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DIA 28 DE MAIG DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 28 de maig de dos
mil dotze, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors MIGUEL
SABORIT ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVITAT, 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 les sessions anteriors celebrades els dies 2 i 12 de maig del 2012.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites
actes

SEGON.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D'ESPORTS D'INCREMENT DELS PREUS
PÚBLICS PER UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL PACO CAMARASA
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa De
Comptes celebrats el 22 de maig 2012 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement per
unanimitat.
El Sr. Saborit, regidor d'esports, explica que, en consonància amb allò que s'ha determinat
en Comissió , s'ha presentat una proposta de pujada de preus entre el 5 i el 10% amb la finalitat
d'evitar diverses pujades successives.
Preguntats els senyors regidors, el Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís
indica que estes pujades estan d'acord amb el Pla d'Ajust que es va aprovar en anterior plenari.
Amb esta pujada es repercutix el gasto en els usuaris i així se seguiran les línies marcades en el
Pla.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, veu correcta la
pujada.
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El Sr. Fontelles, en representació del grup del PSPV-PSOE manifesta igualment la
conformitat del seu grup.
El Sr. Bohigas, en representació del grup Popular, manifesta la conformitat del seu grup.

Sotmés a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda establir els següents
preus públics relatius a la utilització de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal Paco
Camarasa:

Cursos Temporada (tarifa trimestral)
* Les activitats “adults” engloben cursos de natació per a adults, natació terapèutica,
matronatació, aquafitnes i aquagym.

Minusvalideses, pensionistes, jubilats i famílies nombroses disfruten d'un 20% de descompte en
les tarifes de cursos.
Classe
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs

Activitat
Adults*
Adults*
Adults*
Adults*
Adults*
Adults*
Compartits
Compartits
Compartits
Compartits
Bebé
Bebé
Bebé
Bebé
Preescolar
Preescolar
Preescolar
Preescolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Esport jove
Esport jove
Esport jove
Esport jove
Gent major
Gent major

Residència
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident

Dies
3
3
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
3
3
2
2
3
3

import
90,0 €
98,0 €
68,0 €
75,0 €
39,0 €
47,0 €
125,0 €
150,0 €
69,0 €
82,0 €
125,0 €
150,0 €
69,0 €
82,0 €
89,0 €
105,0 €
46,0 €
55,0 €
66,0 €
79,0 €
34,0 €
40,5 €
84,0 €
95,0 €
57,0 €
68,0 €
22,0 €
37,0 €
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Classe
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs
Trimestre curs

Activitat
Guarderia parc
Guarderia parc
Guarderia minicole
Guarderia minicole
Guarderia caseta
Guarderia caseta
ac Foios
ac Foios
ac Meliana
ac Meliana

Residència
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
No resident
No resident
No resident
No resident

Dies
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1

import
65,0 €
65,0 €
76,0 €
76,0 €
76,0 €
76,0 €
68,0 €
57,0 €
59,0 €
29,0 €

Cursos estiu ( Tarifa mensual Julio)
* Les activitats “adults” engloben cursos de natació per a adults, natació terapèutica,
matronatació, aquafitnes i aquagym.
Minusvalideses, pensionistes, jubilats i famílies nombroses disfruten d'un 20% de descompte en
les tarifes de cursos.
Classe
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol

Activitat
Adults*
Adults*
Adults*
Adults*
Gent major
Gent major
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Preescolar
Preescolar
Preescolar
Preescolar
Bebé
Bebé
Bebé
Bebé
Compartits
Compartits
Compartits
Compartits

Residència
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident
Resident
No resident

Dies
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2

import
38,0 €
40,0 €
30,0 €
33,0 €
13,0 €
19,5 €
34,0 €
38,5 €
23,0 €
26,0 €
39,0 €
42,0 €
26,0 €
29,0 €
73,0 €
88,0 €
49,0 €
57,0 €
73,0 €
88,0 €
49,0 €
57,0 €
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Accés combinat ( Accés indistint a gimnàs, bany lliure o spinning)
Activitat
Combinat
Combinat
Combinat
Combinat
Combinat
Combinat
Combinat
Combinat

Grup
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Residència
No resident
No resident
No resident
No resident
Resident
Resident
Resident
Resident

tarifa_personal
Estàndard
Minusvalidesa
Pensionista
Jubilat
Estàndard
Minusvalidesa
Jubilat
Pensionista

Grup
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Tiquet
Tiquet
Tiquet
Tiquet
Tiquet
Tiquet
Tiquet
Tiquet

Residència
No resident
No resident
No resident
No resident
Resident
Resident
Resident
Resident
No resident
No resident
No resident
No resident
Resident
Resident
Resident
Resident
No resident
No resident
No resident
No resident
Resident
Resident
Resident
Resident

tarifa_personal
Estàndard
Jubilat
Minusvalidesa
Pensionista
Estàndard
Minusvalidesa
Jubilat
Pensionista
Jubilat
Pensionista
Minusvalidesa
Estàndard
Pensionista
Estàndard
Jubilat
Minusvalidesa
Jubilat
Pensionista
Minusvalidesa
Estàndard
Jubilat
Pensionista
Minusvalidesa
Estàndard

import
43,0 €
37,0 €
37,0 €
27,0 €
37,0 €
32,0 €
21,0 €
32,0 €

Accés a Gimnàs
Activitat
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs

import
33,0 €
19,0 €
24,5 €
25,0 €
27,0 €
19,5 €
14,0 €
19,5 €
21,0 €
27,0 €
27,0 €
32,0 €
21,0 €
27,0 €
16,0 €
21,0 €
2,2 €
2,7 €
2,7 €
3,3 €
1,6 €
2,0 €
2,0 €
2,7 €

Accés a bany lliure
Activitat
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina

Grup
bono 10
bono 10
bono 10
bono 10
bono 10
bono 10
bono 10

Residència
No resident
No resident
No resident
No resident
Resident
Resident
Resident

tarifa_personal
Estàndard
Jubilat
Minusvalidesa
Pensionista
Minusvalidesa
Jubilat
Pensionista

import
24,0 €
13,0 €
19,5 €
19,5 €
14,0 €
7,5 €
14,0 €
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Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina

bono 10
bono 20
bono 20
bono 20
bono 20
bono 20
bono 20
bono 20
bono 20
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Tiquet
Tiquet
Tiquet
Tiquet
Tiquet
Tiquet
Tiquet
Tiquet

Resident
No resident
No resident
No resident
No resident
Resident
Resident
Resident
Resident
No resident
No resident
No resident
No resident
Resident
Resident
Resident
Resident
No resident
No resident
No resident
No resident
Resident
Resident
Resident
Resident

Estàndard
Estàndard
Minusvalidesa
Pensionista
Jubilat
Estàndard
Minusvalidesa
Jubilat
Pensionista
Estàndard
Pensionista
Jubilat
Minusvalidesa
Estàndard
Minusvalidesa
Jubilat
Pensionista
Jubilat
Estàndard
Minusvalidesa
Pensionista
Minusvalidesa
Pensionista
Jubilat
Estàndard

19,5 €
43,0 €
35,0 €
35,0 €
24,0 €
35,0 €
27,0 €
13,0 €
27,0 €
33,0 €
27,0 €
21,0 €
27,0 €
27,5 €
21,0 €
16,0 €
21,0 €
1,5 €
2,7 €
2,2 €
2,2 €
1,5 €
1,5 €
1,0 €
2,2 €

Accés a classes de spinning
Activitat
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning

Grup
bono 11
bono11
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Tiquet
Tiquet
Tiquet
Tiquet
Tiquet

Residència
No resident
No resident
No resident
No resident
Resident
Resident
Resident
Resident
No resident
No resident
No resident
No resident
Resident
Resident
Resident
Resident
No resident
No resident
No resident
No resident
Resident

tarifa_personal
Minusvalidesa
Pensionista
Estàndard
Jubilat
Jubilat
Pensionista
Minusvalidesa
Estàndard
Estàndard
Minusvalidesa
Pensionista
Jubilat
Pensionista
Minusvalidesa
Jubilat
Estàndard
Estàndard
Minusvalidesa
Pensionista
Jubilat
Estàndard

import
29,0 €
29,0 €
38,0 €
19,0 €
14,0 €
25,0 €
25,0 €
33,0 €
33,0 €
27,0 €
27,0 €
22,0 €
22,0 €
22,0 €
16,0 €
27,0 €
3,7 €
3,0 €
3,0 €
2,0 €
3,2 €
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Spinning
Spinning
Spinning

Tiquet
Tiquet
Tiquet

Resident
Resident
Resident

Minusvalidesa
Pensionista
Jubilat

2,5 €
2,5 €
2,0 €

Activitats en pistes esportives exteriors.
* Les pistes de futbol disposen de bons de 5 partits, abonant el preu de 4.
Activitat
basket
basket
Futbol*
Futbol*
Pàdel
Pàdel
Esquaix
Tenis
Tenis
Activitat
Trinquet
Trinquet

Il·luminació
No
Si
No
Si
No
Si
SI
No
Si
Il·luminació
No
Si

import
27,0 €
32,0 €
42,0 €
48,0 €
8,5 €
11,0 €
8,5 €
6,5 €
8,5 €
import
10,5 €
13,0 €

Igualment s'acorda fer públic el present acord per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí
Oficial de la província.

TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOL·LICITANT LA DEROGACIÓ
DEL RDL 16/2012 DE MESURES URGENTS PER A GARANTIR LA
SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT I MILLORAR LA
QUALITAT I SEGURETAT DE LES SEUES PRESTACIONS
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“El Sistema Nacional de Salut, creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, és una
conquista de la societat espanyola.
El model de sanitat creat a partir d'exia llei ha basat el seu desenrotllament en els
principis d'universalitat, equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront de les desigualtats en salut,
havent aconseguit avanços sanitaris de gran magnitud que han situat a la sanitat espanyola
entre les primeres del món desenrotllat.
Una clau rellevant que explica l'enorme avanç del nostre sistema sanitari públic radica
en el seu caràcter de sistema àmpliament descentralitzat, que ha permés a les comunitats
autònomes desenrotllar servicis regionals de salut que han respost de manera satisfactòria a les
necessitats sanitàries de la població.
El Sistema Nacional de Salut espanyol disposa de professionals sanitaris altament
6
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qualificats sense la implicació e del qual involucració amb els objectius sanitaris no haguera
sigut possible aconseguir els nivells de qualitat aconseguits en la Sanitat durant estos anys.
Moltes de les activitats dels servicis sanitaris han trobat en l'àmbit municipal un espai
de col·laboració i de cooperació institucional amb les autoritats sanitàries en activitats i
iniciatives de diversa índole que van des de la construcció i manteniment de centres sanitaris, a
la col·laboració en programes preventius, assistencials o de promoció de la salut.
Esta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que han permés
avançar en relació a la salut dels ciutadans.
Els ciutadans han apreciat el desenrotllament del Sistema Nacional de Salut i la seua
capacitat de donar resposta a les necessitats sociosanitàries de la població; de fet, la sanitat
pública ha sigut tradicionalment el servici públic millor valorat per la ciutadania.
La caiguda d'ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi econòmica, ha
condicionat l'adopció de mesures de control del gasto i d'austeritat que permeten contribuir a
la sostenibilitat econòmica de la nostra sanitat pública.
Entre 2010 i 2011, El Govern socialista va adoptar, junt amb les comunitats
autònomes, un paquet d'accions que van permetre rebaixar de manera important els gastos
sanitaris en àmbits que no van afectar ni a la qualitat de les prestacions ni els drets de la
ciutadania.
Van ser mesures de control del gasto farmacèutic, mesures de gestió centralitzada de
compres, mesures de coordinació institucional i altres que van permetre assegurar austeritat
sense afectar drets ni qualitat.
No obstant això, l'accés del PP al Govern d'Espanya ha tingut com a conseqüència la
caiguda de la confiança de la població espanyola sobre la sanitat pública i l'aparició de la
sanitat com a problema que preocupa a la ciutadania.
El Govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l'afirmar que la
sanitat espanyola no és sostenible i plantejar una reforma del Sistema Nacional de Salut, que
ha tocat elements essencials del model a l'acabar amb la universalització de la sanitat per raó
de ciutadania i substituir-ho per un model d'assegurament lligat a la seguretat social. Un model
en què qui no estiga inclòs, haurà de demostrar no disposar d'ingressos suficients per a
adquirir la condició d'assegurat.
La sanitat deixa de ser pública, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es
convertix en una sanitat només per als assegurats i la beneficència.
Esta modificació retrotrau al sistema sanitari a un model d'assegurament semblant al
vigent en els anys setanta i principis dels huitanta; abans de l'aprovació de la Llei General de
Sanitat, de 1986.
Es torna a una situació semblant al sistema insolidari que existia a Espanya en els anys
70.
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Junt amb això, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres
complementàries, obri la porta al copago de moltes prestacions per les quals fins ara no calia
pagar.
Per primera vegada, els pensionistes van a haver de pagar per les medicines que
precisen. Un 10% dels medicaments que els recepte el metge i que les persones en actiu paguen
també, almenys, un 25% més del que paguen ara passant del 40% al 50% del preu.
Molts ciutadans que fins ara no havien de pagar pel transport sanitari no urgent, ara
hauran de pagar per això.
I així, s'obri la porta a nous copagos sanitaris amb el canvi normatiu que El Govern ha
realitzat publicant el Reial Decret Llei 16/2002 en el que suposa un autèntic Decretazo aprovat
unilateralment sense diàleg ni consens.
El sistema nacional de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions,
sense minvar la qualitat i sense implantar el copago sanitari.
Una sanitat pública de qualitat és un bé irrenunciable i una política fonamental per a
l'equitat i la cohesió.
Per tot això, el Grup Socialista de l'Ajuntament de Rafelbunyol presenta per a la seua
aprovació pel Ple Municipal, els ACORDS següents:
1.-L'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licita la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de
mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i seguretat de les seues prestacions.
2.-Insta al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, comunitats autònomes i
Federació Espanyola de Municipis per a aconseguir un gran acord que permeta garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut mantenint els principis establits en la Llei General
de Sanitat de 1986.”
A continuació, per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la
Comissió Informativa de Benestar Comunitari de data 22 de maig de 2.012, en el que l'assumpte
és dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per cinc vots ponderats a favor, dels
representants dels grups del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís, no emetent el sentit del seu vot els
representants dels grups Popular i Independents de Rafelbunyol.
Contínua explicant la Sra. Carbonell que “no hi ha hagut diàleg del Govern amb els
sindicats o la Mesa Sectorial de Sanitat, ni amb els grups parlamentaris. S'ha canviat el model
sanitari sense intentar arribar a un consens. Segons l'opinió d'este grup esta reforma ha canviat
el model sanitari actual. És un sistema nacional de salut que ha de tindre una cobertura
universal quant a la ciutadania. Este decret establix esta garantia en funció de condició
d'assegurat. A més ha d'estar finançat per impostos, ha de tindre una cartera única comuna
sense discriminacions i a més ha de tindre per estendard la lluita per la igualtat i el decret no
ho respecta. El partit Popular ha canviat això: un model sanitari equitatiu i que respectava el
criteri d'igualtat entre tots els ciutadans. No cal enganyar-se, és el discurs del Partit Popular de
fa 25 anys. Ara la crisi els ha vingut molt bé, no per a dir el que pensen, sinó a més posar-ho en
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pràctica. Ho han fet perquè ells sempre han apostat per la privatització dels servicis públics i
eixa visió passa per eliminar un dels pilars fonamentals de l'estat del benestar que és el de la
sanitat. Fa 25 anys els socialistes van publicar la llei de sanitat que va suposar una revolució.
Sense eixa llei, li a pesar de qui li pese, no podríem parlar d'Espanya com ho fem, ni de la
qualitat de vida, ni de la igualtat entre dones i hòmens en l'accés a la sanitat, ni tampoc de per
què tenim l'esperança de vida més alta d'Europa. La verdadera universalització de la sanitat i
de l'Estat del Benestar es va posar en marxa amb esta Llei de 1986. El Partit Popular diu que la
sanitat continuarà sent universal i gratuïta i no es va a cobrar per l'assistència sanitària. Si és
gratuït per què especifiquen els servicis que continuaran sent gratuïts com el de prevenció,
diagnòstic, tractament i transport urgent? S'acaba amb la universalització de la sanitat gratuïta
perquè ara només podran accedir a ella les persones que hagen cotitzat en la Seguretat Social i
els ciutadans que hagen d'acreditar els ingressos per a poder tindre dret a la sanitat. Hem
sentit l'exemple dels jóvens de 26 anys que no ha cotitzat mai i necessita una intervenció
quirúrgica haurà de pagar-la a menys que acredite que no té una renda suficient. Això ho diu
l'article 1 i a més és literal. El govern no aclarix com a afecta esta normativa a les dones que es
divorcien o se separen i no han cotitzat mai, perquè segons este article no té dret a assistència
sanitària. També queden fora els immigrants que no tinguen assistència legal al nostre país a
excepció de les urgències, embarassos, parts i menors de 18 anys. Esta mesura d'exclusió ha
quedat demostrat que suposa un estalvi irrellevant i no obstant això el cost ens ix molt car en
salut i qualitat de vida, perquè 150.000 persones quedaran sense assistència quan entre en
vigor este decret.” Pregunta al portaveu del Partit Popular “on apareix en este Reial Decret la
paraula Universal, explicant que la mateixa apareix 3 vegades en el preàmbul per a fer
referència a la Llei General de la Seguretat Social. No em diguen ara que és universal perquè
no ho és. “
Continua indicant que “una altra característica de la reforma que especifica el govern
és que la sanitat és eficient, de qualitat i eficaç. Torna a obviar la realitat, perquè esta reforma
establix el copago sanitari i a partir d'ara haurem de pagar per les pròtesis externes, collets,
fèrules, crosses…, També haurem de pagar pels productes dietètics i el transport no urgent. El
Govern Popular diu que la reforma és justa, sostenible i equitativa i torna a burlar-se de tots,
perquè esta mesura exclou alguns medicaments per a malalties menors i que consumixen
milions de pacients. Si fins ara un malalt crònic pagava 2,65 € per un medicament, ara haurà
de pagar fins a un màxim de 4 €. Este és el famós medicamentàs que encara està per
desenrotllar. En definitiva el PSOE diu no a este decret perquè segons la nostra opinió atempta
contra una Llei i contra l'esforç dels espanyols que han contribuït que Espanya hui este al
capdavant d'Europa i siga un referent en matèria sanitària i sobretot perquè atempta contra la
concepció d'un Estat basat en la igualtat de tots els ciutadans que no assegurats.”

El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, indica que el seu Grup vota a
favor com a manifestació pública de suport a la sanitat pública de qualitat, gratuïta i universal.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que
“lamenta que el govern que haja pres unes mesures puntuals i no haja realitzat una reforma
estructural que garantisca la qualitat, equitat i sostenibilitat de la salut. Basant-se en la lectura
de molts fòrums mèdics i d'atenció primària diem que estem d'acord amb algunes mesures del
Decret com és el cas del control del turisme sanitari, l'establiment d'una central de compres i
per descomptat la disminució de l'excessiva medicació social. Hi ha altres mesures que no
compartim com és el copago sanitari o l'atenció a l'emigrant. Entenem que són mesures que
encara que no compartim, al govern d'Espanya tampoc li agradaran, però són mesures
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extraordinàries davant de situacions extraordinàries. Hui davant d'esta moció ens anem a
abstindre perquè este Decret és com un medicament que no és per a combatre una malaltia sinó
una crisi.”
El Sr. Bohigas, portaveu del Partit Popular, explica que “moltes de les mesures que es
prenen són perquè tenim un deute de 15 mil milions en sanitat a nivell de govern espanyol i part
d'estes mesures suposen una reducció d'un 10%, la qual cosa suposarà un estalvi d'uns 7 mil
milions d'euros a les arques espanyoles, perquè este model, a pesar de ser molt bo, no és
sostenible i el que cal fer és sostindre'l.
La reforma sanitària garantix la gratuïtat del sistema. El partit popular continua
apostant per una sanitat pública, gratuïta i indubtablement universal, equitativa i sobretot
sostenible. El nou model sanitari té en compte la renda i aporta més el que més té i menys o res
el que menys té. Insistir en el tema de l'estalvi sanitari d'uns 7 mil milions d'euros. Només en
medicament s'està estudiant la possibilitat de donar la medicació per al tractament que seguix,
perquè tots sabem que es tira molta medicina. Açò suposarà un estalvi d'aproximadament 1.000
milions d'euros. El que en definitiva pretenem és tindre una sanitat justa, sostenible, de qualitat
i eficient i sobretot que siga sent gratuïta. En definitiva votarem en contra.”
La Sra. Carbonell replica que “a la Comunitat Valenciana abans que entrara en vigor
el decret ja s'estava privatitzant la sanitat pública. Ací estem a la cua d'inversions en sanitat
per 200 € de diferència respecte de la mitjana. La inversió en centres sanitaris es produïx en un
50% del que el Sindic de Comptes pressuposa que s'ha d'executar. La ràtio de llits, i açò abans
de l'entrada en vigor del Decret és de 3 per cada 1000/habitants i a la Comunitat Valenciana és
de 2. La ràtio dels centres de salut és d'1 cada 15.000 habitants i a la Comunitat Valenciana és
d'1 per cada 18.000 habitants. A més en quant de personal sanitari som els tercers per la cua
quant al nombre de metges per cada 1000 habitants i també una de les últimes en personal
d'infermeria. Precarietat laboral del 46% segons informe del Sindic de Comptes i salaris
inferiors respecte a altres comunitats. Urgències saturades, llistes d'espera descontrolades i no
reconegudes. Falta de participació ciutadana. L'atenció en salut mental i crònics està
abandonada en la Comunitat. Açò estava així abans d'entrar en vigor el Decret, per la qual
cosa no val l'excusa de l'herència. I Ana Mate té la gosadia de dir que no és sostenible. I si és
així li preguntaria que com creu que un empresari privat vaja a fer-se càrrec d'un negoci que
no és rendible.”
Intervé el Sr. Alcalde per a indicar-li que “podríem estar parlant 2 o 3 hores. Estos
temes són de parlament, però no de poble. Ací no solucionarem el problema. I si volem estar
assabentats, tenim la premsa, televisió i la resta de mitjans de comunicació. Vosté ara ha
preparat el seu discurs i no anem a respondre-li fil per randa, perquè seria molt llarg. Ha
exposat el seu pensament i la seua idea que respectem, però el Partit Popular pensa de manera
diferent. Quan tenim un gran deute que cal pagar és necessari adoptar mesures per a controlar
el gasto.”
La Sra. Carbonell puntualitza que “pareix que al partit popular no li afecte el decret,
però a ella i al seu partit sí. A més afecta la qualitat de vida dels veïns de Rafelbunyol, per la
qual cosa presentaran este tipus de mocions sempre que ho consideren necessari.”
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Finalitzat el debat, i sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per cinc vots
a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i del Bloc-Compromís, sis vots en contra dels
regidors del grup del Partit Popular i dos abstencions dels regidors del grup Independents de
Rafelbunyol.

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“El Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, de contractes de les
administracions públiques, establix entre altres, les normatives i condicions dels procediments
d'aplicació dels contractes en el sector públic.
Establint este mateix Reial Decret, com a contractes menors per a les administracions
públiques, els d'import inferior a 50.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres, o 18.000
euros, quan es tracte d'altres contractes, tenint competències plenes l'Alcaldia en este tipus de
contractes, per a la seua adjudicació directa a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar, i
que compte amb l'habilitació necessària per a la seua realització.
Els contractes superiors a estes quantitats, deixen de tindre la condició de contractes
menors, devent acollir als procediments d'adjudicació establits, per a la seua licitació a través
de meses de contractació.
Recentment este Ajuntament ha hagut d'acollir-se al Pla d'Ajust aprovat pel Govern
Central, per al pagament als proveïdors de les entitats locals. Este pla ens obliga com a
condició indispensable per a la seua aprovació, l'aplicació d'uns ajustos molt importants tant
en les partides d'ingressos, com en la dels gastos que afecten este Ajuntament. Motius, pels que
des d'Independents de Rafelbunyol, considerem com una mesura més d'este Pla d'ajust, la
revisió dels contractes mencionats anteriorment i que manté este Ajuntament amb els diferents
empreses que presten els seus servicis a este consistori, i que des de secretària consideren, que
poden ser d'estudi, per a una millora de les seues condicions econòmiques.
Per tot allò que s'ha exposat, volem proposar-los al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del
següent PROPOSTA D'ACORD
1-Preparació d'un informe per part de secretària per als diferents Grups Polítics, amb els
CONTRACTES MENORS, que consideren, que pels seus últims costos econòmics anuals,
podrien ser motiu bé per a una revisió d'ells, o la realització d'una licitació a través de meses
de contractació.
2-En este mateix informe que indique també els contractes que estant en vigor, hagen sigut
realitzats a través dels procediments d'adjudicació, assenyalant les condicions que van ser
establits en ells.”
Explica que s'ha modificat la redacció de l'exposició per a una major comprensió de la
moció, però no així les propostes d'acord. Es pretén que secretària faça un informe i que el faça
arribar als grups polítics on ens indique que empreses que realitzen servicis a l'ajuntament
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podrien ser objecte d'estudi per a reduir costos. Estem parlant dels servicis de telefonia, jurídics,
de manteniment d'enllumenat
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa De
Comptes celebrats el 22 de maig 2012, en el qual plantejat debat per part dels membres de la
Comissió, el Sr. Encarnación es va comprometre, donades els dubtes manifestats, a presentar la
Moció amb un contingut més clar i amb una millor fonamentació de les pretensions de les
mateixes, quedant pendent d'emetre's dictamen.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es mostra a favor de la moció

El Sr.Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que també estan a favor.
Ells ja van demanar el 25 d'abril els contractes de manteniment que hagueren, la data de la firma
dels mateixos, l'import del manteniment i l'import facturat per treballs realitzats fora del
manteniment, així com el període de vigència. Amb açò es pot aconseguir una major
fiscalització i un estalvi econòmic considerable.

El Sr. Alcalde replica que no hi ha inconvenient en què es faça l'informe. Hi ha molts
contractes menors i que responen a una competència de l'Alcaldia. Si es pot millorar, perquè
millor.
En definitiva, sotmesa la Moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE AUTORIZACIÓND I
ISNTALACIÓN DE BARRES EN LA VIA PÚBLICA A LES ASSOCIACIONS SENSE
ÀNIM DE LUCRE DE LA NOSTRA POBLACIÓ DURANT LES FESTES POPULARS.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“En les festes populars i patronals del mes de setembre, són molts els visitants que rep
la nostra població, especialment el dia del “Ball de Disfresses”
Esta arribada massiva de gent és una oportunitat de negoci per a les empreses
d'hostaleria (bars, restaurants…) de Rafelbunyol, però també vaig poder ser una font de
finançament per a les associacions municipals sense ànim de lucre i per a les festeres i festers
de la localitat.
També és cert que amb l'aparició del fenomen denominat botelló i l'excessiva
aglomeració de personal molts dels negocis hostalers de la població han deixat d'obrir, bé per
la falta d'expectatives econòmiques, bé per temor davant de la concentració de gent, bé perquè
no tenen ganes d'obrir…
Segons l'article 8.2 de la Llei 14/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat,
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, l'Ajuntament de
Rafelbunyol és el responsable de l'autorització de les activitats recreatives que es realitzen en el
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terme de Rafelbunyol amb motiu de les festes locals, requerisquen o no la utilització de la via
pública.
Així mateix, en l'annex de la dita Llei s'inclouen dins del catàleg d'espectacles públics,
activitats recreatives i establiments públics, els festejos i celebracions populars; definint les
festes populars com aquelles que se celebren, generalment a l'aire lliure, amb motiu de les
festes patronals o celebracions populars, amb actuacions musicals, balls, parades, focs
artificials, hostaleria i restauració
També és cert que el Reglament d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments Públics (Decret 52/2010 de 26 de març del Consell), no regula de manera taxativa
la instal·lació de barres en la via pública per part de les associacions sense ànim de lucre en els
festejos i celebracions populars, des del Bloc-Compromís entenem que n'hi ha prou cobertura
legal perquè l'Ajuntament faça una Autorització Genèrica que ho permeta.
Atenent a tot allò que s'ha exposat, presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol autoritze la instal·lació de barres en la via pública
a les associacions sense ànim de lucre i als festers i festeres de la nostra població durant el ball
de disfresses.
2. Estes associacions deuran presentar l'oportuna sol·licitud a l'Ajuntament, a més de
complir, si més no, els requisits següents:








Estar inscrites en el Registre Municipal d'associacions o ser els responsables de
l'organització e qualsevol de les festes tradicionals de Rafelbunyol degudament
autoritzats.
Destinar els guanys obtinguts a l'exercici de les seues activitats.
Les mencionades barres s'instal·laran en la vorera de la Seu Social de l'associació.
Deuran instal·lar, obligatòriament, un servici orgànic.
No podran utilitzar gots de vidre.
Totes aquelles altres que es consideren convenient.

Volem que quede clar que esta és una moció oberta a la participació i suggeriments de
la resta de grups municipals i que requerisca de la col·laboració de tots.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió de Règim Intern
celebrada el dia 22 de maig del 2012, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Contínua explicant el Sr. Carbonell que creu haver traslladat a la moció les diferents
rectificacions suggerides en Comissió. En el punt dos la moció queda oberta als suggeriments de
tots els grups. Pensa que açò és important. Hui no es podrà aprovar la moció, però es tracta
d'iniciar un debat i considera beneficiós per al món associatiu i considerem que no és una
càrrega per als negocis, perquè molts d'ells tanquen. I allò que paguen, ho fan en funció del que
venen, perquè recordem que el IAE el paguen els que facturen més d'1 milió d'euros. Estan
disposats a escoltar a tot el món. Però creuen que és necessari que si hi ha una petició ciutadana
es trasllade a la consideració del Ple. Estan disposat a afrontar-ho i pensen que d'ací a setembre
queda temps per a debatre-ho.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que estan
d'acord amb la moció, sempre que servisca per a ser un primer pas per a parlar amb tots,
inclosos els interessats, perquè entre tots fer unes bases perquè afecte com a mínim possible als
bars. No obstant això, si el Ple ho aprova, demanaria que una reunió per a tractar el tema de la
responsabilitat, perquè la competència i la responsabilitat és de l'alcaldia, i es deurien
determinar les condicions perquè les autoritzacions foren segures i correctes.
El Sr. Fontelles, com a portaveu del grup del PSPV-PSOE, es remet a allò que s'ha
manifestat en Comissió; es va demanar que s'afegiren als festers i que s'estudiara la ubicació
d'aquells que no tingueren seu pròxima a la festa. En tot cas no entenen perquè es limita només
al dia de les disfresses. Però en tot cas, al ser una Moció oberta, la voten a favor.
El Sr. Bohigas, en representació del Grup Popular indica que l'única complexitat que té
la Moció és la possible lesivitat que es produïsca a altres bars. No obstant això, si el Ple ho
aprova, demanaria que una reunió per a tractar el tema de la responsabilitat, perquè la
competència i la responsabilitat és de l'alcaldia, i es deurien determinar les condicions perquè
les autoritzacions foren segures i correctes.
El Sr. Carbonell insistix en el tema que hi ha molts bars que ja opten per tancar eixe dia,
i que és cert que pot haver-hi alguna oposició, però el seu grup observa que hi ha moltes
poblacions en què no ocorre açò, i la gent parlant s'entén. Contestant el PSOE la moció no
parlava de totes les festes, sinó dels dies de massiva assistència, però que arreplega la seua
proposta i que la poden debatre. Respecte a què la responsabilitat és de l'alcaldia, és així, però
entenen que ser alcalde comporta determinades responsabilitats. Finalment indica que es deuria
veure que associacions estan disposades a traure barres eixos dies, perquè potser no són tantes
les que decidixen acollir-se a esta mesura. En definitiva, conclou que el seu grup ho ha presentat
amb la voluntat d'iniciar el debat.

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

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE INICI DELS
TRÀMITS PERTINENTS PER A LA CREACIÓ DE LA PLAÇA D'INTERVENTOR
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, llig la moció
següent:
“En reiterades ocasions, este grup municipal ha demanat la creació de la plaça
d'interventor municipal.
A hores d'ara ens trobem en un punt, respecte de la creació de la dita plaça, en la que
pareix que hi ha un consens entre tots els grups municipals per a crear-la.
Som coneixedors que en el pressupost que s'està negociant per a l'any 2012 es
contempla la creació de la plaça d'interventor.
Per a no ajornar més temps esta fonamental decisió, presentem la següent PROPOSTA
D'ACORD:
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1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol inicie, sense cap tipus de demora, els tràmits
pertinents per a la creació de la plaça d'interventor.”
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Règim
Interior celebrada el dia 22 de maig del 2012 en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'ajuntament unanimitat.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, indica que “portem parlant d'este
tema des de 2011. Sempre ens havíem compromés a fer-ho en els següents pressupostos, però
mai ho féiem. També és veritat que la configuració de l'anterior Ajuntament era necessària la
voluntat del grup Popular per a portar-ho a terme i mai es trobava esta senda. Lamentem no
haver-la presentat abans, i ens referim a la nova configuració política en què es pot aprovar.
És veritat que hi ha un procediment que ha explicat el senyor secretari en el seu informe per a
la creació d'esta plaça, però podem començar ja amb el seu tràmit, perquè sí abans ja era
necessària i obligatòria la figura de l'interventor, amb la nova situació ho és encara més.”
El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta el
vot a favor del seu grup.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, indica que també estan d'acord. S'ha
reiterat moltíssimes vegades la iniciació del procés. Es va acordar que en 2011 estaria la plaça.
El Sr. Alcalde va fer negociacions amb altres alcaldes per a compartir esta figura i al final ens
han deixat un poc tirats. La setmana passada ja es va parlar del tema. En certa manera la moció
és redundant sobre un tema en què ja se sap que hi hi ha acord de tots els grups i que es va a fer.
El Sr. Alcalde explica que ja ha exposat moltes vegades per què s'ha retardat el tema i
no estan en contra d'un interventor. Ara bé, per a poder fer ja de forma real la presència d'un
interventor, necessiten tindre un pressupost aprovat. Per tant, no hi ha cap inconvenient que una
vegada aprovat el pressupost se sol·licite a la Generalitat la presència d'un interventor.
Explica el Sr. Secretari que el que preveu el Decret és que ha d'existir una consignació
pressupostària en el supòsit de creació de nova plaça. No hi ha inconvenient en què s'aprove la
moció, però evidentment perquè arribe a ser efectiu es necessita aprovar el pressupost.
El Sr. Carbonell replica que la Moció és redundant igual que poden ser altres mocions,
com demanar el reconeixement de deute d'altres administracions. I les hem aprovat sense entrar
a valorar si són redundants o no ho són. No considera redundant una moció que ens permeta
avançar en el temps, perquè allò que hi ha pressupostos encara estan en una fase inicial. Només
coneixen els pressupostos de l'ajuntament, però no saben què passa en els pressupostos de les
societats, per la qual cosa l'aprovació dels mateixos pot retardar-se prou.
Replica el Sr. Acalde que els pressupostos de REMARASA se'ls va passar fa tres dies. I
que respecte a ACMURSA s'ha optat fer un pressupost semblant al de l'any passat, perquè
encara no tenen resposta de la Generalitat quant a gastos i subvencions. Anuncia que demà al
matí se'ls entregarà el dit pressupost. El Sr. Carbonell indicaquè estan a l'espera de l'ampliació
de la informació del pressupost de REMARASA:
Li aclarix el Sr. Alcalde que han entregat els pressupostos i quan el lligen, faran una
reunió amb les persones que han elaborat els pressupostos perquè s'aclarisquen els dubtes.
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Finalment sotmesa la moció a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat adopta
l'acord següent:
RESULTANT: Que l'article 2 del reial decret 731/1993, de 14 de maig, sobre provisió de llocs
de treball reservats a funcionaris d'Administració Local, amb habilitació de caràcter nacional,
establix
“La competència d'execució en matèria de classificació de llocs de treball reservats a
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional correspon a les
comunitats autònomes, dins del seu àmbit territorial, d'acord amb les normes següents:
b) Secretaries de classe segona: tenen tal caràcter les secretaries d'ajuntaments el
municipi de les quals tinga una població compresa entre 5.001 i 20.000 habitants,
així com els de població inferior a 5.001 el pressupost del qual siga superior a
500.000.000 de pessetes (3.000.000 de €). Estos llocs estan reservats a funcionaris
pertanyents a la subescala de Secretaria, categoria d'entrada, sense perjuí del que
preveu la disposició transitòria primera 2.B, del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre.
e) Intervencions de classe segona: tenen este caràcter els llocs d'intervenció en
corporacions amb Secretaria de classe segona i els llocs d'intervenció en règim
d'agrupació d'entitats locals les Secretaries Dels Quals estiguen incloses en classe
segona o tercera. Estos llocs estan reservats a funcionaris pertanyents a la
subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada.”
RESULTANT: Que l'article 14.1 del reial decret 1174/1987, de 18 de setembre pel qual es
regula el Règim jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional establix que “En les corporacions locals la Secretaria De Les Quals estiga
classificada en classe primera o segona existirà un lloc de treball denominat intervenció, que
tindrà atribuïda la responsabilitat administrativa de les funcions enumerades en els articles 4 i
6.1 d'este Reial Decret.” (Funció de control i fiscalització interna de la gestió
economicofinancera i pressupostària, i funció de comptabilitat respectivament)
RESULTANT: Que la població municipal existent segons l'última revisió anual del padró
d'habitants ( 1 de gener de 2.011) és de 8.569 habitants.
RESULTANT: Que l'import del pressupost vigent, corresponent a l'exercici de l'any 2.011
actualment prorrogat, va ascendir a la quantia de 5.788.817 €
CONSIDERANT: L'exigència legal de creació de la plaça d'Intervenció d'acord amb la
normativa citada, i la necessitat creació de la dita plaça, tant pels canvis motivats per la situació
econòmica així com la incipient i voluminosa normativa en l'àrea comptable i econòmica
haguda en estos últims anys, com per l'excés de tasques que es comprenen des de Secretaria
que fan impossible atendre des de la mateixa l'àrea comptable amb la dedicació que això
requerix.
CONSIDERANT: Que donada l'exigibilitat que l'exercici de les funcions legals de control i
fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i funció de comptabilitat
siga exercida en este Ajuntament per un funcionari pertanyent a la subescala d'IntervencióTresoreria, categoria d'entrada, la creació de la plaça d'Intervenció no suposa vulneració del
Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
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VIST l'article 7 del Decret 159/1997, de 29 d'abril, del Govern Valencià, pel que
s'aprova el Reglament regulador de les competències de la Generalitat Valenciana relativa als
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat, acorda:
PRIMER: sol·licitar a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana la modificació
de la classificació del lloc de treball de Secretaria, reservat a funcionaris d'Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional, passant a ser de Secretaria de classe Tercera a Secretaria
de classe segona.
SEGON: sol·licitar a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana la creació del
lloc de treball d'Intervenció, reservat a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, classificant-se com a Intervenció de classe segona.
TERCER: atorgar tràmit d'audiència a l'actual titular de la plaça de Secretaria Intervenció, D.
Fco. Javier Pelluz Requeno, com interessat en l'expedient.
QUART: comprometre's a dotar econòmicament la consignació pressupostària necessària en el
pressupost de l'any 2.012, per a sufragar els gastos que es deriven del present acord.
QUINT: una vegada completat l'expedient, remetre el mateix a la Conselleria de Presidència
perquè adopte la resolució pertinent.

SÈPTIM. MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE EL DIA
INTERNACIONAL DE LLUITA CONTRA L'HOMOFOBIA, LA TRANSFÒBIA I LA
BIFOBIA

La Sra. Piquer, regidor del grup de Bloc-Compromís, llig la moció següent:
“El 17 de Maig és el dia que internacionalment es dedica al reconeixement de la lluita
contra l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. Per això, hui és un dia per recordar a David,
assassinat a casa després d'aparèixer en un diari de la seua Uganda natal en el qual se li
visibilitzava com a gai i es demanava la seua mort.
Cal cridar ben alt. La LGTBfòbia, l'odi i menyspreu cap a lesbianes, gais, transsexuals
i bisexuals mata, i ho fa de moltes maneres. No només empunyant armes, també ocasionant i
facilitant entre nosaltres diversos problemes de salut. La prevenció del VIH és impossible en un
entorn LGTBfòbic que no permet parlar de salut sexual, que no permet parlar de relacions
afectives i sexuals entre persones del mateix sexe, que estigmatitza, discrimina i margina les
persones que viuen amb el VIH. En aquest sentit, és molt preocupant la intenció del govern
central de suprimir el Pla Nacional de la SIDA, el que comportarà sens dubte un repunt en les
infeccions per VIH així com la intenció del govern central de deixar sense cobertura a les
persones immigrants no regularitzades.
Reclamem al Govern Central, a la Generalitat i als ajuntaments valencians que
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treballen més activament perquè la vida i els drets de les persones LGTB es respecten,
promovent el reconeixement legal dels seus drets civils i que es faça realitat el seu dret a la
salut.
La igualtat és tasca de tota la ciutadania, i les administracions públiques també han de
treballar per a la seua promoció i comprometre’s a no donar ni un pas enrere. En drets, només
cap l’avanç. Per això, també volem recordar que el dret al matrimoni igualitari, aprovat el
2005, és una de les millors eines de lluita contra la LGTBfòbia. Un instrument que ha atorgat
dignitat, seguretat, protecció i autoconfiança a milers de persones i a les seues famílies, i per
això, el PP ha de retirar el recurs d'inconstitucionalitat presentat: senzillament, perquè suposa
un atac al desig d'igualtat de la ciutadania espanyola ratifica degudament la Constitució.
El 17 de maig, Dia contra la LGTBfòbia, ha de servir per reclamar, doncs, la fi de tota
discriminació per motiu d'orientació sexual i identitat de gènere i per reconèixer que la igualtat
legal és el mecanisme més eficaç per combatre-la. Ens comprometem a seguir avançant. La
lluita contra la LGTBfòbia és la lluita de totes i tots, és la nostra lluita.
Per tot açò, demanem les següents PROPOSTES D’ACORD
1.Que l’Ajuntament de Rafelbunyol es solidaritze amb totes les persones lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals perseguides arreu del món I insta a implementar mesures per a
garantir els seus drets.
2. Instem al Partit Popular a retirar el recurs contra el matrimoni igualitari que té
interposat al Tribunal Constitucional, per ser contrari a la igualtat de drets garantida a
la Constitució.”.
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 22 de maig 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, dos vots ponderats a favor, de la representant del grup Bloc-Compromís, tres
abstencions ponderades, de la representant del grup del PSPV-PSOE, no pronunciant-se el
representant del grup d'Independents de Rafelbunyol que reserva l'emissió del seu vot a la
celebració del Ple ordinari.

Continua dient la Sra. Piquer que en relació al primer punt de l'acord, s'ha sentit ja
moltes vegades que l'Ajuntament no és el lloc adequat per a presentar este tipus de mocions. El
seu Grup pensa que sí que ho és, perquè el Ple de l'Ajuntament deu veure's com un altaveu per a
reclamar el reconeixement de drets que determinats col·lectius tenen esbiaixats, encara que no
siguen competència directa municipal.
En referència a la segona part de la moció, indica que “el dret a casar-se està reconegut
en l'article 16 de la Declaració dels Drets Humans i que Amnistia Internacional ho reconeix
així. Dóna el mateix com es denomine, però açò porta darrere un atac amagat un atac directe a
totes les persones i relega els ciutadans homosexuals a una segona categoria i la lleva en part
drets civils reconeguts. “
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta en
relació al punt un de la moció el seu acord amb el mateix. Respecte al segon punt que insta al
Partit Popular a retirar el recurs d'inconstitucionalitat contra el matrimoni igualitari, no estan
d'acord, perquè consideren que hi ha llibertat perquè cada persona, col·lectiu o partit presente les
denúncies que crega pertinent i serà el jutge i no el Ple d'un Ajuntament el que prenga les
decisions. Per tant, indica que, si no es retira el punt segon, no votaran a favor la moció.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE explica que estan en contra de
qualsevol tipus de violència i de discriminació. El seu grup estanquentanta al partit polític que
va aprovar la llei per la qual es modificava el codi civil en matèria del dret a contraure
matrimoni, la qual cosa es coneix com a matrimoni gai. Estan a favor, perquè consideren que
tots els ciutadans poden triar la persona amb què volen viure. No els pareix correcte que el partit
Popular vullga portar açò al Constitucional per a acontentar al sector més dur del seu partit.
Manifesta en conseqüència el vot a favor de la moció.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, indica que tots tenen els mateixos drets i
deures i no entraran a valorar un punt en què estan d'acord. Reitera el ja manifestat que si no
retiren el punt segon el seu partit votarà en contra.
Replica la Sra. Piquer que és veritat que no són el Constitucional, però si poden instar al
Partit Popular a la retirada del seu recurs. El seu grup no retirarà el segon punt de la moció
bàsicament perquè són uns drets reconeguts i el recurs va contra estos drets i suposa un pas feia
arrere. Creuen que es tracta d'una qüestió retrògrada. A més hi ha un document que circula en el
que militants del PP estan en contra d'este recurs, el qual ha sigut formulat pel sector més
conservador del partit. A més hi ha una enquesta en què la majoria de la joventut espanyola
estan a favor del matrimoni.
El Sr. Alcade intervé per a dir que respecta l'opinió d'estes persones i la unió d'este tipus
de persones. Però el partit Popular, l'única cosa que diu és que no considera que això es puga dir
matrimoni. Estan d'acord en què tinguen la mateixos drets i hi haja igualtat, però no accepten
que a esta unió se li nomene “matrimoni”. Reitera el tema de la inclusió de mocions que no són
de competència municipal, llegint l'article corresponent; a pesar d'això no ha negat la seua
inclusió en l'orde del dia. Reitera que deu haver-hi respecte a l'opinió de tots els partits polítics.
Insistix la Sra. Piquer que es poden presentar estes mocions. Quant al tema de la paraula
“matrimoni” creu que es tracta d'un eufemisme, però que amaga altres coses i aspectes
ideològics.
El Sr. Fontelles felicita al Bloc per mantindre la moció, perquè si lleven el punt segon, li
lleven l'essència a la mateixa.

El Sr. Encarnación, indica que el seu partit no estan en contra de la paraula matrimoni.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per sis vots en contra dels
regidors del grup Popular, cinc vots a favor dels regidors del grup del PSPV-PSOE i BlocCompromís i dos abstencions dels regidors del grup Independents de Rafelbunyol
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B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

OCTAU.- 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

NOVÉ.- INFORMES DE L'ALCALDIA
El Sr. Alcalde informa sobre la sentència dictada pel Tribunal Suprem sobre el tema de
la indemnització dels terrenys de la residència, pel que es desestima el recurs de cassació
interposat pels germans González Gargallo i s'accepta la indemnització oferida per
l'Ajuntament, indicant el següent: “Fa 24 anys es van iniciar les obres de la residència. El 24
de maig de 1988 els germans Gargallo van firmar una acta de donació dels dits terrenys a
l'Ajuntament de Rafelbunyol. Però el 27 d'octubre de 1994 es van retractar i van obligar a
l'ajuntament a fer un conveni de cessió, establint en la clàusula 4 que l'Ajuntament havia de
satisfer-los 1960 m2 de les urbanitzacions que realitzara l'Ajuntament durant els quatre anys
següents i, en el cas que no s'aperturara cap urbanització, havia de satisfer-los en 40 milions de
pessetes. Transcorregut els quatre anys i no havent-se obert cap sector per part de
l'Ajuntament, li ls va indicar en el decret de l'alcaldia de 27 de gener de 1999 que podien
procedir a la indemnització prevista. No van acceptar els germans Gargallo el dit decret i van
acudir al contenciós.
Este recurs contenciós ha seguit fins als nostres dies. Els germans González Gargallo
sol·licitaven al jutge una quantitat de 3.348.056,59 € (557.069.743,47 pessetes). Els advocats
de l'Ajuntament havien fet la proposta de pagar 559.522,87 € (93.096.772,24 pessetes), és a dir
els 40 milions inicials més interessos.
Els germans Gargallo van perdre el dit recurs contenciós davant del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana. Van recórrer la dita sentència en recurs de cassació
davant del Tribunal Suprem. El dit tribunal dicta sentència a favor de l'Ajuntament i els imposa
les costes del present recurs als germans Gargallo.”
Informa també que ja ha arribat la subvenció de l'INEM per a la desocupació agrícola
per 89.000 €.

DESÉ.- INFORMES DE
SUPRAMUNICIPALS.

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol i representant en
l'EMTRE, informa que se'ns ha aprovat una visita el dia 13 de juny a la planta dels Foguerets
als representants de Puçol, el Puig i Rafelbunyol, per la qual cosa nostre municipi tindrà 17
places.
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La Sra. Losada, regidor del grup Popular i representant en el Consorci Comarcal de
Servicis Socials de l'Horta Nord, informa que per motius estrictament personals Maria José
López Baiona, la presidenta del Consorci ha renunciat al càrrec de regidor de Tavernes
Blanques, per la qual cosa automàticament deixa de ser representant en el Consorci i com a
conseqüència la presidenta. En estos moments la substituïx Ana Pastor Balaguer la
vicepresidenta i representant de Massamagrell.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular i representant en el Consorci
Pactem Nord, informa que el passat 23 de maig va haver-hi reunió del Consell. Per una confusió
en la data no va poder anar, però eixe mateix matí va estar parlant amb el president i el Gerent
del Consorci excusant la seua no assistència. Li van enviar l'esborrany de l'acta per a estar
informat i que quan tinga la definitiva li la farà arribar a la resta de Regidors. També ha quedat
amb ells per a intentar abordar la problemàtica de la participació de l'Ajuntament en el
Consorci.
Abans de passar al següent punt el Sr. Alcalde presenta amb caràcter d'urgència un punt
en l'orde del dia sobre la determinació de les festes locals per a l'any 2013. La urgència ve
motivada perquè el dia 30 de maig hi ha consell escolar municipal i un dels punts és determinar
les festes escolars per a l'any que ve. La comunicació de la Direcció Territorial d'Ocupació i
Treball va arribar després de celebrar-se les comissions informatives, per la qual cosa no hi ha
pogut ser introduït en l'Orde del dia del Ple.
Sotmesa a votació la urgència de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ PRIMER.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2013
El Sr. Alcalde proposa com a festes locals, i seguint els criteris d'anys precedents, els
dies 8 d'abril, dilluns, festivitat de Sant Vicent Ferrer i el 10 de setembre, dimarts, festivitat de la
Mare de Déu del Miracle.
Per part del senyor Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, s'indica que
prediquen en el desert, perquè sempre han mantingut que la festa local no fóra Sant Vicent, ja
que està inclosa dins del calendari escolar. A més Sant Vicent és patró de València. Sempre han
demanat la festivitat de Sant Antoni el dia 17 de gener, però consideren que és més apropiat, en
compte del dia de Sant Vicent, els dos dies seguits de festa local, és a dir, el 9 i 10 de setembre.
Apunta el Sr. Alcalde que el patró de València és Sant Vicent Màrtir, i que Sant Vicent
Ferrer és el patró de la província de València.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta el vot a
favor del seu partit.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, manifesta que la festa de Sant
Antoni ja està molt arrelada la seua celebració en cap de setmana i ara, intentar tornar a canviarla suposaria que molts no podrien participar de la mateixa. Respecten la proposta de l'alcaldia i
anuncien que s'abstindran.
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Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per majoria absoluta de huit vots a
favor, dels regidors dels grups Popular i Independents de Rafelbunyol, tres abstencions, dels
regidors del grup del PSPV-PSOE i dos vots en contra, dels regidors del grup Bloc-Compromís,
acorden determinar com a festes locals amb caràcter de no recuperables per a l'any 2013 els dies
següents:
 Dia 8 d'abril, dilluns, festivitat de Sant Vicent Ferrer.
 Dia 10 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare de Déu del Miracle.

DESÉ QUINT.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, s'explica que la pregunta que
tenien presentada relativa als contractes de manteniment no cal que li la contesten, perquè ja
s'ha tractat en la moció del grup Independents de Rafelbunyol, sense perjuí que els donen la
informació.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, pregunta sobre els dos pals de
la llum que hi ha en el carrer Sant Joan. Pensa que l'Ajuntament deuria pressionar a Iberdrola o
assumir la seua retirada de la via pública. Vol saber si s'ha fet algun tràmit a este respecte.
Respon el Sr. Alcalde que l'única solució és agafar la serra i llevar-los, perquè s'ha dit
moltes vegades a la companyia. Intervé el Sr. Saborit, regidor d'obres públiques, per a dir que hi
ha un altre problema afegit, i és que alguns veïns no deixen passar els cables per les seues
fatxades. El Sr. Alcalde indica que ho miraran.
També pregunta per la grua que hi ha en carrer la Serra. Si no s'utilitza demana que es
passada, perquè pot ser perillós.
Respon el Sr. Regidor d'obres, que ho miraran.
A continuació pregunta per la falta de llum en el carrer Sant Joan, perquè hi hi ha mig
carrer a fosques que no té llum.
Respon el Sr. Alcalde que parlaran amb l'electricista perquè l'arregle.
El Sr. Carbonell realitza el següent prec. Fa pocs dies es va incendiar la nau de
Fontestad a Museros. Demana que en nom de l'ajuntament s'envie un escrit en el que es
transmeta el nostre pesar i solidaritat amb l'empresa i els treballadors pel que succeïx.
També demana que s'envie un altre escrit a la Generalitat Valenciana per a manifestarlos el nostre desig que es posen en marxa els mecanismes necessaris per a ajudar a la dita
empresa i intentar que la mateixa estiga el mínim temps tancada.
Li indica el Sr. Alcalde que per telèfon ja se'l va transmetre. No hi ha inconvenient que
es trasllade en nom de tot l'ajuntament.

També vol realitzar un prec en referència a la sentència dels Germans Gargallo. S'alegra
que el Jutjat no els done la raó a ells, però no pot oblidar-se que allò que es va iniciar com una
donació ha acabat en un pagament de 90 milions de pessetes.
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Respon el Sr. Alcalde que el tema del pagament és pel conveni que es va firmar, es
tractava d'una zona rústica i es va pensar en els metres que podrien adquirir en una zona
urbanitzable. En funció d'açò es van traure els metres i el preu de llavors.
El Sr. Secretari explica que la primera sentència va indicar que l'Ajuntament no podia
pagar als germans Gargallos, que ells tenien el dret d'optar entre els diners o els terrenys. El
problema és que en la zona no hi havia terrenys per a oferir-los, per la qual cosa el jutjat va
determinar que davant de la impossibilitat de complir-se la sentència en els seus propis termes
es devia fixar una indemnització equivalent a l'import actualitzat a l'any 2.007 del valor de la
superfície que no havia pogut ser adjudicada. L'Ajuntament va defendre que es consideraren els
valors de mercat de 2001, que és quan s'obté l'aprofitament urbanístic en la zona on es devien
haver adjudicat els terrenys, actualitzats a l'any 2007 per l'aplicació del IPC, mentres que els
germans González Gargallo volien aplicar els preus del mercat de 2007. En primera instància el
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, va donar la raó a l'ajuntament.
Recorreguda la dita sentència en recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, també ha fallat
a favor de l'Ajuntament.

El Sr. Carbonell diu que als arrendataris històrics se'ls va pagar 500.000 pessetes per
fanecada.

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