la no acceptació d’un trasllat del lloc de treball,
l’absentisme laboral tenint en compte el criteri de les mútues (es torna a afavorir el sector
privat), créixer els ingressos més lentament o preveure perdudes poden fer arribar a la
paradoxa de acomiadar “objectivament” treballadors tenint més beneficis.
A més a més, l’empresari podrà rebaixar els sous dels seus empleats apel·lant a termes
també laxes com “competitivitat”. Això, unit a l’ampliació dels contractes de formació que
precaritzen als joves, els treballs socials per aturats, les bonificacions i exempcions en la
Seguretat Social... són un atac directe al sistema del benestar.
El Decret a més, obri la possibilitat d'acomiadaments col·lectius en les Administracions
Públiques, al considerar dificultats pressupostàries com causa econòmica, la qual cosa
obri la veda per a la massiva reducció de personal laboral en tots els seus àmbits amb la
simple plasmació pressupostària de la voluntat política de fer-ho.

Retrocedeix en els mecanismes de control establerts per a evitar l'efecte substitució de
treballadors per aplicació de les noves figures contractuals o incentius. Destrueix els
sistemes d'articulació de la negociació col·lectiva, expressió de l'autonomia d'empresaris i
treballadors, minant la cobertura que els convenis sectorials representen per als
treballadors de major debilitat contractual.
Aquests trets presenten un conjunt profundament desequilibrat i injust, certament agressiu
com ha qualificat el Ministre d’Economia del Govern espanyol i que no guarda relació
apreciable amb la creació o el manteniment de l'ocupació (tal i com ha reconegut el
ministre Montoro), pel que és conscientment ineficaç. Només pretén l'abaratament del cost
del treball i la ruptura de l'equilibri en la relació laboral col·lectiva en perjudici dels
treballadors.
Es per tot açò que presentem per a la consideració, debat i aprovació pel Ple dels següents
ACORDS
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1. L'Ajuntament de Rafelbunyol exigeix al Govern espanyol que retire aquesta
Reforma Laboral.
2. L'Ajuntament de Rafelbunyol dona suport a totes les mobilitzacions en contra de
la reforma laboral promogudes des dels sindicats de treballadors.
3. Donar trasllat d'aquests acords: a la presidència del Govern espanyol, a la
Ministra de treball, als grups parlamentaris del Congrés dels diputats, als
sindicats de treballadors.
4. Atès que el Decret de reforma laboral és manifestament injust, inconstitucional i
ataca principis fonamentals del Dret, l'Ajuntament de Rafelbunyol fent us dels
Drets democràtics bàsics que inspiren la Constitució Espanyola, i les diverses
Declaracions Universals dels Drets Civils, Polítics i Socials subscrits pel Regne
d’Espanya manifesta la seua intenció d'estudiar la possibilitat de proclamar-se
desobedient civil pacíficament en front aquesta norma així com la d'estudiar la
possibilitat de declarar-se insubmís en la seua aplicació en totes aquelles
mesures que no impliquen un sobrecost econòmic legal per a l'Ajuntament i per
a la resta de la ciutadania.”
Sotmesa la moció a votació la mateixa és desestimada per sis vots en contra dels
regidors del grup Popular, dos abstencions dels regidors del grup d'Independents de
Rafelbunyol, i cinc vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i BlocCompromís.

DESÉ OCTAU.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es lligen les
preguntes següents:
1. La Mancomunitat Horta Nord, empresa que ens realitza i factura entre altres,
l'arreplegada i tractament dels voluminosos que no són depositats en Ecoparcs, recentment,
i a causa de la modificació del TAMER, ha realitzat uns canvis en el tractament d'estos
voluminosos, passant a realitzar el tractament d'estos, en les instal·lacions de l'EMTRE.
Volguérem que ens indicaren si la Mancomunitat, ja ha notificat a este Ajuntament el canvi
realitzat, i si és així, quina serà la baixada econòmica que suposarà este canvi, en les
factures que este òrgan li realitza a este Ajuntament
Respon el Sr. alcalde que no ha arribat res.

2. La mercantil INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES UBACH, SL actualment realitza el
contracte de manteniment elèctric per a la població de Rafelbunyol.
Volguérem que ens indicaren el tipus de contracte realitzat i el cost mensual, que s'abona,
per este concepte.
També volem que ens indiquen, si el material elèctric que realitza este Ajuntament per a
tota la població, passant des de les simples peretes fins als costosos fanals, es compren
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directament als magatzems de venda o empreses fabricants, para d'esta manera poder
negociar uns millors preus i descomptes amb els proveïdors i fabricants, o bé es realitzen a
través de l'empresa INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES UBACH.
En el cas que siga així, volguérem que ens explicaren els motius pel que estes compres es
realitzen a través d'un intermediari, i que descomptes ens aplica este intermediari en la
venda d'este material.
Respon el Sr. alcalde que l'electricista està des d'abans que ell fóra alcalde. Es presta
un servici de manteniment arran de 1000 €/mes de mà d'obra. Les peretes les compra ell. En
cas de noves inversions (com és el cas de subministrament de fanals citats), s'acudix als
procediments establits en la Llei de Contractes de Servicis Públics.
3. La Mercantil PRODAEMI SL va presentar un recurs contra l'acord del ple de
l'Ajuntament del 18 de desembre del 2010, pel que es va acordar la resolució del contracte
subscrit entre ambdós parts, relatiu a l'alienació de la parcel·la de 5208 metres quadrats,
amb destinació a la construcció de vivendes de protecció Pública.
Tenim notícies que recentment s'ha publicat l'alçament del concurs de creditors a esta
mercantil, pel que sol·licitem ens confirmen si realment esta notícia és correcta, i en cas
afirmatiu, ens agradaria sap de quina forma, podria afectar este alçament a la resolució
que es va aprovar en este ple, dels contractes mantinguts entre ambdós part i en quina
manera, també podria afectar el recurs que esta mercantil manté amb este Ajuntament.
El Sr. alcalde contesta que consultat amb l'assessoria legal que porta el recurs,
l'alçament del concurs de creditors no afecta l'actual recurs contenciós, atés que l'extinció
contractual no va obeir que l'empresa entrara en esta situació, sinó a l'incompliment de les
obligacions contractuals.
El Sr. secretari reitera l'explicació facilitada pel Sr. alcalde.

4. El Servici d'Assistència i Recursos Culturals, SARC, té publicat en el seu WEB les bases
de sol·licituds per a la realització d'activitats culturals, d'oci i Tallers en els municipis.
Rafelbunyol pel nombre d'habitants, li correspon la sol·licitud d'activitats en valor de
12.500 euros.
Volguérem que ens indicaren quals són les activitats sol·licitades per este ajuntament tant
d'activitats culturals i oci com les destinades a formació a través dels Tallers i
Conferències.
Explica el Sr. alcalde que s'ha contractat una discòmbil per a la nit de les paelles i una
altra per a la nit del Sucar Popular. S'ha contractat també unflables i espectacle d'animació
infantil per al dia del xiquet, així com actuacions diverses per determinar per a festes.
També s'ha contractat tallers de restauració de mobles i tallers diversos d'animació lectora.
Tot això ascendix a un total de 12.490 €
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5. Situació dels pressupostos 2012 tant de l'Ajuntament de Rafelbunyol, com de les
empreses REMARASA I ACMURSA.
Data prevista de la realització d'una reunió de portaveus per a analitzar els esborranys
d'estos pressupostos.
Contesta el Sr. alcalde que els pressupostos de les empreses van junt amb el de
l'Ajuntament. Esperem que ara que ha passat este ple tan especial, tindre temps per a
dedicar-nos al pressupost, així hem quedat el secretari i jo.
Explica el Sr. secretari que les estimacions estan pràcticament realitzades, perquè el
pla d'ajust es basa en elles. Faltava quadrar coses. Com bé diu l'alcalde el pressupost és
general i engloba també a les empreses.
6.- L'IBI és un impost que pel gran desembossament econòmic que suposa per a les
butxaques de les famílies, entenem que el cobrament d'este, es deu realitzar avisant amb
l'antelació suficient perquè les famílies puguen realitzar les seues previsions, i més, quan
les dates de període de cobrament d'este imposat per resolució d'alcaldia de data 16 de
febrer del 2012, s'avancen a les dates tradicionalment utilitzades.
Pel que sol·licitem, ens exposen els motius o normativa, pels quals el període de cobrament
dels Impostos de Béns Immobles IBI, enguany s'han avançat a les dates, que van des del 2n
de març fins al 29 de maig, tot això, sense haver realitzat una comunicació que haja pogut
traslladar este canvi amb les màximes garanties, a tots els veïns de Rafelbunyol.
Explica el Sr. alcalde que en el llibre de festes ja es va comunicar. A més el
cobrador té orde de comunicar-ho a la gent. S'ha canviat el període de cobrament pel fet que
l'IBI és el tribut més important. Si es cobra a final d'any, tens uns mesos sense liquiditat, per
això es demanava una pòlissa al Banc de València per a poder anar pagant. No es tracta que
anem a cobrar dos vegades. Es va a pagar una vegada. L'única cosa que s'ha fet és variar les
dates.
Replica el Sr. Encarnación que el llibre de festes, és això, un llibre de festes, i la
gent ho mira o no. La web, ja sabem que està destinada a un determinat sector de públic. No
haguera estat de sobra haver realitzat uns bans.
L'alcalde ho reconeix afegint que el cobrador li va dir que ell s'encarregaria d'avisar
a la gent.
Es produïx un debat entre els regidors sobre la conveniència o no dels bans i
d'haver-hi avisat als rebuts domiciliats per a poder realitzar una previsió de pagament.

El Sr. López, regidor del PSPV-PSOE, pregunta per què no se'ls va invitar
diumenge passat a la inauguració de l'exposició de la Confraria. Respon el Sr. alcalde que a
ell no li van manar una invitació per a transmetre a la resta de la corporació. El Sr.
Encarnación confirma allò que s'ha manifestat pel Sr. alcalde perquè personalment va parlar
amb la presidenta de la Confraria i li va indicar el mateix.
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Es produïx un debat sobre si es traslladen les invitacions o no, perquè va haver-hi
una exposició sobre drogoaddicció i tampoc es va manar invitació als regidors. Intervé la
Sra. Piquer, regidor del grup del PP, per a dir que eixa exposició es va invitar a col·legis i
institut. Insistix el Sr. alcalde que sempre que alguna associació invita a la corporació, ell
dóna l'orde perquè eixa invitació siga traslladada a tots els regidors.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís pregunta si s'han realitzat
els tràmits per al canvi de nom oficial del municipi.
Respon el Sr. secretari que l'edicte va eixir publicat la setmana passada en el BOP.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, pregunta si han
vingut tècnics de l'EMTRE a mirar solars per a l'ecoparc.
El Sr. alcalde li respon que han vingut i han vist solars, també han mirat on va el de
Massamagrell, que està pràcticament pegat a Rafelbunyol. Ja faran el seu informe i diran.
Continua preguntant el Sr. Encarnación si han vingut ja a l'ajuntament de la
Sindicatura De Comptes.
El Sr. secretari li contesta que sí que han vingut i ens han explicat el mecanisme que
s'ha de seguir. Ara enviarem una documentació econòmica que ens han demanat relativa al
2010 tant de l'Ajuntament com de les empreses abans del 2 d'abril. Els hem demanat enviarla uns dies després perquè ara hem estat amb el tema del Pla d'Ajust, per la qual cosa hem
quedat que començarem a enviar documentació a la setmana que ve. Ens han indicat que
Rafelbunyol serà l'últim dels tres municipis que tenen assignat per a la realització de
l'auditoria.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, en relació a la moció que es va
aprovar de retirada dels ferros de la rotonda gran del carrer Magdalena, entén que, encara
que es comunicara als portaveus el que s'anava a fer, el correcte és que s'haguera portat al
ple el nou disseny.
El Sr. Carbonell comunica que li enviat circular per a una subvenció de gasto
corrent per import màxim de nou mil euros. Respon el Sr. secretari que ja estan estudiant-la.
També manifesta que molts dels contenidors grocs estan tancats i només cap els
envasos pel forat de la tapa, i molta gent no sap què fer amb el que no cap per ells, per la
qual cosa demanaria que els obriren..
Li respon el Sr. Saborit, regidor del Medi Ambient, que és el dilema de la
Mancomunitat, perquè si està obert tiren la bossa de fem i llavors eixe contenidor ja no val
per al reciclatge.
I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la
sessió a les vint-i-una hores i quinze minuts, de tot això com a secretari done fe.
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