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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 2 DE MAIG DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 2 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 NATIVIDAD, Mª CARMEN PIQUER BERNET,
FERNANDO BOHIGAS TOMÁS, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO
FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO
LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ, RICARDO BLASCO GUILLEM,
ENRIC CARBONELL I ROS i MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que componen
l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del Senyor alcalde D. JAIME GARCIA GARCIA,
assistits del Senyor secretari D. FCO. JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present
sessió ordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde
del Dia.
Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents
ACORDS

A. PART RESOLUTIVA

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor alcalde es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 de març del 2012.
Indica el Sr. alcalde que en la pàgina 13 de l'acta, quan parla de “sindicats” s'està
referint a “plens”
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita acta
amb la mencionada rectificació.

SEGON.- RESOLDRE DAVANT DE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER A LA
PRESENTACIÓ DE L'AVAL DEFINITIU CORRESPONENT AL LOT 2 DEL PROCÉS
DE DJUDICACIÓND E L'ENAJECIAÓN DE TRESPARCELAS SÍTIES EN L'ÀMBIT
DEL SECTOR IV DEL SÒL URBÀ RESIDENCIAL AMB DESTINACIÓ A LA
CONSTRUCCIÓ DE VIVENDES, GARATGES I TRASTERS SUBJECTES AL RÈGIM
DE PROTECCIÓ PÚBLICA
Es dóna compte de l'escrit presentat per la mercantil Vaindeco S.L., sol·licitant una
pròrroga de tres mesos per a la presentació de l'aval definitiu corresponent al lot 2 del
d'adjudicació de l'alienació de tres parcel·les síties en l'àmbit del sector IV del sòl urbà
residencial amb destinació a la construcció de vivendes, garatges i trasters subjectes al règim de
protecció pública. En el dit escrit es justifica esta petició indicant-se 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
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són difícils de confirmar, i el nostre departament comercial precisa d'un termini més folgat per
a concretar la demanda real.”
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la comissió Informativa d'Obres
Públiques celebrada el dia 24 d'abril en la qual és assumpte va ser dictaminat favorablement al
Ple de l'ajuntament per unanimitat.
Preguntats els senyors regidors, el Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís
indica que estan d'acord, ja que no hi ha més empreses interessades.
El Sr. ENCARNACIÓN, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, també
manifesta el vot a favor del seu grup tenint en compte la conjuntura econòmica actual.
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 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 del d'adjudicació de l'alienació de tres
parcel·les síties en l'àmbit del sector IV del sòl urbà residencial amb destinació a la construcció
de vivendes, garatges i trasters subjectes al règim de protecció pública, ben entés que el termini
de tres mesos comença a comptar del moment en què es va cursar la sol·licitud, és a dir el dia 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 2012.

TERCER.- CESSIÓ A IBERDROLA EL SEU DE LES ISNTALACIONES RELATIVES
A LA CONNEXIÓ EXTERIOR SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ ENTRE LA
SUBESTACIÓ ELÈCTRICA DE MUSEROS I EL SECTOR IV, SECTOR I I UE 1 DE
RAFELBUNYOL.
Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia:
"A l'efecte de completar el subministrament d'energia elèctrica al sector IV, sector 1i
UE núm.1 es fa precís posar a disposició de l'entitat subministradora les instal·lacions
relatives a la connexió exterior subterrània de mitja tensió trifàsica a 20 KV. Entre la
subestació elèctrica de Museros i el Sector IV Sector 1 i UE núm. 1 de Rafelbunyol (expte.
ATLINE 200811097 (V-622108).
Tot això d'acord amb la documentació gràfica que es companyia.
Dita posada a disposició es mantindrà en tant i quant es mantinga el servici públic de
subministrament d'energia elèctrica."
Vist el dictamen favorable emés per la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme i Medi Ambient de data 24 d'abril de 2.012, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat,
acorda:
Procedir a la cessió a l'entitat subministradora d'energia elèctrica IBERDROLA
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distribució elèctrica S.A.U., les instal·lacions relatives a la connexió exterior subterrània de
mitja tensió trifàsica a 20 KV. Entre la subestació elèctrica de Museros i el Sector IV, Sector I i
UE núm. l de Rafelbunyol (expte. ATUNE 200811 097 (V-622/08).
La present cessió es mantindrà en tant i quant es mantinga el servici públic de
subministrament d'energia elèctrica.

QUART.- PROPOSTA DE SEPARACIÓ DEL CONSORCI
TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'EMPELO PACTEM NORD.

DEL

PACTE

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de
Règim Intern celebrada el dia 24 d'abril del 2012, en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor, dels regidors del grup
Popular i set abstencions ponderades, dels regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de
Rafelbunyol i Bloc-Compromís.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, explica que “este consorci es va
muntar a iniciativa dels ajuntaments de Paterna i Burjassot en 2001, amb la participació de
centrals Sindicals i associacions d'empresaris per a fer front a la desocupació que hi havia.
L'any 2008 el partit popular de la comarca de l'Horta Nord, pren la decisió política d'adherirse al consorci per a obtindre la majoria en el mateix. Ens resulta preocupant eixa manera
d'accedir a òrgans supramunicipals. Dir que a Rafelbunyol sí que s'han programat activitats,
però no s'ha posat voluntat per part de l'equip de govern. Ens agradaria que es contestara a
una sèrie de preguntes que realitzarem basant-nos en la intervenció del PP en comissió. Van
dir que no participarien i, per què no es van donar de baixa en el moment que van prendre eixa
decisió? En segon lloc, on està la documentació que acredite que vostés no volien participar i
per tant no es pagaria? Saben vostés que el fet que ens donem de baixa no suposa el perdó del
deute? Quins pobles més han demanat la baixa? Alguna vegada han sol·licitat participar en els
programes i activitats que s'oferien des del Consorci? Què han fet al llarg de tots estos anys?
No consideren que tot açò és una irresponsabilitat política? En cas que haguérem de pagar,
com pensen fer-ho? És possible la separació unilateral tenint deutes pendents? Considerem que
per l'actuació política del PP en este consorci no ens mereixem demanar la baixa, sinó que ens
tiren per dos motius: per l'incompliment de les obligacions i per no col·laborar pel Consorci.
Entenem que d'esta actuació es deriven responsabilitats polítiques molt serioses per als
responsables. Estem parlant de 39.000 € sense haver participat en res. Ens agradaria saber si
el Partit Popular pensa assumir públicament eixa responsabilitat. “

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que
“entre els motius al·legats per l'alcaldia per a esta separació s'indica, i llig textualment “esta
entitat no està en l'actualitat prestant servicis efectius a la població de Rafelbunyol, i no obstant
això sí que està reclamant el pagament de les aportacions…” nosaltres hem constatat que
Pactem Nord està fent una forta labor per a la creació d'ocupació. De fet hi ha poblacions que
constantment estan fent tallers per a parats i nous emprenedors oferits per este consorci.
Després dels esbrinaments tenim clar que no és com diu l'Alcaldia, és a dir, culpa de Pactem
Nord, el servici tan deficitari que està arribant a esta població, sinó culpa de l'anterior
representant polític designat per l'Ajuntament, en este cas el Sr. Eduardo Oveller i més en un
moment laboral tan crític. Abans de donar el nostre vot a favor, volguérem una reunió amb el
3

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

president i secretari del Consorci per a comprovar si els tallers i cursos que estan realitzant
poden realment servir per a crear ocupació en el municipi i llavors valorarem l'eixida o no
d'este òrgan. En referència al deute que tenim amb Pactem Nord, dir-los que ens pareix
lamentable que per una mala gestió, en este cas, per l'Alcaldia, hàgem de pagar 39.000 € en
uns servicis que s'arrosseguen des de 2008 i que mai s'han preocupat d'implantar en el
municipi.
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, manifesta que “el deute no són
39.000 € sinó 49.000 €, ja que cal sumar això del 2012. Com bé ha dit el portaveu del Bloc el
Consorci Pactem Nord es va crear l'any 2001 i al que Rafelbunyol es va adherir en 2008 amb
un objectiu: fer real i efectiu el compromís dels municipis de l'Horta Nord amb l'ocupació, amb
la problemàtica de la desocupació en la comarca. L'objectiu era clar: conéixer la realitat
social i econòmica dels municipis, la situació dels mercats de treball, les oportunitats
d'ocupació i com desenrotllar les empreses i aconseguir bones pràctiques per a aconseguir la
inserció laboral dels col·lectius menys afavorits. Tracta de posar en marxa iniciatives per a
capacitar a persones desocupades, han reforçat els servicis municipals, han recolzat
emprenedors i empreses locals, han creat vincles entre els municipis i han enfortit la comarca i
a més han permés traure partit formatiu i laboral en els municipis. Entre les tasques que ha
realitzat el Pactem Nord en una dècada anomenaré unes quantes perquè sapiem que fa este
consorci i Rafelbunyol no ha utilitzat. Té el projecte Incorpora, per a integració laboral de
persones amb risc d'exclusió social que promou amb La Caixa, plans integrals d'ocupació
dirigit a menors de 30 anys sense qualificació, programes per a la inserció laboral de la dona,
programa Aula menor, que és un sistema de formació oberta a distància per internet i que
inclou cursos sobre ofimàtica, xarxes i equips, disseny, autoedició, tallers monogràfics sobre
formació, busca d'ocupació, A Rafelbunyol es van programar este tipus de tallers però no s'han
realitzat per falta d'inscrits i perquè des de l'Ajuntament no s'ha derivat a ningú. El programa
Mou-te, dirigit a jóvens per a fer-los arribar ferramentes i recursos per a la seua incorporació
en el món laboral, tallers d'alfabetització informàtica, programes de creació i suport a
empreses; en 2009 es va crear l'associació de comerciants i empreses de la comarca
(FACENOR),i la nostra associació tampoc està. En 2011 es va crear el col·lectiu de dones per
la igualtat a l'Horta Nord.
Podria continuar perquè és un dossier amb les activitats realitzades en una dècada. A
més m'han facilitat les activitats previstes per a l'any 2012 i 2013. Este és un consorci que no
presta servicis, Sr. alcalde? És un mecanisme de què Rafelbunyol haja de prescindir? Entenem
que no. Es tracta d'un instrument que pot millorar la qualitat de vida dels nostres veïns en una
situació de crisi. En opinió del Partit Popular sí que cal eixir del Consorci, però no perquè no
preste servicis, sinó perquè mai ha cregut en un mecanisme com este per a un enriquiment de
les persones o de la seua qualitat de vida laboral.
Afig que “Tenim 37 correus electrònics enviats pels tècnics a l'Ajuntament en quatre
anys, i només dos respostes” , passant a llegir estos dos correus i les seues respostes. Continua
dient “que dels 14 Consells rectors que s'han celebrat en estos 4 anys, Rafelbunyol només ha
assistit a dos.” També ensenya les reclamacions realitzades pel Consorci reclamant el deute,
passant a llegir un extracte de l'escrit enviat pel president del Consorci Sebastián Bosch, en el
que s'indica la falta de compromís i de participació del municipi. Finalment indica “Creem
haver argumentat el nostre vot en contra per a eixir-nos del Consorci, perquè no es tracta d'una
càrrega. Tenim una predisposició per a estar i col·laborar per a poder estar en el consorci.”
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Replica el Sr. alcalde que “pareix que s'haja comés un crim. El representant ja no està
ací present, però les al·lusions realitzades a l'Alcaldia no les pot deixar passar. En el ple de 6
de juny del 2008 acordem l'adhesió al Pactem Nord. Al principi créiem que era un projecte real
i interessant per al municipi. Però nos en vam adonar que per a nosaltres no ens servia per a
res. Teníem la nostra pròpia promoció econòmica i d'una forma més directa féiem programes
més eficients. Des del principi vam entendre que no havíem d'estar en el Pactem Nord i per això
els vam escriure una carta en 2010,- la qual passa a llegir, i en la qual ja se li indicava el
cessament en el consorci i s'explicava que s'havia arribat a un acord amb l'anterior president per
a no pagar les quotes corresponents.- El president va entendre el missatge i ens va indicar que
no ens n'anarem perquè no se n'anaren altres ajuntaments i que no ens passarien els
pagaments. Tal vegada nostre error va ser fer-li cas a un company i ens vam quedar en el
consorci.

El Sr. Carbonell diu que no li han contestat a les seues preguntes. Vosté ha fet un relat
personal dels fets, però com pot ser que des del 2008 al 2010, que és quan va escriure la carta,
no participaren tampoc. Després vostés van decidir no participar. Vindrà el Sr. Agustí a pagar
el deute? Han fet alguna gestió des de la celebració de Comissió Informativa? A més dir que
amb el nostre servici de promoció econòmica era suficient per a afrontar la greu situació
econòmica, és irrisori, perquè en estos moments, i vosté ho entén perfectament encara que li
toque dir que no, la unió de la gent possibilita tindre més eixides i vosté el que ha fet és tancar.
Allí s'han fet molts programes, alguns d'ells concertats amb Rafelbunyol. La Sra. Carbonell ens
ha fet un detall de les comunicacions i del nivell de participació. Però el problema que tenim és
que vosté ens reclama que ens retirem quan en 2008 i 2010, vosté tenia una majoria absoluta
per a entrar i quan va comprovar que no servia per a res, també tenia la mateixa majoria
absoluta per a eixir-se. Ara ens demana els nostres vots per a tancar un cercle viciós que vosté
va iniciar. Per tant li anuncie que el nostre vot favorable no el va a tindre.

El Sr. Encarnación diu que s'han dit més coses de les esperades. Es reafirmen en el que
manifesta anteriorment. El vot favorable del seu grup serà quan es reunisquen amb el president
i el gerent del Consorci i ens expliquen detalladament en què consistix. I si creem convenient
eixir-nos, donarem el nostre vot favorable, sinó no.
Intervé el Sr. alcalde per a dir que “no es pot estar a l'espera. No té cap inconvenient a
concertar una cita amb els responsables del Consorci, però han de votar sí o no. Es tracta d'un
consorci en què no és cap tragèdia no estar. Si vostés diuen que continuem, continuarem.”
Li replica el Sr. Encarnación que ells han deixat clar que votaran en contra. Però que
volen una reunió perquè els expliquen el tema del consorci i si no els convenç, llavors es pot
reprendre el tema.
La Sra. Carbonell vol que el Sr. alcalde assumisca la responsabilitat, perquè sí que és
responsable que estiguem i del deute acumulat. I el representant que teníem, no està ara, però
sí el grup polític en què estava i deu retre comptes davant del plenari. L'extracte que he llegit es
tracta de la contestació a la carta que vosté ha llegit. El president li manifestava el malestar i
desacord amb la carta enviada per vosté i no entenia que volgueren eixir-se en la situació de
desocupació que hi havia. Així que entenent que es tracta d'un instrument de què no ens podem
eixir en benefici dels veïns del poble, votarem en contra. A més, on té documentat que ens van a
perdonar el deute?
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Respon el Sr. alcalde que els bous es veuen molt bé des de la barrera. Criticar és molt
fàcil, però gestionar molt difícil. Nosaltres no necessitàvem el Pactem Nord. Teníem la nostra
pròpia institució, i vam entendre que havíem d'eixir-nos i vam demanar la baixa. Pel motius que
foren al final no ens vam eixir. Però crec que no cal fer una tragèdia d'este tema.
Finalment, sotmés a votació, el ple de l'Ajuntament per sis vots a favor dels regidors del
grup del Partit Popular i set vots en contra dels regidors dels grups del PSPV-PSOE, BlocCompromís i Independents de Rafelbunyol acorden no aprovar la proposta de separar-se del
Consorci del pacte territorial per a la creació d'ocupació Pactem Nord.
El Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE pregunta per qui serà el representant en el
Consorci. Respon el Sr. alcalde que ja ho diran
Intervé el Sr. secretari per a indicar que s'haurà de decidir en el Ple.
Continua dient el Sr. Fontelles que es va arribar a un acord en el tema dels representants
en el sentit que si no complien amb la seua tasca, podrien canviar-los. I ací hi ha molt a dir.
Respon el Sr. Alcalde que quan veuen un forat de seguida es colen.
Intervé el Sr. Encarnación indicant que el forat és de 49.000 €. Replica el Sr. alcalde que
no l'han pagat i que farà tot el que es puga per a no pagar-lo. Pensa que no és tan important el
tema per al que ha donat de si.

QUINT.- PROPOSTA D'ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA D'INTERCANVI
D'INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ
RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS.
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa De
Comptes celebrats el dia 24 d'abril del 2012, en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els grups polítics, els portaveus es manifesten a favor i es ratifiquen en allò
que s'ha manifestat en la comissió.
Sotmesa la proposta a votació la mateixa és aprovada per unanimitat, acordant-se en
conseqüència l'adhesió íntegra al Conveni subscrit entre l'Agència Estatal d'Administració
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i províncies en matèria d'intercanvi
d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE RECLAMANT EL PAGAMENT DEL DEUTE
QUE MANTÉ LA DIPUTACIÓ
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, llig la moció següent:
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“La Diputació de València té amb l'Ajuntament un deute acumulat que ascendix a
169.037,39 € a data 17 d'abril del 2012.
Davant de la situació econòmica en què ens trobem, esta quantitat podria servir per a
alleugerir les tensions de tresoreria que té el nostre municipi.
Per tot açò, el grup socialista de l'Ajuntament de Rafelbunyol, sotmet al debat i
consideració del Ple de la corporació la següent PROPOSTA D'ACORD:
ÚNICA.- Que l'Ajuntament de Rafelbunyol es dirigisca a la Presidència de la Diputació de
València, a fi de sol·licitar que liquide el deute que manté amb esta Institució en data 17 d'abril
del 2012 que ascendix a 169.037,39 €.”

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió De Comptes
celebrats el dia 24 d'abril 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 “estan a favor de la moció
però que tal vegada el ple deu parar de reclamar i pensar a fer un poc més que reclamar un
deute des de fa temps. Un exemple pràctic aparegut en premsa és el contenciós administratiu
plantejat per un ajuntament contra la Generalitat Valenciana reclamant el deute que té
pendent. Nosaltres estudiarem amb deteniment els mecanismes que hi ha per a veure si és
possible anar més enllà, si compten amb la voluntat de tots. 2
El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta el
vot a favor del seu grup però volen recriminar el partit socialista de Rafelbunyol la tàctica i
formes de presentar la moció. Els motius són que en l'últim ple ordinari el PSOE ja va presentar
una moció molt pareguda en referència a la sol·licitud de pagament dels deutes de la Generalitat
Valenciana. I hui és la diputació. Pensen que es podria haver arreplegat tot en una sola moció.
Recorda que els recursos de l'Ajuntament són limitats i s'han d'utilitzar de la millor forma.
El senyor Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta el vot a favor del seu
grup.
El Sr. Fontelles diu que el seu grup s'adherirà també al possible contenciós que es puga
presentar contra la Generalitat.
Matisa el Sr. Carbonell que no ha dit que van a proposar-ho, sinó que estudiaran la
proposta que ha llançat un ajuntament, concretament el d'Alaquás.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SÈPTIM. MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE ANUL·LACIÓ DEL
GRAVAMEN ESPECIAL A LES RENDES NO DECLARADES
El senyor Carbonell, portaveu del grup de Bloc-Compromís, llig la moció següent:
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“El govern d'Espanya acaba d'aprovar un gravamen especial tant per a les rendes no
declarades localitzades fora d'Espanya com les ocultes dins del país, la qual cosa pot suposar
en la pràctica una amnistia fiscal.
A pesar que la mesura es vol justificar per l'obtenció d'ingressos addicionals per a les
arques públiques, en la pràctica suposa perdonar un greu delicte com és el frau en el pagament
d'impostos. Este greu problema ha suposat una disminució dels ingressos de l'Estat mentres que
el govern del PP ha realitzat el major retall de servicis públics de la història recent de l'Estat
Espanyol.
Esta mesura d'amnistia “fiscal” és tremendament injusta, ja que qui s'aculla a ella
pagarà menys que si haguera tributat de forma convencional. De fet, una proposta semblant va
ser denunciada pel mateix Partit Popular en 2010per se “impresentable”, “injusta” i
“antisocial” (sic).
No pareix, a més, que esta mesura vaja a solucionar el problema de dèficit estatal, ja
que encara que puga suposar l'obtenció d'ingressos puntuals, incentivarà a mitjà termini
l'economia submergida del país i el desviació dels grans patrimonis estatals a paradisos fiscals
de l'estranger.
El col·lectiu de tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) considera que l'amnistia fiscal
anunciada este divendres per l'Executiu “estendrà” la comissió de delictes fiscals “a preu de
saldo”. Per a este col·lectiu, el gravamen especial del 10% que s'establia és una taxa “blana”
dels quantitats defraudades, ja que en el 72% dels casos provenen de grans fortunes i
corporacions.
Gestha considera que esta amnistia fiscal atempta contra el principi constitucional
d'igualtat tributària que, segons l'article 31 de la Comissió Europea, ha d'inspirar el sistema
fiscal, ja que suposa un “greuge comparatiu” per als contribuents que complixen amb les seues
obligacions fiscals, als que s'els grava amb tipus de fins al 52% en el IRPF, mentres que els
defraudadors podran saldar els seus comptes amb hisenda pagant un 10% i evitant interessos,
recarregues i sancions.
Així mateix, afirmen que “esta teòrica regularització fiscal” xoca frontalment amb els
reiterats anuncis de l'Executiu de potenciar la lluita contra el frau, amb l'agreujant que serà la
quarta amnistia fiscal de la democràcia, “que sens dubte resultarà tan ineficaç per a acabar
amb l'economia submergida com ho han sigut les tres anteriors”.
Per a Gestha, esta amnistia suposa el reconeixement implícit del Govern a la
incapacitat de l'Agència Tributària per a lluitar contra l'economia submergida. De fet, entre
1980 i 2008 la bossa de frau es va multiplicar per quatre, fins a aconseguir un volum de
245.000 milions d'euros anuals, la qual cosa representa un impagament d'impostos d'uns
89.000 milions.
Per tot allò que s'ha exposat, presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol inste al Consell a què reclame al Govern
d'Espanya l'anul·lació del gravamen especial a les rendes no declarades atenent
que es tracta d'una amnistia fiscal encoberta i podria incórrer en un acte
d'inconstitucionalitat.
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2. L'Ajuntament de Rafelbunyol inste al Consell que reclamen al Govern d'Espanya
que reforce les mesures tècniques i materials per a combatre el frau fiscal.
3. Notificar este acord al Consell de la Generaliat Valenciana, als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes i als grups parlamentaris de les Corts
Generals.”

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Comptes
celebrats el dia 24 d'abril 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 i cinc
vots ponderats a favor, dels representants dels grups del PSPV-PSOE i del Bloc-Compromís, no
manifestant el seu sentit de vot el representant del grup Independents de Rafelbunyol.
Continua dient el Sr. Carbonell que “l'amnistia fiscal suposa premiar als que defrauden
i una burla a què complim amb les nostres obligacions fiscals i a més volem que es conega la
incapacitat dels nostres governants per a lluitar contra el frau fiscal, perquè ja s'han firmat tres
regularitzacions fiscals i ho ha fet tant el PP com el PSOE. Fa un moment hem aprovat un
conveni de col·laboració per a intercanviar dades amb l'Agència tributària estatal i en canvi
alguns ara es manifestaran en contra. Vull denunciar que si anem per esta via l'única cosa que
ens dediquem a fer és revisar a aquells que han pagat i no lluitar efectivament contra el frau
fiscal.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, li diu al Sr.
Carbonell que “no va a debatre-li en este ple si l'amnistia aprovada pel Govern és justa o
injusta, perquè creem que no és competència de l'ajuntament i per tant pensem que la
presentació hui en este ple no és procedent".
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE explica el procediment que existix
per a regularitzar les rendes no declarades, amb la qual cosa el contribuent s'estalvia sancions
administratives o penals, però no així els impostos ni recàrrecs que ha de pagar-los en la seua
totalitat. El que s'ha aprovat ara és un impost d'un 10 o 8% que varia notablement en el que
s'està pagant per rendes del treball que varia entre un 24 i un 45% en 2011, i les rendes de
capital que estava entre un 19 i un 21%. Llavors sí que és desigual i injusta. El seu partit ha
anunciat que presentarà un recurs d'inconstitucionalitat i es manifesten en contra d'estes
mesures..
El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, indica que “el seu grup està d'acord amb la
regularització, ja que si es tracta d'un diners que no existix i algú ho posa damunt de la mesa,
almenys cobres alguna cosa. Entén que es tracta d'un debat més a nivell nacional que de ple
municipal, però si es tracta de traure diners perquè rendisca, molt millor. En altres països ja
s'ha fet i a Espanya, com ja s'ha dit, també. “

Afig el Sr. alcalde que el PSOE ha fet açò per dos vegades.
Intervé el Sr. Carbonell dient que “s'esperava que l'alcalde diguera que no tocava esta
moció, però no s'ho esperava d'Independents. Dir-los de totes maneres que és una bona ocasió
per a manifestar la seua opinió a prop d'un tema que preocupa als ciutadans siga més o menys
competència municipal. Davant dels greus successos que estan ocorrent este grup municipal té
la intenció de portar tots els assumptes que li pareguen injustos, perquè la política comença ací
i s'acaba allà. Puntualitzar que les dos vegades que ho va fer el PSOE una va ser amb González
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i l'altra amb Zapatero, i una anterior en l'etapa, diguem, predemocràtica. A més en 2010 vostés
la van qualificar d'injusta i antisocial i lamenta profundament que no isca avant.
El Sr. Alcade intervé per a dir que “la gent no parla igual quan es tracta d'un cas
extraordinari. La mesura per si sola és injusta, però l'he de valorar en el seu entorn i en les
circumstàncies econòmiques actuals. Tenen alguna recepta per a acabar amb l'economia
submergida? No n'hi ha, per la qual cosa els governs, tant d'esquerres com de dretes, en certs
moments no tenen més remei que recórrer a solucions que freguen la irregularitat. Comprenc
que el seu partit considere que és injust, jo en el fons també ho considere, però vistes les
circumstàncies pense que és menys just i moltes vegades necessari, perquè és l'única forma de
controlar unes fortunes que d'alguna manera controlarem i que a partir d'ara tributaren com
ho tenen de fer.”

El Sr. Fontelles puntualitza en relació al govern del Sr. Zapatero que al febrer del 2005
es va aprovar el Pla de Prevenció del frau fiscal i a l'octubre del 2008 el govern va aprovar tres
Reials decrets per a millorar la lluita contra el frau fiscal i al novembre del 2008 es va
actualitzar este Pla de Prevenció. En 2010 es va aprovar un altre Pla integral de prevenció i
correcció del frau fiscal, laboral i de la seguretat social i en cap d'ells hi havia una amnistia
fiscal.

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

OCTAU. MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE ELABORACIÓ PER
SECRETÀRIA D'UN INFORME ANUAL EXPLICATIU D'ON S'INTERVENEN ELS
IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS, AIXÍ COM PROPOSTA DE
FRACCIONAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-compromís, es llig la moció
següent:
“La transparència en la gestió dels diners públics és primordial perquè la ciutadania
confie en l'acció de les institucions. En no poques ocasions, l'opacitat en esta gestió dels
recursos públics és un dels principals motius de la desafecció per a la política institucional.
En este sentit, l'elaboració d'un informe de la Secretaria de l'Ajuntament, on s'explique de
manera detallada en què s'invertixen els impostos, les taxes municipals i els preus públics,
resultaria una ferramenta magnífica per a aclarir on van els diners que la ciutadania aportara
directament a l'Ajuntament. A més, i en la línia de facilitar el pagament d'estos tributs, l'informe
de la Secretaria es podria completar amb la possibilitat de personalitzar el pagament,
permetent a cada ciutadà fraccionar el pagament conjunt d'estos tributs, atenent a criteris
prèviament assenyalats. Així, a la transparència, s'afegiria una comoditat econòmica per a la
ciutadania, alhora que permetria que l'Ajuntament disposara dels ingressos per tributs
distribuïts al llarg de tot l'any.
És per tot açò que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
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1. Que la secretaria de l'Ajuntament de Rafelbunyol elabore un informe anual amb
l'explicació detallada d'on s'invertixen els impostos, les taxes i els preus públics que
paguen la ciutadania, que serà publicat al llibre de festes, en companyia del
calendari del contribuent, i simultàniament penjat a la web de l'Ajuntament.
2. La possibilitat, una vegada efectuades les modificacions reglamentàries que siguen
necessàries, de fraccionar el pagament Delos tributs municipals, atenent a criteris
prèviament assenyalats.”
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió De Comptes
celebrats el dia 24 d'abril del 2012 en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple
de l'Ajuntament per onze vots ponderats a favor, dels Regidors dels grups Popular, PSPV-PSOE
i Bloc-Compromís, i dos abstencions ponderades, del representant del Grup Independents de
Rafelbunyol.

Continua dient el Sr. Carbonell que quan van plantejar la moció tenien dos idees
fonamentals: una, és que a causa del malestar general per la pujada d'impostos i retalls generals,
que la ciutadania de Rafelbunyol tinguera clar a través d'un mitjà de comunicació com és el
llibre de festes, en què es gasta els diners que ells aporten a l'ajuntament. Des d'esta perspectiva
no entenien el que en comissió proposava el grup d'Independents de Rafelbunyol de penjar els
pressupostos en la web i ja està, perquè pensen que és més clar la realització de l'informe.
Respecte a la segona proposta, la qual cosa ha passat enguany respecte a l'IBI, ja va
indicar que tècnicament era raonable fer-ho de la manera en què s'ha fet, perquè permetia a
l'Ajuntament recaptar diners a principis d'any i cobrar dins de l'any i no com es feia
anteriorment; però entén que per a açò s'havia d'haver donat major informació als ciutadans. A
més d'açò, hi ha molts veïns que tenen dificultat per a pagar l'impost més gran que tenim, i cal
reassaonar a mecanismes com és la instància perquè decidisca la Junta de Govern. La seua
proposta seria que establírem en el ple uns criteris i que la ciutadania poguera acollir-se. En la
comissió informativa ja va explicar la moció la deixava oberta i acceptarien modificar allò que
Deia “a la carta” i agraïx la col·laboració de tots els grups. Afig que li va paréixer encertada la
idea que va dir el Sr. Alcalde que era la de fraccionar l'IBIen dos vegades, però per a tots, i
pagar la resta de tributs a l'octubre. Però la moció no diu això, sinó la possibilitat de fraccionar
amb els criteris que aprove el ple. La idea els pareix correcta, i estem a l'espera que es puguen
aportar més. Si s'aprova la moció la portaran avant en benefici dels veïns.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta el vot a
favor del seu grup.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, també està d'acord. Pensen que en
compte de publicar-se en el llibre de festes, hauríem de tornar al Butlletí Informatiu en què
s'arreplegue més informació de què es tracta. Respecte de l'IBI, és veritat que la gent s'ha alterat,
perquè de novembre que es va acabar de pagar a març que s'ha tornat a cobrar, va molt poc de
temps i la crisi afecta tots. En principi estan d'acord, tal com es va quedar en comissió.

El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, també manifesta el vot a favor del seu grup.
Recorda que la proposta del senyor alcalde va ser que l'IBI es fraccionara en dos períodes dins
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del primer semestre (Gener-febrer, maig-juny) i la resta de tributs a octubre-novembre. Faltaria
formalitzar esta proposta. Respecte al canvi de dates, van creure que amb el llibre de festes seria
suficient la informació, però sí que és veritat que tal vegada haja faltat més informació. Estan
d'acord amb la moció.
Afig el Sr. alcalde que està molt satisfet i totalment d'acord en què el poble sàpia que es
gasta l'Ajuntament els diners, perquè la millor forma d'evitar paraules metafísiques, saber la
veritat de les coses. Quant al fraccionament creu que es podria pagar al febrer i juny la
contribució i a l'octubre la resta de tributs. En la junta de Govern estan acceptant els
fraccionaments d'IBI en tres mensualitats a qui ho han sol·licitat. Si els pareix correcte este
període ja podrien concretar-lo.
El Sr. secretari diu que açò es podria arreplegar en les Bases d'Execució del pressupost
per a formalitzar-ho. I fer-ho efectiu a partir del 2013.
Per a concloure,el Sr. Carbonell diu que la seua moció no té res a veure amb la
metafísica, sinó que és una moció de proximitat. I s'alegren que s'alegre que la gent sàpia en
què es gasta els diners l'ajuntament. Però també s'alegren que la voten la resta de grups, i la
voluntat de transparència i oferir facilitats als veïns perquè puguen pagar.
El Sr. Encarnación apunta que no caiga en el mateix error que enguany i que es done la
màxima difusió al nou període de cobrances.
El Sr. Fontelles manifesta que actualment tenim un greuge comparatiu a l'hora de
cobrar, perquè la gent que el té domiciliat se li cobra al principi del període de cobrança,
mentres que qui no ho té domiciliat per a quan vol. Pel que llança el prec que als domiciliats
se'ls cobre el segon mes. Matisa que s'alegra que el Sr. alcalde s'alegre de la transparència, però
recorda el primer informe que es va fer en este Ajuntament a este respecte va ser conseqüència
d'una moció del seu grup. Abans ho podia haver fet amb la seua majoria però no ho va fer.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOL·LICITANT LA POSADA EN
MARXA D'UN PLA ESPECÍFIC DE MANTENIMEINTO DE LES INSTAL·LACIONS
DEL POLIESPORTIU PACO CAMARASA
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“El complex poliesportiu Paco Camarasa, porta en funcionament al voltant de 5 anys.
El pas de temps i la utilització tant de les instal·lacions com dels diferents equipaments que hi
ha en el mateix: bicis de spining, estàtiques, el·líptiques, cintes per a córrer, stps i diferents
aparells musculars… es troben en un estat molt deficient de conservació. En les dutxes, la
temperatura de l'aigua és constantment irregular amb les molèsties que això provoca e les
persones que fan ús d'elles.
Els usuaris habituals d'esta infraestructura esportiva patixen els inconvenients de
realitzar les activitats en condicions molt deficients, la qual cosa fa que no es gaudisca de
l'esport ni dels seus beneficis per a la nostra salut.
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Les reiterades queixes dels usuaris de les isntal·lació al nostre Grup Municipal, així
com les nostres pròpies comprovacions in situ ens fan pensar que o bé el manteniment no es fa
amb la regularitat i eficiència que requerix el pavelló o bé que no n'hi ha prou interés a fer el
manteniment.
Estes deficiències s'accentuen especialment en l'activitat de spining. Esta es
desemvolupa en un espai que pareix més una cotxera que una sala d'esports on la climatització
no és l'adequada i la majoria de les bicis no funcionen correctament, i cada vegada més, hi ha
una millor afluència de participants en esta activitat.
Per tot açò, el grup socialista de l'Ayuntameinto de Rafelbunyol, sotmet a debat i
consideració del Ple de la corporació la següent PROPOSTA D'ACORD:
ÚNIC.- Que la Regidoria d'esports pose en marxa un pla específic de manteniment
constant i eficaç d'estes instal·lacions per a solucionar les deficiències actuals a la major
brevetat, i aconseguir que els usuaris disfruten de les seues activitats en les condicions
adequades”
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 24 d'abril del 2012 en el qual l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra dels representants del
grup Popular, cinc vots ponderats a favor dels representants dels grups del PSPV-PSOE i
d'Independents de Rafelbunyol, i dos abstencions ponderades del representant del grup BlocCompromís.
Continua reiterant la Sra. Carbonell allò que s'ha exposat en comissió. No es fa un
manteniment regular i protocol·lari, sinó que si s'espatla un aparell llavors s'intervé en ell i si no
s'aconseguix arreglar s'anomena a l'empresa subministradora perquè repare la incidència. El
regidor d'àrea ha passat un informe que els pareix bé, però no els arriba a convéncer. Parla de
deu queixes en cinc anys, però creuen que no sols cal veure les que es presenten per escrit, sinó
les del dia a dia que manifestes els usuaris en les seues conversacions i que els traslladen a ells.
També parla que els aparells estan en bon estat i no obstant això reconeix que hi ha una cinta
que no es pot arreglar perquè l'empresa ha desaparegut. També parla que la temperatura
irregular de les dutxes és perquè hi ha uns reguladors termostáticos que la gent desconeix el seu
funcionament, per la qual cosa es pregunten si s'informa del seu ús. El seu Grup es manté en la
seua postura i demanen a l'àrea que es replantege el manteniment que té i que ho canvie per un
altre més específic.
El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, diu que la moció és raonable en tant i quant la seua
argumentació responga a la realitat, igual que la resposta del regidor, perquè en poques paraules
pretén dir que es fa el que diu la moció. Pensen que el manteniment és necessari i fonamental,
això està fora de dubtes. No tindria inconvenient a votar-la a favor, però per a això necessitaria
saber en què consistix eixe pla específic que sol·licita la moció. Que conste que el seu grup
pensa que es fa.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que
l'expressió “cotxera” no els ha agradat. Afig que al seu grup també els han arribat moltes
queixes del poliesportiu i d'altres espais públics, per la qual cosa creuen que sí que és necessari
un pla de manteniment. Creuen que és important remarcar que després de debatre la moció en
comissió informativa el regidor d'esports els va remetre un pla de manteniment perquè el
pogueren valorar.
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El Sr. Saborit, regidor d'esport, respon que “el pla existix. El problema és que per les
instal·lacions passen prop de 500 persones diàriament. Deu queixes per escrit en cinc anys no
és problemàtic. Si que és veritat que hi ha gent que diu que no funcionen bé les dutxes, per la
qual cosa llavors entra el monitor i li explica el seu funcionament. En referència a la cinta de
córrer, no té cap culpa si li empresa tanca. S'ha intentat comprar una de segona mà per a
obtindre la peça però demanen molts diners. Quan ve una queixa verbal sobre els cursos, es
passa a la coordinadora. Si es tracta de manteniment, el contesta personalment. Tinguem en
compte també que els usuaris són poc cuidadosos amb els aparells que hi ha, la gent trenca els
endolls, les dutxes… i tot això és pel mal ús de les instal·lacions no perquè falta un pla, encara
que està obert a opinions.
La Sra. Carbonell respon que “les mocions són un instrument municipal per a moltes
coses, però una d'elles és per a traslladar inquietuds del poble. No qüestione que el pla no
existisca, ni que existisca malament, sinó simplement estic apel·lant a què faces un exercici
d'autocrítica com cap d'àrea per a millorar. No qüestione que no es faça el pla ni exigisc res
que no s'estiga fent. Si la moció servix perquè tots sumem, fem-ho. Si en el teu informe dius que
ja s'està fent el que demana la moció, i es nota la millora, direm que això era el que preteníem,
contribuir per a millorar. Perquè l'oposició no està només per a fiscalitzar, sinó per a sumar, i
este grup polític ho fa donant veu als veïns al presentar este tipus de mocions. Esta moció no la
podia retirar, perquè si ho feia, Desmereixia a les persones que m'han dit que la present. “
El Sr. Saborit li contesta que el principal de la regidoria d'esports és el manteniment,
però li assenta malament que en l'escrit parles de “cotxera”, això no ho accepta.
El Sr. Carbonell diu que és veritat que els grups polítics tenen mecanismes per a
traslladar inquietuds pròpies i dels ciutadans. Hi ha distintes formes: moció, precs, preguntes.
Però és veritat que hui em demanen que es vote que es faça un pla de manteniment. I el regidor
respon que hi ha un pla de manteniment. Crec que el correcte és parlar-ho i buscar millorar-lo, i
no entrar ací en una qüestió de matisos.
El Sr. Encarnación indica que si en compte d'una moció haguera sigut un prec, també
s'haguera traslladat les inquietuds dels veïns. Reconeix que sí que hi ha un pla de manteniment.
Si l'aprovació d'esta moció servix per a millorar-lo, per tant millor que millor. Es veuen en
l'obligació d'aprovar-lo en funció de les queixes que els han arribat.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per set vots a favor dels regidors del
grup del Bloc-Compromís, Independents de Rafelbunyol i PSPV-PSOE, i sis vots en contra dels
regidors del grup Popular.
Explica el Sr. Carbonell que no agafen el sentit del seu vot com que s'està fent
malament, sinó com un compromís públic perquè es millore el que ja s'està realitzant.
La Sra. Carbonell també diu que no hi ha qüestionament del pla. Agraïx la predisposició
favorable del regidor. A ella li ha bastat, però també ha explicat perquè no la pot retirar.
Intervé el Sr. alcalde indicant que és lògica la crítica del PSOE al partit majoritari, però
sol·licita que a partir d'ara que es facen les queixes per escrit, per a poder donar-li raó.
La Sra. Carbonell contesta que sempre recomana que les queixes es faça per escrit
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DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE AMPLIACIÓ D'HORARI
D'OBERTURA DEL PARC “LA SENYERA”
El Sr. Francisco López, regidor del PSPV-PSOE, llig la moció següent:
“Amb l'arribada del bon temps, els i les jóvens del nostre poble disfruten fins més tard
d'estar amb els seus amics en el carrer, les places, els parcs…
Des d'este grup municipal ens fem eco de la problemàtica que s'acosta amb l'arribada
de l'estiu, i el romandre en zones públiques durant més temps amb les molèsties que açò pot
ocasionar en zones residencies-los, però també simpatitzem amb la necessitat que tenen els
nostres i les nostres jóvens de reunir-se en algun lloc per a poder parlar, sentir música, sopar,
relacionar-se, etc.
Per tot açò, creem que és responsabilitat i obligació d'esta corporació intentar donar
una sol·lució que permeta que els nostres veïns més jóvens disfruten del seu temps lliure sense
entrat en col·lisió amb el dret de la resta de veïns a descansar.
El nostre municipi té un gran nombre d'infraestructures sobredimensionades que ara
com ara, no estan suficientment aprofitades . Per exemple, els parcs.
Per a aconseguir que els nostres jóvens s'impliquen i comprometen amb el que també és seu, és
necessari donar-los un vot de confiança, i açò passa perquè l'ajuntament faça l'esforç
necessari per a atendre les necessitats que tant de temps ens porten reclamant, sense cap
resposta ni alternativa per part d'este Ajuntament. Si açò exigix posar a la disposició dels
jóvens un lloc municipal perquè ells el disfruten, sense que deixen e respectar-lo, és la nostra
obligació, almenys, facilitar-los que així siga.
Per tot açò, el grup socialista de Rafelbunyol, sotmet a debat i consideració del Ple de
la corporació la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Que el parc “La Senyera” vaig ampliar el seu horari d'obertura:
-dilluns, dimarts, dimecres i dijous tancar a les 2 de la matinada.
-divendres i dissabtes tancar a les 4 done-la matinada.
-diumenge tancar a les 24:00 hores de la nit.
SEGON.- Que dins del parc s'habilite una de les zones sense jocs infantils i que es dote
del mobiliari pertinent com a taules, cadires, bancs, contenidors de fem….
TERCER.- Que este acord es faça públic en la web municipal i les diferents xarxes
socials perquè els i les jóvens d'este municipi coneguen la iniciativa”.
Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 24 d'abril 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, tres vots ponderats a favor, del representant del grup del PSPV-PSOE, dos
abstencions ponderades, de la representant del Grup Bloc-Compromís, no manifestant el seu vot
el representant del grup Independents de Rafelbunyol, que reserva la seua postura definitiva al
moment del seu debat en el Ple de l'Ajuntament.
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Continua dient el Sr. López que “el seu grup està disposat a retirar la moció com es
demanava, si es complix la condició d'obtindre d'este ple un compromís ferm dels quatre partits
perquè este ajuntament d'una solució clara i precisa a este tema perquè la gent jove i el poble
ho mereixen:”
El Sr. Carbonell inicia la seua exposició dient que “fa anys ja van presentar una moció
semblant a esta. Reconeixen l'existència del problema i reclamem el que vosté esta demanant i
nosaltres hem portat per escrit acords municipals consensuats, perquè estes coses requerixen
un consens. No tenim clar que després del que hem aprovat recentment en els últims plens siga
el moment adequat per a presentar esta moció. En resposta a la seua condició, estem disposats
a estudiar el tema. Dir-li també que no es proclame portaveu de la joventut, ni vosté ni el seu
partit, perquè en el meu partit també hi ha gent jove. Des d'ací té el compromís del meu partit
per a buscar solucions. Però la realitat és que la joventut sempre, en algun moment ha
molestat, i el fet que busquem solucions tampoc serà garantia de trobar la solució adequada. “
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que “al
principi d'esta legislatura també vam presentar una moció buscant un espai lúdic per a la
joventut. Moció que no es va aprovar. La solució de buscar una zona en el parc de la Senyera
per a la joventut, la véiem amb molts inconvenients, però és veritat que eixa zona fa falta. Per
tant des d'Independents estem disposats a estudiar i buscar solucions al problema.”
El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, manifesta “l'alegria del seu grup per la
modificació de la moció. Estem d'acord. Però volem fer unes matisacions. En primer lloc, la
policia acudeix a qualsevol telefonada dels veïns del poble.I ha de donar part i la seua
presència és perquè es complisquen les normes estipulades. Els jóvens van i vénen per on volen
i es reunixen on volen i basta que els posen alguna cosa imposada o suggerida per a no anar,
perquè els jóvens sempre hem actuat així. Seré un del què participe en esta reunió. Dins de la
proposta ens agradaria que algun col·lectiu de jóvens participara en estes reunions perquè tots
a una trobàrem les possibles solucions. “
La Sra. Nuria Losada, regidor de joventut, intervé per a dir que “en facebook va mantindre
una conversació amb uns jóvens indicant-los que els esperava per a parlar amb ells o que
presentaren les seues queixes o suggeriments a través de la bústia o que foren a la Casa del
Jove. Vaig rebre el seu escrit de suggeriments en què indicaven que no es feia res per als
jóvens. Els vaig contestar enumerant u per un tots els àmbits en què tenen activitats i des dels
que es treballa per a ells. Vaig rebre la callada per resposta, i per descomptat, per la Casa del
Jove no van aparéixer. A mi ningú ha vingut a suggerir-me res. Estic totalment oberta i pels
matins de dilluns a divendres estic disposada a tindre tot tipus de reunions. “
El Sr. López li contesta al Sr. Carbonell que quan parla que és l'altaveu dels jóvens ho fa
perquè s'acosten a ell per a dir-li que faça alguna cosa pels jóvens, perquè no se senten
protegits per este Ajuntament. Contestant la senyora Regidor, ella els invita a anar a la Casa
del Jove, però, alguna vegada s'ha acostat ella als jóvens i ha preguntat quals són les seues
inquietuds? El problema existix i hem d'afrontar-lo com a ajuntament.
El Sr. Carbonell li contesta que “no ha d'atribuir-se cap representació, perquè un altre dia
poden ser ells els que parlen pel col·lectiu de jóvens del seu partit. Ací no representem un
col·lectiu concret, sinó al conjunt de la població. Dir-li al Sr. Encarnación, no val dir que vosté
també va presentar una moció sol·licitant un espai per a la joventut, perquè la realitat és que ho
presente en general.
Finalment la moció queda sobre la mesa.
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DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT QUE EL
REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D'ORDES PERTINENTS PER A LA
POSADA EN MARXA DE MANERA IMMEDIATA, EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ
DEL CONSELL SOCIAL DE RAFELBUNYOL.
Per part del sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“En el mes de juliol del 2011, el grup municipal Bloc-Compromís presentem una
moció, aprovada per unanimitat, relativa a la creació i posada en marxa del Consell Social de
Rafelbunyol.
Amb posterioritat, el grup municipal a què represente, presentem a la resta de grups
municipals una proposta de Reglament de Participació ciutadana per al seu debat i aprovació
per a la Comissió de Benestar Social.
Després de dos reunions de la Comissió de Benestar Social, la proposta de la Carta del
Reglament de Participació Ciutadana de Rafelbunyol, va ser aprovada per unanimitat en el ple
de celebrat en el mes de desembre del 2011.
Mesos després de la dita aprovació, encara no s'ha posat en marxa el procés de
constitució del Consell Social de Rafelbunyol.
És per això que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que el regidor de participació ciutadana de les ordenes pertinents per a la
posada en marxa, de manera immediata, el procés de constitució del Consell
Social de Rafelbunyol.
2. Que es mantinga informats tots els grups municipals del dit procés”.

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 24 d'abril del 2012 en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Contínua dient que el seu grup va treballar molt per aconseguir la Carta de Participació
Ciutadana i cal portar-la a terme. El govern municipal és el que té l'obligació de posar en marxa
les mocions que s'aproven en Ple. No els val que el regidor els diga que acaba de fer-se càrrec
de la regidoria després de la renúncia de l'anterior responsable, perquè es tracta d'un treball
continu. El que demana la posada marxa d'este procediment perquè és la seua responsabilitat i
ens mantinga informat del procés. Des del Bloc li oferim la nostra col·laboració en tot el que és
necessari, però demana que es pose en marxa immediatament.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents Rafelbunyol, es manifesta a favor
de la moció, encara que pensa que no haguera fet falta una moció, sinó que amb un prec haguera
sigut suficient.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, també ha manifestat la seua
preocupació pel Reglament de participació ciutadana a través d'una pregunta que òbviament ja
no es contestarà, pel qual es preguntava les mesures que s'estaven per a difondre el reglament i
quan començaran a cosntituir-se els òrgans que regulen este reglament. Recorda que en 2011 ja
es van presentar dos vegades esta moció demanant més participació dels ciutadans. Mostren
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també la seua preocupació per una sèrie de mocions aprovades en ple i que finalment queden en
res, com pot ser l'oficina de promoció del valencià. Votaran a favor d'esta moció i estan a
l'espera de l'explicació del grup de govern.
Respon el Sr. Bohigas, portaveu del Partit Popular i regidor de Participació Ciutadana,
que estan d'acord amb la moció. Vol conversar amb els grups polítics per a veure com acotar el
tema de les associacions que han de cridar-se per a començar amb el tema, i començar com més
prompte millor.
Agraïx el Sr. Carbonell que vullga quedar-se després per a tractar el tema. Des del seu
grup tenen clar el que és una pregunta, un prec i una moció. Han estat un temps prudencial
esperant a veure si hi hi havia moviment. Van decidir que el Consell Social té la rellevància
suficient per a portar-ho a ple. Podien haver portat el tema com un prec? Si, però seguint la
legislació, el prec no obri debat i podien haver dit que val. El seu Grup volia un major
compromís públic i per això ho hem presentat com a moció.
El Sr. Encarnación li respon que esta lliçó l'han aprés d'ell.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

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

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

DESÉ TERCER.- INFORMES DE L'ALCALDIA
El Sr. alcalde informa sobre la contestació rebuda per l'EMTRE en relació a l'aprovació
de la moció del ple de data 30 de gener pel qual se sol·licitava dictamen sobre la possible
ubicació d'un ecoparc a Rafelbunyol, en la que es conclou que no és una zona prioritària i que es
comptarà en un futur amb un ecoparc prop del municipi, concretament a Massamagrell
Informa també que els dijous hi ha atenció al públic per part d'INTRAMI, societat
limitada que oferix als veïns qualsevol tipus de servici gratuït en relació a la gestió d'Iberdrola,
per a evitar que els veïns hagen de desplaçar-se a Massamagrell per a realitzar qualsevol
consulta o gestió.
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DESÉ QUINT.- INFORMES DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol i representant en
l'EMTRE, li diu al Sr. Alcalde que com a representant d'eixe organisme, li haguera agradat que
li informara d'eixa contestació.
Li respon el Sr. alcalde que l'escrit va dirigit directament a l'alcaldia, i que estava
convençut que el coneixia. No té cap inconvenient a facilitar-li'l.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís i representant en la
Mancomunitat de l'Horta Nord, informa que va presentar una moció en el ple de la
Mancomunitat perquè s'iniciara la reforma estatutària, ja que era preceptiva després de
l'aprovació de la Llei 8/2010, i una altra per a ajustar-se a la realitat. Informar-los que el
procediment serà que s'elaboren els estatuts per part d'una comissió informativa creada
especialment per a este procés, després s'aprovarà pel ple i s'informarà el públic.
Necessàriament ha de ser aprovat per tots els plens. Quan tinga el document el farà arribar.
En relació a la pregunta que es va fer sobre si l'arreplegada d'efectes passava a càrrec de
l'EMTRE, informa que este acord ja és efectiu i la Mancomunitat no paga este servici des de
març. Ara haurà de fer-se l'oportuna modificació pressupostària i tot això es descomptarà.

DESÉ QUINT.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, s'explica que la primera
pregunta en relació a la Carta de Participació Ciudadan no la realitzen al ja haver-hi tractat
1. En el ple ordinari de gener es va aprovar la moció que va presentar este Grup Municipal i
que acordava la voluntat d'este Ajuntament d'implantar les mesures necessàries per a dotar la
zona dels Germanells d'especial protecció tant a nivell patrimonial com paisatgístic i que
s'anava a sol·licitar els informes tècnics necessaris dirigits a determinar la forma idònia
d'adoptar les mesures mencionades. Quines actuacions s'han portada a este respecte?
Respon el Sr. alcalde que la primera actuació, i a més condició necessària, és que el
Servici de Patrimoni Cultural de la Conselleria ens done l'assessorament tècnic. Vam remetre
una carta a este respecte el 27 de febrer del 2012 i encara no ens han contestat.
2. En el mateix ple es va aprovar una altra moció d'este grup pro la que s'acordava la
instal·lació d'un panell d'expressió lliure en el municipi. Quan estarà instal·lat? En quin punt
del municipi?.
Respon el Sr. Saborit, regidor d'obres públiques, que espera poder col·locar-lo ja a la
setmana que ve. Quant a la seua col·locació, es va quedar que en la zona de la Corona.
Continua dient el Sr. Fontelles que havien realitzat una pregunta sobre els contractes de
manteniment de les diferents empreses, però l'han retirada per entendre, i així ens ho han fet
saber des de tresoreria i secretària, que estan sobrecarregats de treball, per la qual cosa la
pregunta, encara que no estiga escrita és, per a quan la plaça d'interventor?
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El Sr. alcalde no li contesta i li atorga el torn al portaveu del Bloc-Compromís, Sr.
Carbonell, que realitza les preguntes següents:
1. S'han presentat al·legacions al canvi de denominació de la nostra població? En quina
situació es troba el procediment administratiu?
El Sr. alcalde li diu al secretari que conteste, el qual explica que l'edicte va ser publicat
en el BOP el 17 de març del 2012 i que ha passat el període d'exposició al públic sense que
s'hagen presentat reclamacions. Ara està pendent d'enviar l'expedient a la Conselleria.

2. En quina situació es troben els pressupostos de l'Ajuntament i el de les mercantils
municipals?
Explica el Sr. alcalde que el pressupost de les empreses està pràcticament acabat, però amb
el problema que no tenim una seguretat plena que les subvencions per a l'any que ve siguen les
mateixes, i s'estan fent esbrinaments.
3. Tenim alguna informació del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques respecte al
Pla d'Ajust aprovat en l'últim Ple? Per a quan s'espera resposta?
Explica el Sr. secretari que precisament hui ha arribat comunicació favorable del pla
d'ajust. Ara estan en un procés en el qual fins al 8 de maig s'ha de comunicar al Ministeri totes
les certificacions emeses. La següent frase del procés serà l'aprovació de la concertació de
l'aprovació del crèdit, que serà molt ràpid, perquè en els primers 15 dies naturals del mes de
maig s'ha de pronunciar el Ple respecte d'això. La informació que estan enviant des del
Ministeri és que des del 9 al 15 de maig s'hauria d'aprovar la concertació del crèdit. En el nostre
cas, i per l'import que es tracta, és una competència del ple, per la qual cosa caldrà fer-se un ple
extraordinari per a la seua aprovació.

4.- El Sr. alcalde ens va informar que tenia concertada una entrevista amb el conseller
d'Hisenda i Administracions Públiques per a favar del deute que la Generalitat té amb el nostre
Ajuntament i les empreses públiques. Com va quedar eixa reunió? En conseller va adquirir
algun compromís formal? Què és el que va dir?
El Sr. alcalde contesta que els va rebre la directora general d'Hisenda, perquè el
conseller va tindre un problema i no estava. Va dir que faria un esforç perquè es pagara com
més prompte millor. De moment ahir es van rebre 238.210 €.
5.- Quines són les obres que s'han inclòs en el PPOS per al 2012? Qui ho va decidir? No havia
d'haver-ho ratificat el Ple?
Contesta el Sr. alcalde que des de fa diversos anys, la resolució és la de l'Alcaldia. És
una quantitat de 60.000 € que gastarem en la compra d'una carretó elevadora per import de
15.000 € i 46.230 per a pavimentar carrers del nucli urbà i polígon.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, realitza les
següents preguntes orals.
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1.- En l'últim ple celebrat a una pregunta realitzada per este grup al sr. Alcalde sobre
qui realitza el manteniment elèctric i on es compra eixe material va contestar textualment que
“l'electricista està des d'abans que ell fóra alcalde. Es presta un servici de manteniment arran
de 1000 €/mes de mà d'obra. Les peretes les compra ell. En cas de noves inversions (com és el
cas de subministrament de fanals citats), s'acudix als procediments establits en la Llei de
Contractes de Servicis Públics”. Si ara parle de FI1811451, segurament ningú dels presents
sabrà de què parle. Esta referència correspon a les peretes de la il·luminació de Rafelbunyol.
Ubach factura a este ajuntament un consum anual de 300 a 350 unitats, és a dir, que anualment
factura de 15 a 16 mil euros. És a dir que tot el material utilitzat per al manteniment elèctric de
Rafelbunyol es compra directament a Ubach,SL no acollint-se este ajuntament als
procediments establits en la Llei de contractes de Servicis Públics. Açò significa que en 2011
este ajuntament va pagar a esta mercantil 45.000 €. Hem fet una investigació i hem preguntat
en un magatzem de distribució elèctrica per la mateixa pereta i ens la facturarien, a mi com a
particular, a 26 €/unitat, mentres que l'empresa Ubach, SL ens la factura a 47 €/unitat. Açò
significa que ens estalviaríem 7.000 €.
Afig que per registre d'entrada sol·licitaran un informe de Secretaria sobre la legalitat
d'esta actuació.
El Sr. alcalde li diu que “no és cap pregunta, sinó una exhibició condemnatòria de
l'Ajuntament. Ara no és moment de parlar d'una persona que porta tota l'electricitat del poble i
que li dónes mil euros al mes siga el sou d'eixa persona. I si pot guanyar-se un poc més en les
peretes, és una cosa normal, igual que ocorre amb altres professionals com a llanterners,
perquè compensen la falta de jornal amb material.”

2.- En data 12 de gener del 2011 es va cursar una sol·licitud a la Diputació Provincial
de València sol·licitant una subvenció de 150.000 per a equipament. Com a conseqüència d'açò
s'aconseguix un acord plasmat el dia 10 de març del 2011 del conveni singular de col·laboració
subscrit entre Diputació i l'Ajuntament. L'11 de maig es va remetre memòria valorada i
justificativa de l'adquisició d'este equipament, passant a descriure les adquisicions i el seu cost,
i remarcant l'apartat G de la memòria, adquisició d'equipament per a l'embelliment de la plaça
Pare Salvador per un valor de 20.000 €. El 16 de juny del 2011 es va alçar l'acta de recepció de
l'estàtua de bronze d'1,30 m d'alçària. Esta acta, junt amb la factura es va remetre a la
diputació al juliol del 2011 perquè es procedira al seu pagament. A hores d'ara, després d'11
mesos, on està eixa estàtua? I el més greu, com ha sigut capaç vosté, en la situació de crisi que
tenim, permetre's el luxe de gastar-se 18 mil euros en una estàtua?
Respon el Sr. alcalde que “fa tres anys, quan es va inaugurar un monument en la plaça
del Pare Salvador aportat per la Divina Pastora, ja es va parlar de la necessitat instal·lar allí
una estàtua. Es van demanar diversos pressupostos i demanaven més de 60.000 €. Va recórrer
a un company seu, que va ser l'autor de l'estàtua de la plaça del Llaurador, i em va dir que ho
faria a poc a poc, i després de 2 anys i mig va portar l'estàtua que va costar 18.000 € i la vam
deixar baix, perquè per a col·locar-la necessitem diners. Mai vam parlar d'instal·lar-la.
Insistix el Sr. Encaranción que en l'acta es diu que està instal·lada. Respon el Sr.
secretari que l'acta respon a un model, i que és la primera notícia que té en relació a què no
estiga instal·lada. El Sr. alcalde li pregunta quin preu es diu en l'acta, a la qual cosa el Sr.
Encarnación li respon que es parla de 17 mil euros i un poc més. Respon el Sr. alcalde que eixe
és el preu de l'estàtua i que es correspon amb la factura de la seua compra.
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El Sr. Carbonell, realitza el següent prec, en relació a la pregunta realitzada per les obres
del PPOS, sense entrar a discutir el tema de la competència d'aprovació: “Ací s'està fent un
esforç entre tots pel tema de les obres del poliesportiu. Demanaria que en correspondència a
eixe compromís de tots, haguera sigut bo que eixos 60.000 € s'hagueren destinat a esta obra.
Respon el Sr. alcalde que “hi ha altres necessitats, com és l'asfaltat de carrers que
realment estan molt malament. Quant al tema del camp de futbol, tinguem un poc de paciència,
i si van les coses com van en el mes de juliol s'iniciaran les seues obres. “

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