AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 29 D'OCTUBRE DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 29 d'octubre 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, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI,
LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR
ENCARNACIÓN FURIÓ, RICARDO BLASCO GUILLEM, ENRIC CARBONELL I ROS y
MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que componen l'Ajuntament en Ple, sota la
Presidència del senyor alcalde JAIME GARCÍA GARCÍA, assistits del Senyor secretari D.
FCO. JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió ordinària, en primera
convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Ordre del Dia.
Excusa l'assistència el Sr. Fernando Bohigas Tomás, regidor del grup del PP, per raons
de naturalesa professional.

Declarat obert l'acte públic d'Ordre de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor president es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 1 d'octubre del 2012.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita acta,
ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

SEGON.- INICI DE L'EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL RELATIU AL
PROCÉS D'ALIENACIÓ DE LA PARCEL·LA E.1.1.1 SÍTIA EN L'ÀMBIT DEL
SECOTOR IV DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDES, GARATGES I
TRASTERS SUBJECTES AL RÈGIM DE PROTECCIÓ PÚBLICA, PER
INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE PAGAMENT PER LA MERCANTIL
VAINDECO SL.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Informativa d'Obres Públiques de data 23 d'octubre de 2.012, en el que els grups polítics es
manifesten a favor d'adoptar l'acord d'inici de l'expedient de resolució contractual en els termes
informats, dictaminant-se en este sentit al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
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Manifesta el Sr. Alcalde que l'empresa VAINDECO, SL ha incomplit el contracte, perquè
no ha pagat la parcel·la, havent de resoldre's el contracte per causes imputables a l'adjudicatari
Atorgada la paraula als portaveus dels grups Polítcicos, el Sr. Carbonell, portaveu del
grup municipal del Bloc-Compromís, explica que finalitzat el termini l'empresa no ha procedit
al pagament de la parcel·la, per la qual cosa estem obligats a iniciar l'expedient de resolució.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol, es
manifesta en el mateix sentit que el Bloc-Compromís. Quan al seu dia es va fer la licitació tots
vam pensar que seria una operació complicada i ara es té la prova. L'única cosa que queda és
obrir expedient de resolució i liquidar l'assumpte.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, indica que el seu grup també està a
favor.

Finalitzat el debat, el Ple de l'Auyuntamiento adopta l'acord següent:
“Donat compte de l'expedient que es tramita per a procedir a la parcel·lació d'una
parcel·la propietat municipal de 4563,27 m2, segons recent mesurament siti en el sector IV de
Rafelbunyol, i posterior alienació de les tres parcel·les resultants.
CONSIDERANT: Que el Ple de l'Ajuntament, fent ús de les competències previstes en l'article
22.1.o) de la Llei 7/1.985, Reguladora de les bases del Règim Local, va acordar, per acord de
data 28 de desembre de 2.011 procedir a la a la parcel·lació de la Parcel·la E1.1 integrada en
el sector IV del Sòl urbanitzable residencial de Rafelbunyol, d'una superfície que segons recent
mesurament ascendix a 4.563,27 m2, i posterior alienació de les tres parcel·les resultants
identificades com:
1. Parcel·la E.1.1.1. D'1.105,65 metres quadrats.
2. Parcel·la E.1.1.2. D'1.804,10 metres quadrats.
3. Parcel·la E.1.1.3. D'1.653,52 metres quadrats.
Aprovant-se igualment el Plec de Condicions que devia regir l'alienació pel sistema de
concurs públic de les mencionades parcel·les.
CONSIDERANT: Que l'anunci relatiu a la convocatòria del mencionat concurs va ser publicat
en el Butlletí Oficial de la província núm. 20 de data 24 de gener de 2.012, així com en el perfil
del contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol..
CONSIDERANT: Que amb data 2 de gener de 2.012 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.
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CONSIDERANT: Que finalitzat el termini de presentació de proposicions per a optar a
l'alienació de la mencionada parcel·la, la Mesa de Contractació, va realitzar la classificació de
les ofertes d'acord amb el que preveu la clàusula 12 del Plec de Condicions, amb el resultat
següent:
*Proposicions presentades relatives al Lot 1, relativa a Parcel·la E.1.1.1 situada en el municipi
de Rafelbunyol de 1.105,65 metres quadrats:
-Proposició núm.1 presentada per l'empresa VAINDECO S.L. Puntuació: 44 punts.
*Proposicions presentades relatives al Lot 2, relativa a Parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi
de Rafelbunyol de 1.804,10 metres quadrats:
-Proposició núm.1 presentada per l'empresa VAINDECO S.L. Puntuació: 44 punts
*Proposicions presentades relatives al Lot 3, relativa a Parcel·la E.1.1.3 situada en el municipi
de Rafelbunyol de 1.653,52 metres quadrats:
CAP
CONSIDERANT.- Que la Mesa de contractació, en compliment del que preveu la clàusula 13
del plec de Condicions va acordar requerir als licitadors que havien presentat l'oferta més
avantatjosa perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar del següent a aquell en què
haguera rebut el requeriment presentara, els documents següents:
4. Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. Justificació d'haver constituït la garantia definitiva, equivalent al 5% del preu
d'adjudicació del contracte, IVA exclòs, en qualsevol de les modalitats indicades en
l'article 96 del TRLCSP.
CONSIDERANT.- Que l'empresa VAINDECO S.L. a la que prèviament se li havia requerit per
a la presentació de la documentació indicada en la clàusula 13 del Plec de Condicions, va
presentar en data 14 de març escrit acompanyant la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
sol·licitant una pròrroga fins al dia 16 d'abril de 2.012 per a aportar els justificants d'haver
constituït la garantia definitiva.
CONSIDERANT.- Que amb posterioritat, en data 27 de març de 2.012, l'empresa VAINDECO
S.L. va presentar justificant d'haver depositat la garantia definitiva corresponent al lot 1
relativa a Parcel·la E.1.1.1 situada en el municipi de Rafelbunyol d'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 d'1.804,10 metres
quadrats, al·legant “que el procés d'estudi de mercat i la seua probable evolució en un futur
immediat està sent més complex del que preveu. Les informacions prèvies i els sondejos que es
van fer per a la preparació de l'oferta són difícils de confirmar, i el nostre departament
comercial precisa un termini més folgat per a concretar la demanda real”.
CONSIDERANT.- Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de març de 2.012
va acordar:
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PRIMER.- Adjudicar la parcel·la identificada com E.1.1.1. de 1.105,65 m2 a la
mercantil VAINDECO S.L., domiciliada en la Plaça Bandes de Música de la Comunitat
Valenciana 7, baix-dreta de València, CIF núm. B-46376778, pel preu de CINC-CENTS
HUITANTA-HUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTAQUATRE CÈNTIMS D'EUROS IVA INCLÒS (588.923,44 € IVA inclòs) equivalents a
499.087,66 € més 18% d'IVA. L'adjudicació es va realitzar amb sotmetiment a l'oferta
presentada a la que l'empresa quedava vinculada.
SEGON: Deixar sobre la mesa, i en conseqüència pendent de resolució, la sol·licitud de
pròrroga formulada respecte a la justificació de presentació de la garantia definitiva
relativa al lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi de Rafelbunyol de 1.804,10
metres quadrats, per suposar una variació respecte a la primera sol·licitud de pròrroga
realitzada i no haver pogut ser objecte d'estudi per la corporació a l'haver-se formulat
el dia anterior a la celebració de la sessió del Ple de l'Ajuntament.
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 d'1.653,52 metres
quadrats, al no haver-se formulat oferta sobre la mateixa.
CONSIDERANT.- Que per acord de Ple de data 2 de maig de 2.012, es va accedir a la
sol·licitud formulada per l'empresa Vaindeco S.L. de concessió d'una pròrroga de tres mesos
per a la presentació de l'aval definitiu corresponent al lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el
municipi de Rafelbunyol de 1.804,10 metres quadrats indicant-se expressament que el termini
començava a comptar del moment en què es va cursar la sol·licitud, és a dir, el 27 de març de
2.012, per la qual cosa la data per a la presentació del dit aval definitiu caducaria el dia 27 de
juny de 2.012
CONSIDERANT.- Que per escrit de data 27 de juliol del 2012, registrat en el registre General
de l'Ajuntament en data 31 de juliol de 2.012 la mercantil VAINDECO S.L. va presentar escrit
que en essència manifestava:

1. La renúncia, per qüestions financeres i de viabilitat, a prosseguir amb la licitació
de la parcel·la del Lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi de Rafelbunyol de
1.804,10 metres quadrats
2. La sol·licitud de la devolució de l'aval de data 27 de febrer de 2.012 per un import
de 16.227,61 € depositat com a garantia provisional per a participar en la licitació
de l'adjudicació del del Lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi de
Rafelbunyol de 1.804,10 metres quadrats, justificant esta excepcionalitat en els
greus problemes de finançament derivat de l'actual conjuntura econòmica.
3. La sol·licitud d'una pròrroga de sis mesos per al pagament del preu de la parcel·la
del lot 1, parcel·la identificada com E.1.1.1. Situada en el Municipi de Rafelbunyol
de 1.105,65 m2
CONSIDERANT.- Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1 d'octubre de 2.012,
va acordar, en relació amb la sol·licitud d'ampliació del termini per al pagament del preu de la
parcel·la corresponent al lot 1, parcel·la E.1.1.1 de 1.160,65 m2, estimar parcialment la
sol·licitud concedint d'un termini addicional de dos mesos a comptar del venciment del termini
inicial per a procedir al pagament del preu de la parcel·la E.1.1.1., per aplicació del que
establix l'article 49 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
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procediment administratiu Comú sobre ampliació de terminis Advertint que finalitzat el dit
termini, que vencerà el 13 d'octubre del 2012, sense que s'haja procedit al pagament de la
parcel·la, es procedirà a incoar expedient de resolució contractual.
CONSIDERANT.- Que finalitzat el termini addicional mencionat en el paràgraf anterior no s'ha
procedit al pagament del preu de la parcel·la, E.1.1.1 de 1.160,65 m2.
Vist l'informe jurídic que es troba en poder de l'expedient, del que es desprén en essència el
següent:
1. Que en el present supòsit de fet ens trobem davant d'un contracte administratiu especial
dels previstos en l'article 19 1 b) del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, tal com determinava l'estipulació 2 del Plec de Condicions, i que per tant es
regix per la normativa aplicable en matèria de contractació pública en relació amb els
efectes i l'extinció del contracte.

2. Que el plec de condicions aprovat establia en la seua estipulació 14 en relació amb la
formalització del contracte i la forma de pagament, el següent:
“Justificat el depòsit de la garantia definitiva els presents contractes podran ser
formalitzats una vegada es faça efectiu el pagament de les parcel·les per a la qual cosa
el/els adjudicatari/s disposarà/n del termini màxim de 4 mesos (a millorar en l'oferta) a
comptar del moment de l'adjudicació definitiva”.

3. Que en estos moments, el termini establit en el plec ha sigut incomplit per part de la
mercantil adjudicatària pel que l'Administració municipal pot, com a conseqüència de
l'incompliment, procedir a la resolució del contracte per causa imputable al
contractista.

4. Que la normativa aplicable en matèria de contractació pública per al present supòsit és
el TRLCSP, que establix en l'article 223 relatiu a les causes de resolució:
“L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades com a
tals en els plecs o en el contracte.”

5. Que en el present supòsit de fet, la falta de pagament de la parcel·la alienada per part
de la mercantil adjudicatària és una de les condicions essencials del contracte, la qual
ha sigut incomplida i ha de portar, com a conseqüència, l'inici d'un expedient de
resolució del contracte.

6. Que l'article 109 del RGLCAP establix el procediment que s'ha de seguir per a
qualsevol expedient de resolució contractual, en els termes següents:
“1. La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instància del contractista, amb l'autorització prèvia, en el cas previst en l'últim paràgraf
de l'article 12.2 de la Llei, del Consell de ministres, i compliment dels requisits
següents:
A.-Audiència del contractista per un termini de deu dies naturals, en el cas de
proposta d'ofici.
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B.-Audiència, en el mateix termini anterior, de l'avalista o assegurador si es
proposa la confiscació de la garantia.
C.-Informe del Servici Jurídic, excepte en els casos previstos en els articles 41 i 96
de la Llei.
D.-Dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat
Autònoma respectiva, quan es formule oposició per part del contractista.”

7. Que en relació amb els efectes de la resolució del contracte, s'ha de posar en relleu el
que disposa l'article 225. Del TRLCSP:
“3. Quan el contracte es resolga per incompliment culpable del contractista, este haurà
d'indemnitzar a l'Administració els danys i perjuís ocasionats. La indemnització es farà
efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, si és el cas, s'haguera constituït, sense
perjuí de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es referix a
l'import que excedisca del de la garantia confiscada.
4. En tot cas l'acord de resolució contindrà pronunciament exprés sobre la procedència
o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que, si és el cas, haguera
sigut constituïda. Només s'acordarà la pèrdua de la garantia en cas de resolució del
contracte per concurs del contractista quan el concurs haguera sigut qualificat com a
culpable.”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques i urbanisme emés en data 23
d'octubre de 2.012.
El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Iniciar expedient de resolució del contracte per causa imputable al
contractista de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
SEGON.- Donar tràmit d'audiència a la contractista per un termini de 10 dies naturals,
perquè accepte o s'opose a la resolució del contracte iniciat d'ofici per part de l'Administració
municipal.
TERCER.- Iniciar expedient de confiscació de la garantia definitiva pels danys i perjuís
ocasionats a l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol conseqüència de l'incompliment contractual de
la mercantil contractista.
QUART.- Donar tràmit d'audiència pel termini de deu dies naturals a l'avalista (entitat
Banc de València S.A.) perquè al·legue el que al seu dret convinga.”

TERCER.- APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'ADEQUACIÓ
DEL POLIESPORTIU
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Informativa d'Obres Públiques de data 23 d'octubre de 2.012 en la qual, sotmés l'assumpte a
votació, el mateix és dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, indica que s'ha
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arribat a este pas perquè hi ha la voluntat política manifestada en una reunió de portaveus de
portar el projecte avant i per això es porta a aprovació. Consta de dos obres fonamentals:
Adequació de vestuaris i grades del camp de futbol per un import de 64.606 €.
Urbanització exterior i camp de futbol per un import de 387.303 €.
El total del projecte, incloent gastos generals, IVA, etc., ascendix a 662.248 €.
En principi hi ha una subvenció pendent entre Diputació i Conselleria que ascendix a
200 mil euros i es va acordar entre tots destinar-los a esta obra. També deu diners la Generalitat
Valenciana, el qual s'ha hagut d'anticipar, i que també es pot destinar a esta obra. Finalment
queda la possibilitat de vendre algun solar per a obtindre més diners i acabar l'obra, per la qual
cosa estan a favor de l'aprovació.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que hi ha
tres vies per al finançament d'esta fase del poliesportiu. Afig que es tracta de solucions que estan
en l'aire, perquè són subvencions que han d'arribar i unes parcel·les que s'han de vendre. Si
arriben es podrà portar avant les obres, però sinó, tot es quedarà en la intenció. També estan a
favor.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, indica que ara estan aprovant el
projecte bàsic i d'execució però no el finançament del mateix. Es tracta d'una proposta que tots
portaven i a la que han arribat a un acord, per la qual cosa estan a favor.

El Sr. Alcalde, en representació del grup Popular, també es mostra a favor de
l'aprovació.
Sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat s'acorda aprovar el projecte bàsic i
d'execució d'adequació del poliesportiu.

QUART.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS
PER A L'EXERCICI DE 2013.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa De
Comptes celebrada el 25 de setembre del 2012, en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor, dels representants del grup
Popular i set abstencions ponderades, dels representants dels grups PSPV-PSOE, Independents
de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, la modificació de varis ordenances fiscals per a l'exercici de
2.013.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, manifesta que estes mesures són
conseqüència del crèdit sol·licitat per al pagament a proveïdors que va obligar a aprovar un Pla
d'Ajust. Estan parlant d'actualitzacions que es traduïxen en pujades, algunes raonables.
Considera que estan forçats a realitzar-les per l'aprovació del Pla d'Ajust. Com és conseqüència
d'eixos motius es mantenen en la postura manifiestada en Comissió, és a dir, s'abstenen.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que les
pujades manifestades són conseqüències del Pla d'Ajust que ens obligava a buscar vies de
finançament d'este crèdit de 1.800.000 euros. Hi ha dos vies per a açò, que és a través de
l'augment d'ingressos i a través de l'estalvi en gastos. Esta proposta va enfocada a l'increment
d'ingressos amb la pujada de diverses taxes i impostos que repercutixen en les butxaques dels
veïns. Ja que hui de forma obligada han d'aprovar estes pujades, ens agradaria posar sobre la
mesa la proposta que l'alcaldia busque també l'estalvi en gasto, amb la revisió dels contractes en
el servici de recaptació, enllumenat públic, contractes de manteniment, enginyeries tècniques.
També es van a abstindre.

El Sr.Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que atés que els
ajuntaments tenien deutes amb proveïdors i contractistes, el govern central va llançar la idea del
crèdit i la realització d'un Pla d'Ajust. Este ajuntament devia 1.750.000 € impagades a les que
calia afegir els deutes d'ACMURSA i REMARASA, per la qual cosa es va contractar un ICO
per a fer front a este deute, el que els va obligar a realitzar un Pla d'Ajust per a finançar la
devolució del préstec i aconseguir un equilibri pressupostari. Al seu dia es van abstindre en
l'aprovació del Pla i van considerar que amb les pujades que ara es proposen deuen també
abstindre's.
El Sr. Alcalde, portaveu del grup Popular, indica que el Pla d'Ajust és una cosa que
afecta tots els ajuntaments, els quals tenien deutes com a conseqüència dels impagaments de la
Generalitat i de l'Estat als ajuntaments. Ara s'ha pagat i no es deu a les empreses, però es deuen
les subvencions per part de la Generalitat. El Pla d'Ajust va permetre que els ajuntaments
reberen de l'Estat estes quantitats que necessiten per a fer front als seus deutes i tornar-lo en deu
anys. L'estat amb el Pla d'ajust va obligar a l'Ajuntament a una sèrie de compromisos, els quals
han d'estrényer-se el cinturó i augmentar la recaptació per a fer efectiu el pagament, per la qual
cosa hi han hagut de plantejar obligatòriament estes pujades. Han procurat anar amb cautela en
la pujada de les mateixes. L'oposició s'absté i és molt ama de fer-ho, però creu que hi ha una
contradicció amb l'aprovació en un ple el Pla que ara que obliga a fer les pujades, i ara
s'abstenen.
El seu grup està d'acord, perquè no és una pujada excessiva de caràcter generalista, han
passat molts anys sense augmentar-los i creuen que ara és el moment per a fer-ho.

Contesta el Sr. Carbonell que és veritat que el Ple de l'ajuntament va aprovar el Pla
d'Ajust, però també és veritat que el seu grup es va abstindre. En aquell ple va manifestar que
indistintament del color polític dels ajuntaments, tots estaven acudint a eixe pla d'ajust, encara
que algú considerava excessius els interessos que calia pagar. També van dir que si haguera
sigut necessari votar a favor per a la seua aprovació ho haurien fet, però que com no ho era i hi
hi havia coses en què no estaven d'acord, preferiren abstindres. Ara, que podien votar en contra,
mantenen la mateixa postura que llavors.

El Sr. Encarnación no entén per què s'aborda este debat ara. Li indica a l'Alcaldia que el
Pla d'Ajust és conseqüència de la seua gestió. Al seu dia el van aprovar perquè era necessari per
a pagar als proveïdors. Però també és veritat que entenen que hi ha dos formes d'obtindre un
ajuntament més diners, amb uns ingressos superiors i amb un major estalvi. I això és el que
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demanen hui. Que l'ajuntament estalvie més renegociant els contractes de servicis i
manteniments. El que no pot ser és que s'estrenya als veïns i no als contractistes, que és el que
està passant hui en este ajuntament.

Respon el Sr. Alcalde que pensa que el Sr. Encarnación no sap el que està passant en
l'Ajuntament, perquè parla i culpa a l'alcalde que no pague la Generalitat o altres empreses, quan
ell no té la culpa d'açò. Si els hagueren pagat tot el que els deuen, no ens faria falta el pla d'ajust,
perquè pràcticament tot el que s'ha posat en el Pla d'Ajust és conseqüència del que li deuen a
l'Ajuntament. Afig que s'està estalviant tot el que es pot i es procura fer les coses estalviant el
màxim possible.

Replica el Sr. Encarnación que el Sr. Alcalde és massa llest.

El Sr. Fontelles diu que el president pot intervindre per a cridar a l'orde, però ara està
establint un diàleg que després dóna opció a la rèplica. Continua dient que el seu grup és
coherent amb el seu vot, perquè es van abstindre en el Pla d'Ajust i ací en estes pujades també
ho fan. El Sr. Alcalde ha manifestat que la culpa d'este deute és perquè no arriben les
subvencions, com ocorre en quasi tots els pobles de la Comunitat Valenciana. Per tant és
responsabilitat de la Generalitat Valenciana la que provoca este endeutament al no pagar les
subvencions i gastar-se els diners en la Formula 1, en la visita del papa, sobrecostos en la ciutat
de les Ciències i molts exemples més, en compte de dedicar-se a la sanitat, educació…

El Sr. Alcalde li indica que no s'isca del tema. Ací han dit que la culpa és de l'alcalde i
ha contestat que no és culpa seua si no li paguen el que deuen. El que han fet ha sigut recolzarse en una solució que ha donat l'Estat per a poder pagar els deutes de l'Ajuntament. Ara el deure
és pagar a l'Estat, afegint que la seua voluntat politica és que quan els paguen amortitzar el
préstec, però com està el tema de l'execució del camp de futbol ha proposat destinar part d'eixos
diners a la remodelació del camp de futbol i deixar que eixos 370.000 mil euros es paguen en 10
anys.

Intervé el Sr. Fontelles per a dir que també hi ha responsabilitats dels pobles, perquè
molts no han fet el Pla d'Ajust, i això és una falta de responsabilitat.

Finalitzat el debat i sotmés l'assumpte a votació per cinc vots a favor dels regidors del
grup popular i set abstencions dels regidors dels grups del PSPV-PSOE, Bloc-Compromís i
Independents de Rafelbunyol, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar provisionalment la
modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de l'Impost i Taxes que a continuació
s'expressen. I de conformitat amb el que establix l'art. 17.1 de la llei 39/1988, de 28 de
desembre, s'ordena la seua exposició al públic i als interessats que es referix l'art. 18 de la
mencionada Llei, perquè durant el termini de trenta dies puguen examinar l'expedient i presentar
reclamacions o suggeriments que consideren oportú formular.
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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.
Ordenances Fiscals objecte de la modificació:

1. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
Introducció d'un nou paràgraf en l'article 2.1 de l'ordenança Fiscal vigent reguladora de
l'Impost sobre Béns Immobles amb la redacció següent:
“Tractant-se d'immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter
permanent, per complir les condicions que es determinen reglamentàriament, s'exigirà
un recàrrec del 20% de la quota líquida de l'impost. El dit recàrrec, que s'exigirà als
subjectes passius d'este tribut i al que resultaran aplicable, en el no previst en este
paràgraf, les seues disposicions reguladores, es meritarà el 31 de desembre i es
liquidarà anualment per l'Ajuntament, una vegada constatada la desocupació de
l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel que esta es declare.”
2. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Modificació de l'article 1 de l'ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica que queda redactat de la manera següent:
“de conformitat amb el que preveu l'article 95.4 del Reial Decret legislatiu2/2004 de 5
de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals els coeficient
d'increment de les quotes de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica aplicable en este
Municipi queden fixats en els següents:
Tipus vehicle
Turismes
Turisme menys 8 cv
Turisme de 8 a 12 cv
Turisme de 12 a 16 cv
Turisme de 16 a 20 cv
Turisme més de 20 cv

Coeficient d'increment
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50

Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

1,30
1,35
1,40

Camions
Camió > 1000 Kg c/útil
Camió 1000-3000 kg c/u
Camió 3000-10000 kg
Camió +10000 Kg

1,30
1,35
1,40
1,45
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Tractors
Tractor menys 16 cv
Tractor 16-25 cv
Tractor més 25 cv

1,30
1,35
1,40

Remolcs
Remolcs750-1000 k. C/u
Remolcs 1000-3000
Remolcs més 3000

1,30
1,35
1,40

Ciclomotors
Moto. Fins a 125 c/c
Moto 125-250 c/c
Moto 250-500
Moto 500-1000 c/c
Moto més de 1000 c/c

1,30
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50

3. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues)
*Modificació de l'apartat 3 de l'article 7 de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre
increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que queda redactat de la manera següent:
“3. El percentatge anteriorment citat serà el que resulte de multiplicar el nombre
d'anys expressat en l'apartat 2 del present article pel corresponent percentatge anual,
que serà:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprés entre un i
cinc anys: 3,3.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys:
2,90.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze
anys: 2,60.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys:
2,50.
*Modificació de l'article 13 de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana, que queda redactat de la manera següent:
“La quota d'este impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable del tipus del
27%.”
4. Impost sobre activitats econòmiques.
Modificació de l'article 3 de l'ordenança Fiscal que queda redactat de la següent manera
“article 3r . – Quota tributària:
1. D'acord amb el que establix l'article 86 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Sobre les quotes municipals,
provincials o nacionals fixades en les tarifes de l'impost s'aplicarà, en tot cas, un coeficient de
ponderació, determinat en funció de l'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu.
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El dit coeficient es determinarà d'acord amb el quadro següent:
Import net de la xifra de negocis (euros)

Coeficient

Des d'1.000.000,00 fins a 5.000.000,00

1,29

Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00

1,30

Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00

1,32

Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00

1,33

Més de 100.000.000,00

1,35

Sense xifra neta de negoci

1,31

A l'efecte de l'aplicació del coeficient a què es referix este article, l'import net de la xifra de
negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d'activitats econòmiques exercides
per ell i es determinarà d'acord amb el que preveu l'article 82.1.C de la dita Llei.
2. Coeficient de situació: sobre les quotes modificades per l'aplicació del coeficient de
ponderació previst en l'apartat anterior s'establix la següent escala de coeficients que pondera
la situació física del local dins del terme municipal atenent a les següents categories de carrer:
Carrers de 1a categoria: C/El Puig, C/Mare de Déu del Miracle, Travessia
C/Mare de Déu del Miracle, C/Major, C/Calvari, C/Magdalena i C/Cami Fons.
Coeficient de ponderació: 2
Carrers de 2a categoria: carrers del Polígon Industrial. Coeficient de
ponderació: 1,5
Carrers de 3a categoria: resta de carrers del nucli urbà: 1”
5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Modificació de l'annex relatiu al valor de la construcció segons tipologia de l'edificació,
quedant redactat de la manera següent:
“ANNEX QUE SE CITA
- Vivendes unifamiliars: 680 €/m2
- Vivendes plurifamiliars: 567 €/m2
- Reforma de vivendes: 340 €/m2
- Locals comercials de nova planta: 614 €/m2
- Habilitació i reformes de locals comercials: 370 €/m2
- Naus industrials (oficines): 472 €/m2
- Naus industrials (Cobertes i estructures metàl·liques): 237 €/m2
-Habilitació i reformes de naus industrials: 237 €/m2

En el cas d'habilitacions de locals comercials en què s'empren materials de construcció
d'alta qualitat i reformes de vivendes que afecten l'estructura de les mateixes, s'aplicaren els
valors corresponents a nova construcció.
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Els magatzems, cambres, garatges i soterranis de cada edifici es valoraren al 50% del
preu anterior de la topologia corresponent.
Altres tipologies i obres d'urbanització requeriran estudi particularitzat”

QUINT.- PROPOSTA D'AIGÜES DE VALÈNCIA SOBRE MODIFICACIÓ DE
TARIFES DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de
Comptes celebrats el 23 d'octubre del 2012, en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor, dels representants del grup
Popular i set abstencions ponderades, dels representants dels grups PSPV-PSOE, Independents
de Rafelbunyol i Bloc-Compromís.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica esta empresa mai s'oblida
de pujar el IPC en les taxes. És veritat que açò anava en el contracte, un contracte per a 25 anys
que el seu grup no va aprovar, i és per això que mantenen la postura manifestada en comissió.

La resta de portaveus de grups polítics manifesten l'abstenció dels seus grups.
El Sr. Alcalde en representació del grup del Partit Popular recorda que en el ple de l'1 de
juliol del 2008 es va aprovar que les tarifes s'incrementaren d'acord amb el IPC. És un
compromís de l'Ajuntament i per tant no es pot trencar. Veuen lògic i normal que s'incremente
el IPC, però han de ser conseqüents i complir amb el que van aprovar al seu dia.

En conseqüència, el ple de l'Ajuntament per cinc vots a favor dels regidors del grup del
Partit popular i set abstencions dels regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de
Rafelbunyol i Bloc-Compromís, acorda aprovar
provisionalment la modificació de
l'Ordenances Fiscals reguladores de la taxa per la prestació del servici de clavegueram d'acord
amb la proposta formulada pel concessionària del servici Aigües de València S.A.I de
conformitat amb el que establix l'art. 17.1 de la llei 39/1988, de 28 de desembre, s'ordena la seua
exposició al públic i als interessats que es referix l'art. 18 de la mencionada Llei, perquè 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.
Text de la modificació:
Modificació de l'article 5, referit a la quota tributària, que queda redactat en el sentit
següent:
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2.- La quota tributària a exigir per la prestació dels servicis de clavegueram i depuració
serà la següent:
Tarifa domèstica:
*Quota de servici: 1,655 €/mes (abans 1,611)
*Quota de consum: 0,056 €/m3 (abans 0,054)
Tarifa industrial:
*Quota de servici: 4,963 €/mes (abans 4,833)
*Quota de consum: 0,222 €/m3 (abans 0,216)
3.- En els aprofitaments privats d'aigua procedents de pous. Mines, aqüeductes o
provinents d'arreplega de pluvials, se li facturarà pel cabal mesurat per registres permanents,
establits a càrrec del contribuent o pels metres cúbics abocaments, declarats a l'EPSAR.”

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE AMB MOTIU DE L'ANUNCI DEL
GOVERN D'ESPANYA DE REFORMAR LA LLEI 2/2010 DE SALUT SEXUAL I
REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS.
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Davant de la intenció manifesta de l'actual Govern d'Espanya de reforma la Llei
2/2010 Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció Voluntària de l'Embaràs, en termes clarament
restrictius i d'eliminació de drets, més de 140 organitzacions de dones, col·lectius en defensa de
la sanitat i entitats socials, s'han unit davall el manifest “Decidir ens fa lliures” que aposta
clarament pel dret de les dones a decidir lliurement sobre la interrupció del seu embaràs com a
part fonamental dels Drets Humans de les Dones, perquè l'exercici d'este dret no pot ser regulat
pel Codi Penal.
Una vegada més El Govern del PP, davant de la ineficàcia de la seua política
econòmica, ha optat per aplicar la seua política ideològica més conservadora, retallant els
drets de les dones. Una pèrdua de drets que suposaria un risc per a la salut i la vida de les
dones, ometent l'obligació de l'Estat d'acord amb la normativa europea i internacional, de
referendar la protecció i seguretat jurídica en matèria de drets sexuals i reproductius.
El dret a decidir de les dones sobre els seus cossos i les seues vides està enfrontat amb
el prototip de feminitat que discrimina les dones i que pretén imposar El Govern amb esta
anunciada reforma.
Amb esta moció seguim les recents recomanacions que nacions Unides ha realitzat a
Espanya, en ocasió de la revisió del compliment del Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals (PIDESC), on reconeix els drets al treball, educació, seguretat social i el
dret a garantir el més alt nivell possible de salut, incloent la salut mental, sexual i reproductiva,
sense cap discriminació. En elles nacions Unides recomana al nostre Estat/Espanya garantir la
plena aplicació de la Llei Orgànica 2/2010 de 3 de març del 2010 en tot el territori nacional i
l'adopció d'un procediment bàsic comú a totes les comunitats per a garantir un accés equitatiu
a la interrupció voluntària de l'embaràs; per a assegurar que l'exercici de l'objecció de
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consciència per part de metges i d'altres membres del personal sanitari, no constituïsca un
obstacle per a les dones que vullguen posar fi a un embaràs.
ACORDS
1.- Este Ajuntament s'unix al manifest “Decidir ens fa lliures” elaborat per la Plataforma
Estatal en Defensa dels Drets Sexuals i Reproductius que agrupa a més de 140 organitzacions
socials i de dones. I promourà activament, a través dels mitjans de comunicació locals i amb
activitats, la seua difusió.
2.- Exigix al Govern de la nació el manteniment de la llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual
i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, així com la garantia que les dones
puguen exercir el seu dret a la interrupció voluntària de l'embaràs.”

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari de 23 d'octubre del 2012 en la qual l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement al
Ple de l'Ajuntament per huit vots en contra, dels representants dels grups Popular i Independents
de Rafelbunyol, i cinc vots a favor, dels representants dels Grups del PSPV-PSOE i de BlocCompromís.
La Sra. Carbonell continua explicant que el seu grup presenta esta moció davant de
l'anunci del Govern de modificar l'actual llei 2/2010. Entenen que este tipus de mocions és
necessari que es discutisquen en l'àmbit local perquè és un acte de responsabilitat amb el dret de
les dones. Amb esta moció volen manifestar la indignació que suposa el retrocés en el
reconeixement dels drets sexuals i reproductius de les dones en cas d'aprovar-se esta reforma,
així com el fet d'acceptar un retall en l'autonomia i llibertat de la dona. Mostren el seu rebuig
amb l'argumentari d'esta reforma perquè és retrograde, manipulador i ideològic. A més mostren
la seua repulsa perquè la vulneració dels drets de les dones s'està convertint en el segell
ideològic del partit Popular. L'aprovació d'esta llei ens ha posat a l'altura de molts països en esta
matèria i es va fer seguint les recomanacions de la Unió Europea i s'ha aconseguit molts
avanços a l'acabar amb la criminalització de les dones i la persecució del personal sanitari, a
més de reconéixer el dret d'una maternitat lliurement decidisca, és a dir, el dret a decidir sobre el
seu embaràs. Amb esta llei també es garantix el dret a l'educació i salut sexual, podent d'esta
manera previndre la transmissió de malalties sexuals entre jóvens, embarassos no desitjats….
Garantix progressos i està molt lluny de ser un xec en blanc de la interrupció de l'embaràs. Una
reforma en el sentit anunciat pel PP suposa un atac frontal als drets de la dona i des del seu
partit es revelaran sempre contra açò.

La Sra. Piquer Carbonell, regidor del Grup Bloc-Compromís, reitera allò que s'ha
manifestat en comissió. Les declaracions realitzades pel ministre de Justícia no és una
modificació ja realitzada però és una declaració molt greu i que suposaria un pas cap arrere en
els drets de les dones, per la qual cosa es manifesten a favor de la moció.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que no
entraran en este debat, reafirmant allò que s'ha manifestat en Comissió, i votaran en contra.
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El Sr. Alcalde, en representació del grup del Partit Popular, indica que no es tracta d'una
moció que haja de debatre's en el ple, perquè per a això estan les corts que és on s'aproven les
lleis. En segon lloc el PP encara no ha modificat cap llei. Indica que està en contra de
l'avortament, és més, li molesta que a fi de la llibertat una dona puga matar els seus propis fills
que porta en el seu ventre. Progressar és avançar, però es pregunta si és bo sempre avançar. Afig
que hi ha progressos que són bons i altres no. Respecta el que pensen els altres grups però
demana que els respecten a ells. Indica que també hi ha milers i milers d'associacions provida i
estan en contra d'esta Llei. Finalitza la seua exposició dient: “Si el que hi ha en el ventre d'una
mare és un ser humà com és possible que acceptem la seua mort i quan un pare mata als seus
fills ho vegem malament? No és igual un fill que està en el ventre de sa mare que el que està
fora? Són exactament igual. “

Respon la Sra. Carbonell que a açò es referix amb la criminalització de les dones. El PP
ho fa molt bé. Amb estes manifestacions no estan obviant el dret a la vida del fetus. Estan
retraient les declaracions de Gallardón que afirmava que “l'avortament és fruit de la violència
estructural sobre la dona”, quan en realitat esta violència és la coacció i limitació en l'ús de les
llibertats a què sotmeten la dona. A més va fer un pas arrere a l'afirmar que “la llibertat de la
maternitat és la que fa a les dones autènticament dones”. Afig que “A la vista d'estes
declaracions la Sra. Piquer Carbonell no és una autèntica dona perquè encara no és mare. No
podem permetre això, perquè no estem atemptant contra el dret de la vida d'un xiquet de
bolquers sinó que estem reivindicant el dret de la dona a decidir sobre el nostre cos i la nostra
vida. El model de dona del PP és una dona feta per a tindre fills. I no em mal interpreten,
perquè el moment culminant de la meua vida va ser quan li vaig veure la cara al meu fill per
primera vegada. Però la diferència entre vostés i jo, és que jo vaig decidir lliurement ser mare
en eixe moment i no està tancat per una norma, és lliure.

Intervé la Sra. Piquer Carbonell per a expressar el seu rebuig de les paraules
manifestades pel Sr. Alcalde, perquè estan totalment en contra de les mateixes.

Sotmesa la moció a votació la mateixa és rebutjada per set vots en contra dels regidors
del grup del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol i cinc vots a favor dels regidors dels
grups del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís.

SÈPTIM.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE
ELABORACIÓ D'UN PROJECTE O MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES A
REALITZAR EN LA FASE 2 DEL POLIESPORTIU
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“La reconstrucció del poliesportiu municipal ha sigut una prioritat per al grup
municipal que representem, així des que va començar esta legislatura no hem parat de
presentar mocions i propostes a fi de dur a terme la seua execució. Som conscients, al mateix
temps, de les dificultats econòmiques que té la nostra corporació, però considerem que amb la
voluntat i esforç de tots els grups municipals podem portar-ho avant.
16

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

A hores d'ara, ja s'han pres determinades mesures perquè al llarg dels pròxims mesos
es puga iniciar la reconstrucció del camp de futbol: elaboració del projecte, valoració
econòmica… i s'han pres acords entre els distints grups municipals per a destinar els recursos
necessaris per a l'execució del dit projecte: per mitjà de venda de patrimoni municipal del sòl,
destinar la inversió pendent i el deute de la Generalitat i la Diputació a la realització de les
dites obres. (FASE 1)
Però a ningú se'ns escapa que encara tenim pendent la reconstrucció de la piscina, les
pistes de tenis, els frontons, l'enjardinament de la zona i dels corresponents vestidors (FASE 2).
Així mateix volem posar en relleu, que a proposta del grup municipal Bloc-Compromís,
es van introduir modificacions en el pressupost de l'any 2012 que ha generat un crèdit de
30.000 € per a destinar-los a un programa municipal contra la desocupació que en este moment
ja és una realitat. A altres, hi ha la voluntat i la possibilitat de fer el mateix en els pressupostos
de 2013.
També som conscients que encara hi ha un romanent de 100.475 € procedent de la
venda de patrimoni de l'any 2006 i l'existència d'un romanent de tresoreria per a gastos
generals de 161.008 €, que es podrien destinar a la construcció de la FASE 2 del poliesportiu.
Des del grup municipal BLOC-COMPROMÍS considerem que amb la voluntat de tots,
podem fer ús de part dels recursos abans mencionats per a posar en marxa, al més prompte
possible, les obres abans referides (FASE 2) perquè puguen ser utilitzades el pròxim estiu.
Per a fer-ho possible, presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Demanar a l'arquitecte municipal un projecte o memòria valorada de les obres a
realitzar en la FASE 2 del poliesportiu.
2. Destinar prioritàriament els recursos del programa municipal contra la desocupació a
la reconstrucció de la FASE 2 del poliesportiu.
3. Destinar, amb un informe previ del secretari-interventor, part dels recursos procedents
de la venda de patrimoni municipal de 2006 i del romanent de tresoreria per a gastos
generals, a la construcció e la FASE 2 del poliesportiu, per mitjà de les pertinents
modificacions pressupostàries; la utilització de transferències de crèdit…, sempre que
ho permeta la tresoreria de la corporació.
4. Incorporar als pressupostos de 2013 un nou programa municipal contra la desocupació
que es destinaria, preferentment, a la construcció e la FASE 2 del poliesportiu.”

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Obres
Públiques celebrada el dia 23 d'octubre del 2012 en la qual la Moció és dictaminada
favorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats a favor, dels Regidors dels grups
Popular i del Bloc-Compromís, i cinc abstencions ponderades, dels representants dels grups del
PSPV-PSOE i d'Independents de Rafelbunyol.
El Sr. Carbonell continua explicant que hi ha una preocupació per la falta de camp de
futbol i la piscina. Han tingut queixes dels veïns per estar tants anys ja sense piscina d'estiu. Des
del Bloc volen fer coses i buscar possibilitats perquè el pròxim estiu puga utilitzar-se la piscina.
Disposen de 30.000 € del pla de la desocupació que són una realitat ja, la qual cosa suposa que
entre el 15 o 20 de novembre puguen estar treballant ja i destinar-ho a estes obres. En l'últim ple
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van aprovar una modificació de crèdits per a acabar de pagar l'auditori i en l'informe del
secretari es deia que quedaven 100.000 euros procedents de la venda de parcel·les de 2006 i
també es deia que hi havia un romanent de tresoreria per a gastos generals de 160.000 €. Per
això plantegen la moció, perquè pensen que hi ha diners per a portar-la a terme. Es consultà amb
el secretari i ens va informar que a finals de novembre ens podria dir com estaven les partides.
En definitiva la moció ve a dir:
Primer: que fem un estudi tècnic, que igualment s'havia de fer.
Segon: que la gent de la desocupació es destine a esta obra.
Tercer: que el secretari interventor faça un informe i que ens diga d'eixos 260.000 €
de romanent quina quantitat podem destinar a esta obra, o sí que hi ha partides en
què podem derivar recursos per a açò.
Quart: contemplar en els pressupostos de l'any que ve un segon pla de xoc per als
parats i destinar-los també a esta obra.
Es tracta d'una moció que obri les portes per a començar les obres. En comissió el portaveu
d'Independents de Rafelbunyol va indicar que preferia destinar els diners a la primera fase. Han
estat estudiant-ho i en la primera fase està la construcció dels vestidors. Gran part de l'obra no la
poden fer estos hòmens, com és la fusteria, instal·lació elèctrica, compra de sanitaris…., és a dir,
que es tracta d'una unitat d'obra conjunta amb el camp de futbol.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, respon que esta
moció forma part de les campanya electoral de tots els partits i que fins a la data ningú l'ha
presentat perquè la situació econòmica no era l'adequada. No obstant això, han comprovat que
els punts 1 i 3 són interessants ja que demanen informes per a veure la viabilitat del projecte, per
la qual cosa la voten a favor.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica que en el ple de juliol del
2011 ja van plantejar una moció semblant, passant a llegir-la. També en plens passats van
insistir en el fet que la gent parada de Rafelbunyol podien col·locar-la en esta obra. La moció
que presenta el Bloc diu que hi ha un romanent de 100.000 euros que ve de la venda de
patrimoni i un altre de 160.000 euros que ve de gastos generals. Però demana, en primer lloc,
una memòria valorada del tècnic, i en tercer lloc un informe d'intervenció que diga que diners
queda lliure d'eixe import del que hem estat parlant. Per açò consideren que primer necesitariem
eixos dos informes. Quant al punt dos, indica que interessaria saber els sectors que estan parats
a Rafelbunyol, perquè sinó fomentaria un greuge comparatiu entre el sector de la construcció i
la resta de sectors en desocupació. Com consideren que primer són necessaris els dos informes,
mantenen la postura manifestada en comissió.

El Sr. Alcalde, en representació del grup Popular, manifesta la seua alegria que hi haja
una voluntat general de tots els partits de finalitzar les obres del poliesportiu. Afig que cal tindre
en compte que la primera fase és molt específica i que necessita gent especialitzada per a fer-la.
La voluntat que s'invertisquen els 30.000 € igual que els 20.000 del pla de xoc de diputació i
destinar el sobrant dels romanents si és possible, és una cosa que ha d'estudiar el secretari i ens
ho dirà. Quant a la part de la piscina es farà el que es puga. En estos moments tenen pocs diners
per a invertir. Està convocada la borsa de treball. Finalment indica, “i que no els sàpia greu, que
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fem coses que ens il·lusionen, les posem en el pressupost i després el voten en contra. I açò està
en el pressupost. Nosaltres estem d'acord en la proposta”.

El Sr. Carbonell respon al portaveu del Grup del PSPV-PSOE indicant que el seu grup
també va presentar una moció semblant. Li indica que primer demana que es facen els informes,
però estos es faran perquè està esta iniciativa política sobre la mesa, perquè dos dels punts que
van en la moció és que es realitzen els informes. Açò és iniciativa política, perquè és veure el
moment adequat per a realitzar-ho. Una altra cosa que diu és que pot produir un greuge
comparatiu entre els parats. A açò respon que la borsa d'ocupació hi ha eixit per a oficials de la
construcció i una altra de peons de servicis generals. Conclou indicant que tot el que demana la
moció s'ha de fer per a poder executar l'obra.
Respon el Sr. Fontelles que explicar la iniciativa política és una obvietat, perquè
qualsevol moció és una iniciativa política. Només demanen que es realitzen els informes abans.
Insistix el Sr. Carbonell que això és el que demana la moció.

Finalment, sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per nou vots a favor dels
regidors dels grups del Bloc-Compromís, Partit Popular i Independents de Rafelbunyol i tres
abstencions dels regidors del grup del PSPV-PSOE.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE CREACIÓ D'UN BANC
D'ALIMENTS
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup del Bloc-Compromís, es llig la
moció següent:
“El nombre de famílies que viuen per davall del llindar de la pobresa, segons l'últim
informe de Cáritas, arriba ja a fregar el 24% del total de les llars de l'Estat Espanyol. Açò vol
dir que estes famílies viuen amb menys de 627 € al mes. A altres, el 36% del total de les famílies
valencianes, segons l'INE, no tenen capacitat econòmica per a afrontar gastos imprevistos, com
pot ser la reparació d'electrodomèstics o activitats extraescolars per als seus fills.
Actualment, i segons informa UNICEF, el nombre d'infants afectats per esta situació de
pobresa, apuja a 2,2 milions, dels quals un 13,7%, viuen en famílies que s'aproximen a uns
nivells de pobresa crònica. Esta xifra ha sigut elevada en pocs anys fins al 26% de la població
infantil total, enfront dels Països Nòrdics i els Països Baixos que tenen les taxes més baixes de
pobresa infantil relativa, al voltant del 7%. Austràlia, Canadà, Nova Zelanda i el Regne Unit
tenen taxes d'entre un 10% i un 15%, mentres que poc més del 20% dels xiquets de Romania i
Estats Units viuen en situació de pobresa relativa. Segons estadístiques publicades per la Unió
Europea, l'Estat Espanyol és el territori europeu on més ha augmentat la pobresa, representant
el 10,7% del total de la UE.
Una de les paradoxes amb què ens trobem, és veure com moltes de les superfícies
comercials dedicades a l'alimentació, llancen als contenidors tones d'aliments encara aptes per
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al consum, mentres centenars de milers de famílies tenen dificultats per a arribar a final de
mes.
En el nostre poble hi ha un Banc d'aliments gestionat per Cáritas i estan acollits, entre
altres, al conveni firmat entre Consum (cadena comercial present en el poble) i la Diputació.
Amb este conveni s'establixen mecanismes necessaris perquè els aliments, encara aptes per al
consum, sobrants dels mercats i supermercats, puguen ser arreplegats i distribuïts a través dels
bancs d'aliments.
La brutalitat de les dades obliga a les administracions públiques a fer front a esta
situació amb tots els elements que es tinga a les mans. Atenent a la situació crítica i extrema
que estan patint un gran nombre de famílies i per la gravetat del fet, proposem al ple la següent
PROPOSTA D'ACORD:
1. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol acorda sol·licitar al Consell de la Generalitat
Valenciana, l'aprovació amb caràcter urgent, d'una normativa que prohibisca la
desfeta sistemàtica d'aliments en bon estat per part dels comerços d'aliments, prestant
especial atenció a les grans superfícies i cadenes comercials.”

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 23 d'octubre del 2012 en la qual la Sra. Piquer tanca el debat
indicant que modificaran el contingut de la Moció, per la qual cosa es decidix no sotmetre-la a
votació a costa de les modificacions que s'introduïsquen en la Moció que definitivament es
presente al Ple.

Contínua indicant la senyora Piquer Carbonell que es tractava d'una moció més extensa,
però que després de la comissió van decidir modificar-la i no retirar-la, perquè consideren que
es tracta d'un tema de plena actualitat i al que cal posar solució. Saben, i així es va dir en
comissió, que en el nostre poble Cáritas fa eixe treball, que té conveni en Consum. Però la
mantenen sobretot perquè entenen que la corporació Municipal ha de manifestar públicament no
sols que el Consell de la Generalitat aprove esta normativa sinó que estan a disposició de
Cáritas o qualsevol institució municipal que s'encarregue de la distribució d'aliments i sobretot
per la barbaritat que suposa que les grans superfícies o comerços tiren aliments quan hi ha molta
gent que està passant fam. Mantenen el primer punt i esperen que siga aprovada per tots
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, agraïx al Bloc que
haja modificat la moció i els punts dos i tres de la mateixa els haja eliminat, perquè en comissió
ja van dir que no entenien la creació d'un banc d'aliments paral·lel a què ja havia creat Cáritas
sent que funciona molt bé. Ara la moció demana a la Generalitat la creació d'unes normatives
perquè prohibisca la desfeta sistemàtica d'aliments. Es tracta de una cosa molt interessant i la
votaran a favor.
La Sra. Carbonell Sánchez, regidor del grup PSPV-PSOE, es ratifica en allò que s'ha
manifestat en comissió. Li pareix correcte el manteniment de la moció i insistir a les altes
instàncies perquè legislen o regulen coses que no estan previstes i esta és una d'elles. Així que
estem a favor.
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El Sr. Alcalde, en representació del grup del partit Popular, recorda el conveni que hi ha
entre Diputació i les grans superfícies, sobretot en Consum. Explica que van remetre un escrit
des de Diputació per a adherir-nos al dit conveni. Es va pensar que la millor forma de realitzar
l'arreplegada dels aliments que rebutjava Consum, però que encara era aptes per al consum
humà, era a través de Cáritas. Ací es demana que siga ara el Consell de la Generalitat. Quan més
sucre més dolç. No hi ha cap inconvenient en què es demane, per la qual cosa estan a favor.
Intervé la Sra. Piquer Bernet, regidor de Servicis Socials, per a manifestar que Creu
Roja també té un Banc d'Aliments.
Conclou la Sra. Piquer Carbonell que en este punt tenen les competències limitades,
però consideren que davant de la problemàtica social que tenim, és la imatge que hem de donar,
perquè es tracta de problemes reals i agraïx que s'aprove.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS MANIFESTANT LA
DISCONFORMITAT AMB ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, llig la moció
següent:
“Els Pressupostos Generals de l'Estat previst per a l'any 2013 han suposat una
reducció del 35,1% respecte a l'any anterior, però del 57,5% si considerem els de l'any 2011.
Açò, en termes absoluts, suposa únicament una inversió de 654 milions d'euros que es
destinaran al nostre territori.
Si per a l'any 2012, les inversions en el País Valencià suposaven una reducció de la
inversió estatal que ens va situar en un 43% per davall de la mitjana estatal, amb 201 € per
habitant, la previsió per a l'any 2013 genera un greuge comparatiu realment insuportable,
contemplant una inversió per habitant en el territori valencià que pararà a ser només de 127,9
€.
Cal tindre en compte que la mitjana espanyola és de 225,5 €, i que, per exemple, en els
pressupostos de 2013, cada ciutadà/a de Galícia rebrà 468,3 € i els de Castella-Lleó 620,3 €,
etc.
Tenint en compte que la població valenciana representa el 10,80 % del total de l'Estat, i
que el nostre PIB va ser de 102.941.902 € (9,60 % del total de l'Estat), queda clar que el nostre
territori queda clarament perjudicat en els comptes de l'Estat per al 2013, ja que de cap
manera es corresponen les inversions amb la nostra població ni amb la nostra aportació al PIB
de l'estat.
Si bé es pot entendre que les inversions s'han vist reduïdes en tot l'Estat, de cap manera
es pot compartir la decisió que en el País Valencià els retalls hagen de ser molt més que els que
s'han produït en la majoria de les comunitats autònomes, allunyant-nos així de la legítima
aspiració d'aconseguir una renda per ‘capita' mitja existent en l'estat espanyol.
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Els Pressupostos Generals de l'Estat, un any més, no servixen per a corregir els
desequilibris existents que patim els ciutadans/es valencians/es, més encara que el deute
històric que l'Estat manté amb El Govern Valencià està calculada en 8.926 milions d'euros des
de 2002.
Per tot açò, proposem al Ple els següents PROPOSTES D'ACORD:
1. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol acorda la seua disconformitat amb els
Pressupostos Generals de l'Estat en tot el que fa referència al País Valencià.
2. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licita al president del Govern Espanyol que
la inversió prevista per al territori valencià s'adeqüe tant a la nostra població com en
la nostra aportació al PIB estatal.
3. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licita al president del Govern Espanyol que
acabe la discriminació en les inversions en el territori valencià que s'arrossega en els
Pressupostos Generals de l'Estat des de fa anys.
4. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licita al president del Govern Espanyol un
pla de retorn del deute històric que manté El Govern Espanyol amb els/les
valencians/es.
5. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol traslladarà el següent acord a la Presidència del
Govern Espanyol.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de comptes
de data 23 d'octubre de 2.012, en el que l'assumpte és dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat, fent-se constar per part dels representants del Grup Popular que
esperen la modificació del primer punt de les propostes d'acord.
Continua explicant el Sr. Carbonell que s'ha introduït una modificació perquè es va
demanar en Comissió. No poden quedar-se impassibles davant d'esta inversió prevista per
l'Estat a la Comunitat Valenciana, a més han d'afegir el deute històric. Algun dia hauran de dir
basta i que Madrid ens tinga en compte més del que fa.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, afig que la
Comunitat Valenciana representa el 10,8% de la població espanyola i només ens emportem el
6,1% de les inversions. El president de la Generalitat Valenciana va presentar una esmena a
estos pressupostos sol·licitant major inversió per a la nostra comunitat, que en nombres es
traduïa en 144 milions més dels inicialment pressupostats però només ens han donat 100.000 €
més, la qual cosa per al nostre partit és una burla i més si ho comparem amb l'increment que han
tingut altres autonomies.
El Sr. López, regidor del PSPV-PSOE, afig que “els pressupostos generals els
pareixen:
Increïbles perquè no se'ls creu ningú, ni el propi Banc d'Espanya, perquè les dades
que dóna El Govern no són reals.
Ineficients perquè es demostra una altra vegada que només s'ha fet política
d'ajustos i retalls i els espanyols cada vegada som més pobres i tenim més
desocupació i més recessió.
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Injustos perquè la política del Partit Popular crea major desigualtat i les famílies
de la Comunitat Valenciana són cada vegada més pobres.
Es retalla en més en educació, sanitat, polítiques actives d'educació, independència. I el
ministre Montoro té la cara dura de dir que estos pressupostos són els més socials de la història
de la democràcia espanyola.
Este cap de setmana s'ha pogut comprovar el que pinta el president Fabra en el Partit
Popular, perquè de totes les esmenes només se li ha acceptat una de 100 mil euros. Què pintem
els valencians per al govern?”

El Sr. Alcalde, en representació del grup Popular, explica que la Comunitat Valenciana
té 5.200.000 habitants. Des de l'any 2000 el govern que hi havia pagava sobre 4 milions
d'habitants. Des d'eixe any la inversió del govern central a la Comunitat Valenciana ha estat
per davall de la mitjana de la resta de comunitats. Creu que ara és el moment que tots
comprenguem, perquè fins ara ningú ha dit res, la situació. És just que demanem que la
inversió siga per a tots igual, i aprovarem la moció perquè volem que a la Comunitat
Valenciana li donen el que en justícia li correspon. Des de l'any 2000 tenim un deute històric de
9.453 milions d'euros. On està eixos diners? Si ho haguérem tingut segur que l'endeutament no
seria així. Exigir al govern, siga el que siga, que ens tracte com a la resta d'autonomies és de
dret i justícia. Estem d'acord amb la moció

El Sr. Carbonell s'alegra que les seues mocions òbriguen debat i que participen tots. Les
xifres del representant d'IdRa les tenia. És veritat que les esmenes les va anunciar Fabra en les
Corts Valenciana i Montoro només li ha donat 100.000 euros. El Bloc ha presentat esmenes per
valor de 700 milions d'euros i el PSOE per valor de 150 milions. Després vosté ha dit, referintse al Sr. Alcalde, que l'esquerra no ha dit res. El seu partit sí que s'ha queixat des de sempre.
També ha fet referència a l'any 2000. Eixe any estava governant Aznar, després va vindre
Zapatero i el seu grup sempre ha reclamat el deute històric, recordant paraules del president
Zaplana respecte a este tema, en les que deia que els valencians no demanaven almoina.
Conclou manifestant: “benvinguts al club a tots els grups polítics d'esta corporació. “

El Sr. López indica que està d'acord en què han d'estar units per a demanar més
finançament per a la Comunitat. Però vol recordar que el 9 d'ocubre quan es va votar en el
Congrés, els diputats del PP que ens representen a la comunitat estaven de festa.

El Sr. Alcalde diu que en definitiva ningú volem ser ciutadans de segona, tots volem ser
de primera.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.
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B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
DESÉ.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, el senyor secretari entrega còpia de les resolucions de
l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la
present sessió.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup Independents de Rafelbunyol, sol·licita
aclariment del decret 408. Explica el Sr. Secretari es tracta d'una subvenció de la Diputació de
València per a la compra de material esportiu i un dels requisits per a la justificació del gasto era
l'aprovació de les factures. Aclarix el Sr. Saborit, regidor d'esports, que es tracta d'una
subvenció a fons perdut i que s'ha comprat material per a la piscina, un desfibril·lador, material
esquaix, pàdel, bàsquet…
En relació a l'altre decret relatiu al pagament a Remarasa dels gastos relatius al
manteniment de la piscina coberta explica que Remarasa té d'una persona que està contractada
per al manteniment del SPA i la piscina coberta; este pagament es correspon a la part del salari
que deu pagar l'Ajuntament pels treballs de manteniment de la piscina.

DESÉ PRIMER .- INFORMES DE L'ALCALDIA
Informa el Sr. Alcalde que la Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol ha rebut
el Primer Premi i Menció d'Honor de la Secció Primera en el XXXIV Certamen de Bandes de
la Comunitat Valenciana.

També informa que ha arribat escrit de la Conselleria de Presidència en el qual ens
indiquen que han rebut l'acord del ple en què vam aprovar la moció sobre la festivitat del 9
d'octubre.

Acaba informant que en el DOCV núm. 6886 de 22 d'octubre s'ha publicat la resolució
de 24 de setembre de la Conselleria de Presidència per la qual s'aprova la creació del lloc
d'intervenció i es classifiquen en classe segona els llocs de secretària i intervenció, llegint la
resolució publicada.

DESÉ SEGON.- INFORMES DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS.
El Sr. Carbonell, representant en la Mancomunitat de ‘Horta Nord, informa que ja s'han
aprovat els nous estatuts en el ple del 15 d'octubre del 2012 i que ara deuen ratificar-se per cada
ajuntament membre. Es tracta d'uns estatuts que s'ajusten a la realitat actual, per a garantir
l'aportació dels municipis, ajustar-los a la Llei 8/10 de Règim Local de la Comunitat Valenciana
i per a la creació de la figura del Municipi Associat.
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També es va donar a conéixer en l'últim ple el que devien els municipis. El deute total
dels deu municipis ascendix a 1.087.600 €. L'Ajuntament de Rafelbunyol deu 126.000 €, però fa
un any tenien pendents 387.000 €, sent l'ajuntament que més esforços fa per a posar-se al dia; en
canvi hi ha ajuntaments com El Puig que han incrementat el deute que tenien respecte a l'any
passat. De totes les maneres en un any el deute total s'ha rebaixat al mig milió d'euros. En tots
els plens de la Mancomunitat s'insistix en el fet que es posen al dia i que es domicilien els
gastos. L'Ajuntament d'Albalat ja ho ha fet.
El Sr. Encarnación, representant de l'EMTRE, informa que en l'Assemblea ordinària
celebrada el 24 d'octubre passat es van tractar diversos temes destacant la modificació de
l'ordenança fiscal del TAMER que suposarà la baixada de l'11% a partir de 2013 entre els
consumidors de més de 65 m3 i la baixada per als del primer tram serà del 12'5%. Esta baixada
va ser aprovada pels vots del PP, Bloc-Compromís i el nostre grup.
També es van aprovar els pressupostos per al 2013 i a causa de la pujada del TAMER es
tracta d'uns pressupostos més sanejats i ascendixen a 73 milions d'euros sent la partida de gastos
de personal d'un 3'5%. Afig que si algú vol veure'ls estan a la seua disposició.
Per a acabar, indicar que es va aprovar un conveni per a la construcció d'un nou ecoparc
a Massamagrell.

La Sra. Piquer Bernet, representant en el Col·legi Mare de Déu del Miracle, informa que
es van donar a conéixer els resultats de l'avaluació diagnòstica de la Generalitat i de 1323
centres avaluats, han quedat en el lloc 580.
Per part de la Sra. Losada Natividad, representant en el Consorci Comarcal de Servicis
Socials de l'Horta Nord s'informa que la Generalitat Valenciana ha abonat l'import del 60%
corresponent a la subvenció anual de 2 dels 5 centres del Consorci per import de 335.995,80 €
que ha alleujat un poc la situació del centre però no ha sigut suficient per a pagar les nòmines i
les factures als proveïdors. El conseller es va comprometre a abonar la resta del 60% de la
subvenció quan vinguera la primera entrega del fons de liquiditat autonòmic.
Informa igualment que el dia 31 d'octubre està convocada pels sindicats una vaga en tot
el sector de la discapacitat de la Comunitat Valenciana, en protesta per l'actual situació.

Pregunta el Sr. Alcalde si s'ha presentat alguna moció per caràcter d'urgència. El Sr.
Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, respon que va presentar el 25 d'octubre una
moció sobre els comptes de les societats de 2011 i que va passar còpia a tots els grups polítics,
sol·licitant que es tracta en este ple.
Preguntats els grups polítics sobre la urgència de la proposta, tots es mostren a favor, a
excepció del grup Popular. Explica el Sr. Alcalde que està d'acord amb la moció, però no amb la
urgència de la mateixa, perquè no correspon al Ple de l'Ajuntament debatre l'assumpte que
planteja la moció, sinó que ha de debatre's en el Consell d'Administració de les societats.

25

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

Sotmesa a votació la urgència de la proposta la mateixa és aprovada per set vots a favor
dels regidors dels grups del PSPV-PSOE, Bloc-Compromís i Independents de Rafelbunyol i
cinc vots en contra dels regidors del grup Popular.

DESÉ TERCER.- SOL·LICITAR AMB CARÀCTER URGENT A LES EMPRESES
PÚBLIQUES LA REMISSIÓ DELS COMPTES ANUALS DE 2011 A LA
SECRETÀRIA-INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“D'acord amb el que establix l'article 213 del Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals: “S'exerciran en les
entitats locals amb l'extensió i efectes que es determina en els articles següent les funcions de
control intern respecte de la seua gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats
mercantils que en depenguen, en la seua triple accepció de funció interventora, funció del
control financer i funció del control d'eficàcia”.
Segons l'article 220 del mateix text que regula l'àmbit d'aplicació i finaliltat del control
financer, exposa que:
“1. El control financer tindrà com a objecte comprovar el funcionament en l'aspecte
economicofinancer dels servicis de les entitats locals, dels seus organisme autònoms i de les
societats mercantils que en depenguen.
2. El dit control tindrà com a objecte informar sobre l'adequada presentació de la
informació financera, del compliment de les normes i directrius que s'apliquen i del grau
d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos.
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les
normes d'auditoria del sector públic.
4. Com resultat del control efectuat haurà d'emetre's informe escrit en el que es faça
constar quantes observacions i conclusions es deduïsquen de l'examen practicat. Els informes,
conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al
seu examen”
A la vista de la situació d'ACMURSA I REMARASA, que en data de hui, 25 d'octubre
del 2012, no s'ha presentat davant dels Consells d'Administració els Comptes de 2011 i la Junta
General d'Accionistes hauria d'haver votat estos comptes abans del 30 de juny i no ho ha fet.
Tenint en compte que ACMURSA és una entitat no de mercat i per tant ha de consolidar
els seus comptes junts amb els d'Ajuntament.
Considerant que el secretari-interventor de la corporació va requerir amb data 15 de
maig del 2012 al Gerent d'ACMURSA, la presentació dels Comptes de 2011 sense haver-les
entregat este, de manera que este fet impedix que el secretari puga conformar els Comptes
generals de 2011 de l'Ajuntament, per a la seua presentació davant de la Sindicatura De
Comptes, com és preceptiu abans del 31 d'octubre del corresponent exercici.
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I tenint en compte que en el passat Ple Ordinari, el secretari va manifestar en el seu
informe que no podia emetre els Comptes pels motius més amunt exposats.
Per tot açò, el grup socialista de l'Ajuntament de Rafelbunyol, sotmet a debat i
consideració del Ple de la corporació les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Instar l'alcalde a què exigisca de manera immediata i per escrit a la Gerència
d'ambdós empreses públiques, ACMURSA I REMARASA, perquè remeten amb caràcter
urgent, els Comptes Anuals de 2011 a la secretària-intervenció de l'Ajuntament.
2. Que una vegada rebuda els Comptes de 2011 d'ambdós empreses públiques, el
secretari-interventor emeta l'informe Preceptiu, que exigix l'article 220 del Reial
Decret Llei 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes locals.”

Continua manifestant que els tres grups de l'oposició van demanar un Consell
d'Administració d'Acmursa per a sol·licitar, entre altres coses, la presentació d'estos comptes.
Este grup va considerar que havia d'exigir-se perquè la presentació de comptes devia haver-se
fet abans del 30 de març per a la seua posterior aprovació per la Junta General i encara no s'ha
fet. Estan parlant d'un Gerent que tenia un contracte en esta empresa en 2011 per 33.000 € i amb
l'altra empresa era per 48.000 €.
Interromp el Sr. Alcalde per a indicar-li que s'atinga a l'orde del dia.
El Sr. Fontelles respon que no s'ha eixit de l'orde del dia, que es tracta d'un gerent que cobra
molt i la no presentació de les comptes dins del termini i la forma escaient és una negligència
per la seua banda. Com no han pogut portar-ho al Consell d'Administració, per això ho porten
ací. Són empreses públiques i demana transparència. No és possible que membres del consell
d'administració no sàpien l'estat dels comptes del 2011. Per eixes raons presenten esta moció,
perquè està impedint l'emissió d'informes per part de la secretària-intervenció, per la qual cosa
ha d'instar-se a la presentació dels comptes.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica que el seu grup també va
demanar la convocatòria del Consell d'Administració perquè s'entregaren els comptes, perquè a
més està impedint que es realitzen determinades activitats pròpies de l'Ajuntament. En l'últim
ple ordinari també el van presentar com un prec. Per tant, pel fet que s'havien d'haver presentat
al març perquè després les aprovara la Junta General, i a més quan el propi secretari indica que
té dificultats per a fer el corresponent informe per este motiu, i sent que el gerent de l'empresa
està ben pagat, és de raó.

Recorda el Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, que els
comptes de 2010 els van presentar el mes passat. Dir que estan d'acord amb la moció si servix
perquè els comptes del 2011 es puguen presentar i aprovar o no.

Intervé el Sr. Alcalde per a explicar que moltes vegades és difícil complir amb la que marca
la llei. Per exemple, la llei diu que abans de finalitzar l'any ha d'estar presentat el pressupost. I
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ell mai ha pogut fer el pressupost dins de l'any, i molts ajuntaments els porten a aprovació en el
mes de setembre o novembre. Vosté mateix esta moció hauria de presentar-la davant d'un
Consell d'Administració i no ací, per la qual cosa tampoc hi ha complit. És prou normal dins de
l'administració dels ajuntaments, quan s'indica que el pressupost de l'Ajuntament ha de realitzarse abans del 31 de desembre. Per tant, demana que se siga un poc moderats, perquè estan
acabant de fer-se les auditories i les tindran molt prompte
Finalment indica que REMARASA és una unitat de mercat, per la qual cosa només hi ha de
demanar-ho d'ACMURSA.

Insistix el Sr. Fontelles que és preceptiu l'informe i no es pot rendir els comptes. Deurien
haver-se presentat els comptes en els consells i no s'han fet. Vosté no pot excusar-se en el tema
de l'aprovació dels pressupostos, perquè no estan parlant d'estos, sinó del tancament dels
comptes. Així no funciona l'administració. I demana que li inste al gerent perquè presente els
comptes, perquè segurament els tindrà.

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 cinc
vots en contra dels regidors del grup Popular.

DESÉ QUART.- PRECS I PREGUNTES
Per part del sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es realitzen les
preguntes següents:
1.- En relació al Sector IV.
1.1. Quant ha sigut el pressupost total de la urbanització, incloent tots els conceptes?
Podria exposar-los per partides?
1.2. Quines són els deutes que per qualsevol concepte té l'Ajuntament com a agent
urbanitzador?
1.3 Quants diners li deuen a l'Ajuntament els propietaris dels solars a hores d'ara?
Queda alguna quota pendent? Per quin concepte?
1.4. L'Ajuntament com a propietari de solars, quants diners deu?
Respon el Sr. Alcalde que la relació de gastos és la següent:
Certificacions d'obres de l'1 a la 17 presentades per la UTE LOT 1, correspon a les
obres ascendix a 10.582.250,17 €.
Certificacions d'obres de l'1 a la 17 presentades per la UTE LOT 1, correspon a les
instal·lacions i ascendix a 3.061.725,77 €
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Connexió exterior d'energia elèctrica en la part imputable al Sector IV (inclòs
42.141,37 € d'excés d'obra). Esta obra és l'obra de la subestació de Museros per a
suplementar els KW d'energia necessaris. Ascendix a 827.687,70 €
Honoraris tècnics per valor d'1.161.785,46 €.
Subministrament i instal·lació de lluminàries per import de 461.456,93 €
Parc i jardineria per valor d'1.424.233,86 €.
Rondes i rotondes: 281.925,13 €
Mobiliari urbà: 21.500 €.
Altres gastos: 143.466,55 €
Condicions imposades per la normativa sectorial segons el PAI. Es tracta de la
quantitat que exigix EPSAR que paguem per la realització del Sector IV i que
ascendix a 153.421,30 €.
El total del gasto, IVA exclòs, ascendix a 18.119.452,87 €.
Quant als gastos pendents del pagament del Sector IV, estos ascendixen a 971.707,17 €
inclosos els 450.000 € de l'amortització del préstec per la bestreta de quotes. L'Ajuntament no
deu res al Sector.

2. Hem tingut coneixement de la Resolució de la Conselleria de Presidència de 24 de setembre
del 2012, referida a la modificació de la secretària en classe de segona i la creació del lloc
d'intervenció en classe segona. Per a quan està prevista la seua incorporació a l'Ajuntament?
Explica el Sr. Secretari que per a la provisió de la plaça hi ha dos procediments. U és
l'ordinari que és per mitjà de concurs per a proveir la plaça en propietat i el convoca la
Generalitat i un altre és el concurs unitari convocat pel Ministeri. Això no lleva que es puga fer
un nomenament provisional per a cobrir la plaça en comissió de servicis per part d'un
interventor que estiga interessat i que l'ajuntament també ho estiga. Si no s'interessa ningú,
enviaran una nota al Col·legi d'Interventors perquè ho informe.

3. En l'últim ple ordinari vaig presentar un prec referit a la campanya per al control de les
defecacions dels gossos. S'ha fet alguna cosa respecte d'això? Quan pensen fer-ho?
El Sr. Alcalde contesta que hi ha hagut un total de 32 denúncies i 147 expedients. És un
tema que vol parlar-ho amb els portaveus. Tots els xamfrans del poble estan tacats i els fanals
corroïts. Quant al problema de les defecacions pareix que ha disminuït. Han hagut de desinfectar
solars i primer han hagut de demanar permís als propietaris. Insistix en el fet que vol convocar
una reunió amb els portaveus per a tractar este problema. L'ordenança a este respecte és molt
suau. Entre tots tenen una responsabilitat i han de fer alguna cosa a este respecte per a poder
mantindre la neteja i higiene en el poble.
Respon el Sr. Carbonell que ja es van prendre decisions en una moció que es va aprovar
fa mesos i no s'han realitzat. El Sr. Alcalde li respon que sí que s'ha fet. El Sr. Carbonell diu que
cal insistir i continuar informant. A més la moció demanava més coses. Insistix el Sr. Alcalde
que s'ha informat, s'han fet bans i la policia ha incrementat la vigilància i les denúncies. La gent
sap que els gossos no poden defecar en el carrer i han d'evitar que orinen.
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4. Per a quan tenen prevista la convocatòria i constitució del Consell Social de Rafelbunyol?
Este tema ha de respondre'l el Sr. Bohigas, que és el responsable, i en este moment no
està present en la sessió.

5. Ja s'han posat a treballar en l'elaboració dels pressupostos de 2013?
Respon el Sr. Secretari que s'ha iniciat el tema de la revisió de les ordenances, que és la
base dels ingressos. Posar-nos a quadrar i a veure gastos i ingressos, això encara no s'ha realitzat

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, realitza les
següents preguntes orals:
1. Pregunta si ha parlat amb el recaptador de l'IBI per a intentar que ens abaixen el
percentatge que ens cobren.
Respon el Sr. Alcalde que es tracta d'un tema que s'està treballant. S'està intentant
resoldre el tema per a assumir la recaptació per l'ajuntament. Llavors s'ha de decidir si es crea la
plaça i es cobrix interinament o s'intenta amb l'empresa un nou contracte a la baixa.

2. Per què ACMURSA va realitzar la promoció d'unes vivendes de Protecció Oficial sense
l'autorització de l'Ajuntament?
Respon el Sr. Alcalde “que ACMURSA no ha realitzat cap promoció de vivendes.
Açò és una cosa llarga d'explicar que vosté no la comprén en absolut. Ací es va indicar
que l'acte de Prodaemi era de tràmit d'administració especial. L'advocat de Prodaemi
va dir que això era una cosa de tipus privada. La diferència era abismal i la solució
passava pels jutjats, per la qual cosa podíem estar molt de temps amb este tema.

ACMURSA va pensar en una possibilitat. Ja que ella podia anar com a
promotora de vivendes de VPO, a veure si podia d'alguna manera evitant el procés
judicial, fer vivendes de VPO. Per a això ACMURSA abans de fer res de tipus
administratiu la primera cosa que va fer va ser propaganda per a veure quants estaven
interessats. Es van presentar 25 persones però només 7 van tindre el vistiplau del banc.
Lògicament nosaltres, en vista d'açò, ni tan sols ho vam plantejar.”
.

3.- Hi ha un contracte privat firmat pel Sr. Alcalde, com a president d'ACMURSA, i la
mercantil PRODAEMI, pel qual i en el cas que es realitzaran les vivendes deuríem haver-li
donat 400.000 € o 20 places de garatge?
El Sr. Alcalde li indica que el problema estava que devíem tindre en compte en què
volien pisos i una altra en PRODAEMI. L'empresa exigia que l'Ajuntament pagara la quantitat
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de les obres que havia fet (el buidatge de la zona, les obres del poliesportiu). Vam arribar a un
acord amb ells que es podia realitzar segons el qual nosaltres, si aconseguíem realitzar les
vivendes, estàvem disposats a pagar-li a PRODAEMI els 400.000 € i acabar amb tot el
problema. Però insistisc en el fet que este acord estava condicionat a la construcció de les
vivendes de VPO. Des del moment que estes no s'han pogut fer, la cosa es va quedar ací.
Pregunta el Sr. Encarnación si pot veure el contracte. El Sr. Alcalde li contesta que no
es preocupe que el veurà.

3. En relació a l'article del llevant del 12 d'octubre que parlava del Sector IV i d'Iberdrola
volem que ens aclarisca les preguntes següents:
- El deute que tenim actualment amb Iberdrola, des de quan ve?
El Sr. Alcalde demana que conteste el Sr. Secretari. Este informa que per part del Sr.
Alcalde s'han realitzat unes gestions sobre este tema. Hi ha un conveni per a posar en marxa
l'electrificació dels sectors i comportava al seu torn l'ampliació de la subestació de Museros que
afectava urbanitzacions de Rafelbunyol, Massamagrell i la Pobla de Farnals. La qüestió és que
açò portava un cost d'uns 450.000 €. El conveni és de 2008 però és quan es finalitzaren les obres
quan es podia exigir el pagament de la inversió en la subestació.
El Sr. Alcalde indica que va estar parlant amb el subdirector d'Iberdrola i dos càrrecs
importants. El problema és que esta línia calia pagar-la i si no es llevava la llum de les vivendes
del Sector IV. Si no s'ha pagat és perquè a l'Ajuntament li deuen quotes d'urbanització, indicant
que només els germans Gimeno Martí deuen 900.000 € IVA inclòs. Actualment estes vivendes
estan subsistint a base d'un auxiliar d'obres. Després de dos hores i mitja de reunió es va arribar
a un acord per a pagar en dos fases. Una primera quantitat ara i la resta en un any, tenint en
compte que açò ho deuen perquè hi ha deutors de la urbanització. No es tracta que no vullguen
pagar, sinó que esperen que en un any els paguen el que els deuen, explicant-se el procés de la
subhasta referent als solars propietat dels germans Gimeno Marti per part del Sr. Secretari.

El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, realitza el següent prec. Es va quedar en
ple que les sessions plenàries es penjarien en la web, i des del mes de maig no estan penjades.
Sap que no està el Sr. Bohigas, però demana que se li diga a l'informàtic que les penge.
L'altre prec és que es va quedar fa dos setmanes que se li va demanar una impressora i
encara no li l'han donat.

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís es realitza el següent prec. Fa
uns mesos es va presentar una ordenança de convivència i va quedar sobre la mesa condicionat a
què per part del secretari i de l'Inspector de Policia es feren els ajustos oportuns. Que no s'oblide
i que es vagen fent, però sense que supose un esforç.
Un altre prec és que els servicis tècnics de l'ajuntament facen un informe exhaustiu de
l'enllumenat públic perquè tenim moltes queixes de veïns, sobre llums enceses durant el dia o
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llums que no funcionen a la nit. Potser deuria ajustar-se horaris, perquè hi ha zones que
s'encenen més tard que altres.
Reconeix la Sra. Cano, regidor de Medi Ambient, que hi ha problemes en els ajustos
dels rellotges. Intervé el Sr. Alcalde per a dir que el problema està en la subestació de Puçol, on
s'havien d'haver-hi gastat molts diners per a solucionar-ho.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, té dos precs. El
primer és que demana estar present en la reunió prèvia que realitzaran els auditors en l'alcaldia.
Respon el Sr. Alcalde que ell no té cap notícia respecte d'això. De totes maneres, es farà el que
siga legal.

L'altre prec és que des que estan com a grup en l'Ajuntament, en la centraleta de telèfons
no hi ha una extensió per al nostre despatx. Sol·licita que se solucione el tema.

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