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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 30 DE GENER DEL 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores del dia 30 de gener de dos mil
dotze, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors
MIGUEL SABORIT ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVIDAD, Mª CARMEN
PIQUER BERNET, EDUARDO OVEJERO ADELANTADO, FERNANDO
BOHIGAS TOMÁS, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI, LAURA
CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR
ENCARNACIÓN FURIÓ, RICARDO BLASCO GUILLEM, ENRIC CARBONELL I
ROS 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'Ordre del Dia.
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 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 desembre del
2011.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la
dita acta.

SEGON.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL
REGLAMENT D'ÚS I UTILITZACIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS
CULTURALS PERTANYENTS A L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL PER
PART D'ENTITATS SOCIALS, CULTURALS, GRUPS POLÍTICS I
COL·LEGIS
Per part del Senyor alcalde es llig la proposta següent:
“Per part de la Regidoria de Cultura i participació Ciutadana, s'ha elevat una
proposta de modificació de Reglament d'ús i utilització dels diferents espais culturals
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pertanyents a l'Ajuntament de Rafelbunyol per part d'entitats Socials, Culturals, grups
Polítics i Col·legis.
Les dites modificacions afecten fonamentalment les normes d'ús de les
instal·lacions i a la fixació d'unes tarifes específiques en el cas del cobrament d'entrades
per part de l'entitat organitzativa.
En este sentit el que es planteja és traslladar les mateixes normes que en el seu
moment va aprovar l'Ajuntament en el Reglament d'ús de l'Auditori, i d'esta manera
tinguen una regulació semblant.
Se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que, previ el dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Comunitari, preste la seua aprovació a estes modificacions del
Reglament.”
A continuació es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de
Benestar Comunitari celebrada el dia 24 de gener del 2012, en el qual l'assumpte va ser
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat, prèvia rectificació d'un
error de redacció en el primer paràgraf de l'article 7 en el sentit d'aclarir que la fiança
siga exigible també a les entitats de fora de la localitat.

Atorgada la paraula als representants dels Grups Polítics la Sra. Piquer
Carbonell, regidor del Grup del Bloc-Compromís, indica que el seu grup està a favor,
encara que insistixen en el tema de la fiança que cal depositar per utilitzar els diferents
espais culturals els pareix excessiva. També estan a favor que si els locals estan
desocupats i es poden concedir no es complisca necessàriament el termini de 30 dies.

El Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol, indica
que introduïdes les modificació acordades en Comissió, els pareix bé.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, manifesta el vot a favor del
seu grup.
El Sr. alcalde indica que hi ha hagut una confusió, perquè una cosa és la fiança i
una altra les tarifes. Les associacions o grups del municipi no han de pagar tarifa per la
utilització d'estos locals, però sí fiança. Proposa que els que siguen del municipi abonen
una fiança de 100 € i els de fora de Rafelbunyol depositen una fiança de 300 €.
Esta proposta és acceptada unànimement.
Finalment sotmés l'assumpte a votació el mateix és aprovat per unanimitat,
acordant-se:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de Reglament d'ús i utilització dels
diferents espais culturals pertanyents a l'Ajuntament de Rafelbunyol per part d'entitats
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Socials, Culturals, grups Polítics i Col·legis, amb la rectificació acordada en el present
Ple.
Segon.- Sotmetre'l a informació al públic pel termini de trenta dies a l'efecte de
presentació de reclamacions i suggeriments, en compliment del que establix l'article 49
de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Tercer.- En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren
reclamacions, l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.

TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOL·LICITANT LA
DECLARACIÓ
D'INTERÉS
MUNICIPAL
DEL
PARATGE
DELS
GERMANELLS
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“El paratge de les dos muntanyes del Germanells és l'únic espai del terme de
Rafelbunyol en el qual encara queda alguna cosa del seu caràcter muntanyós primitiu.
És, per a nosaltres, ben social no sols natural i paisatgístic, sinó també un espai
d'indubtable interés històric, arqueològic, popular... i a altres, amb ell, d'una forma o
una altra tots els de Rafelbunyol ens sentim íntimament vinculats i el reconeixem com
nostre.
Els usos agrícoles moderns, la urbanització clandestina i il·legal feta en èpoques
de permisivitat, de desídia i falta d'interés social, han produït un canvi paisatgístic i
una desaparició de punts topogràfics com mai no hi ha hagut en la història.
L'augment de la cultura general i la sensibilització social per a estos temes han
provocat una reflexió general i, com no podia ser de cap altra manera, també
institucional, per a esta realitat que ara tots sentim empobrida al final de tot.
L'explotació del sòl només ens ha comportat relatives millores momentànies
pagades amb costos elevats de qualsevol tipus i, massa sovint, ens ha quedat unes
referències que formen part del nostre patrimoni cultural i, a pesar d'açò, no ens ha
solucionada de forma definitiva els problemes que tenim en la societat actual. Perdre el
que ja mai més veurem nosaltres, i per descomptat, les generacions futures, ens frustra
per allò que va ser objecte i referent patrimonial del nostre avantpassats.
Per tant, pensem què, si després de tanta destrucció, fem un esforç per a
conserva un poc de tant que teníem, les generacions futures ens ho reconeixeran i
nosaltres, d'alguna manera, podrem sentir que, a pesar de tot, alguna cosa hem fet bé
en este sentit.
Per tot allò que s'ha exposat, este grup municipal presenta la següent MOCIÓ:
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Que el ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol declare la voluntat d'implantar les
mesures necessàries per a dotar la zona d'especial protecció tant a nivell patrimonial
com paisatgístic, i que, en eixe sentit, se sol·licite per l'Ajuntament els informes tècnics
que siguen necessaris dirigits a determinar la forma idònia per a adoptar les mesures
mencionades”.

Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques
celebrada el dia 24 de gener del 2012, en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Contínua explicant la Sra. Carbonell que es tracta d'una reivindicació històrica
del seu grup. La voluntat d'esta moció és establir les mesures necessàries per a
salvaguardar esta zona, atés que Rafelbunyol no és un municipi amb un gran patrimoni
cultural o arquitectònic i el poc que existix cal cuidar-lo perquè es tracta de part del
nostre llegat que deixarem a les generacions futures. L'essència és que l'Ajuntament
manifeste públicament la voluntat de cuidar este paratge.

El senyor Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, manifesta que el seu
grup sempre ha compartit la necessitat protegir este espai i així s'ha quedat reflectit en
diversos programes electorals. En el Pla d'Acció Local aprovat es tractava d'una de les
prioritats a posar en marxa. Una vegada aclarida la moció, tenen la voluntat de
recolzar-la.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta
que és l'única zona geogràfica de Rafelbunyol que encara podria salvar-se un poc de
l'evolució. Fa uns anys esta muntanya estava intacta fins que una gran part es va
transformar en hort de taronges. Si en la zona que encara està verge queden restes
arqueològiques pensen que cal intentar salvaguardar-la.
El Sr. Ovejero, portaveu del Grup del Partit Popular, indica que tal com van dir
en comissió, l'acceptació de l'Agenda Local 21 comportava buscar la forma més
adequada per a protegir este paratge. La modificació de la moció arreplega allò que s'ha
tractat en comissió i allò que s'ha aconsellat per la Direcció General de Patrimoni, d'ací
que se sumem a la seua aprovació i instaran per tots els llits possibles perquè s'emeten
els informes en el menor temps possible.

Sotmés l'assumpte a votació, el mateix és aprovat per unanimitat.
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QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE INSTAL·LACIÓ DE
PANELLS D'EXPRESSIÓ LLIURE
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del Grup del PSPV-PSOE, es llig la moció
següent:
“Amb la finalitat de permetre que els ciutadans puguen expressar i traslladar
els veïns aquells assumptes que entenga que puguen ser d'interés municipal, sense que
per a això hagen d'invadir fatxades públiques o privades, incomplint així el que
establixen les Ordenança municipals, se sol·licita l'adopció de l'ACORD següent:
Que instal·len en, almenys, quatre untets del municipi ubicats estratègicament,
panells de lliure expressió en què els ciutadans i col·lectius puguen donar a conéixer els
seus missatges i iniciatives a través de cartells.
Estos cartells no han de superar la grandària DIN A3 i no poden ser de
propaganda política, publicitària i comercial.”

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Comunitari celebrada el dia 24 de gener del 2012, en el qual
l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per cinc vots
ponderats a favor dels representants dels grups del PSPV-PSOE i Independents de
Rafelbunyol, i huit abstencions ponderades dels representants dels grups Popular i BlocCompromís.
Contínua indicant la Sra. Carbonell que la moció és clara: hi ha mitjans a través
de les xarxes però hi ha persones que no estan habituades al seu ús, per això allò que
s'ha debatut en la comissió era raonable, s'ha presentat perquè respon a una demanda
ciutadana. Proposen posar un panell i provar.
La Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, manifesta que esta proposta li
pareix raonable. El seu grup es va abstindre en comissió per raons econòmiques i per
l'abstracte del que es podia posar en estos cartells. Però els pareix bé fer la prova.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que
actualment ja hi ha panells en la piscina, Casa del Jove i Sala d'Exposicions. En
l'Ajuntament també hi ha un bústia de suggeriments, sense oblidar que cada vegada
arriben més suggeriments a través de xarxes socials. El fet de posar panells en el
municipi, encara que parega interessant, caldria valorar si és efectiu o no, perquè en este
moment és més fàcil fer-ho a través de la xarxa social. És veritat que han modificat la
moció i ho han deixat en un cartell de prova. Insistix en el fet que hi ha cartells en
distints punts del poble i pregunta al Sr. Bohigas, regidor del grup Popular, per la utilitat
dels mateixos.
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Respon el Sr. Bohigas que a excepció del de la Casa de la Cultura, perquè està
tancat amb clau, la resta de panells sí que funcionen.

Continua el Sr. Encarnación dient que després de l'aclariment realitzat pel Sr.
Bohigas, pensen que val la pena intentar-ho amb un panell.

Intervé el Sr. Ovejero, portaveu del grup Popular, indicant que el seu grup
considera que n'hi ha prou amb els quatre panells existents ja. Tampoc tenen clar que és
el que es pot posar en els mateixos. Pensen que amb les xarxes i la finestreta de
l'Ajuntament és possible posar suggeriments. A més cada vegada més s'està utilitzant la
bústia de suggeriments i és contestat, per la qual cosa no entenen per què és necessari
ampliar el nombre de panells. De moment el seu grup està en contra.
La Sra. Carbonell respon que es tracta que els col·lectius puguen anunciar les
seues activitats o els ciutadans posar els suggeriments o queixes que considere oportú.
Quant a l'existència de quatre panells, estos es troben dins de locals, la qual cosa limita
l'accés als ciutadans en determinades hores. A més hi ha zones del municipi allunyada
dels mateixos, com vaig poder ser la zona de la Corona.

Aclarix el Sr. Ovejero que tal com estava plantejada la moció, el seu grup
votaria en contra. Però si es proposa la ubicació d'un panell en una zona allunyada de
l'existència dels actuals, el seu grup votarà a favor.
Finalment, sotmés a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda la
col·locació d'un panell per a fer la prova sobre la seua oportunitat.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE INSTANT A POSAR EL NOM
DEL POBLE EN VALENCIÀ EN EL MÓN D'INTERNET
Per part del Sr. López, regidor del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“·Hem detectat que moltes de les plataformes de les xarxes socials només
utilitzen el nom de Rafelbunyol en castellà. Atés que este consistori va aprovar la doble
denominació, demanem que es responsabilitze de comunicar i exigir a les distintes
plataformes (Google, Facebook, Twitter, Tuenti, Bing…) que incloga la geolocalització
que done la possibilitat de vincular el nom del poble en valencià.
De la mateixa manera, demanem que se sol·licite a les distintes empreses de
fabricació de telèfons intel·ligents (IPhone, Blackberry, Samsung…) que consideren la
denominació en valencià per a les seues aplicacions que utilitzen sistemes de
geolocalització.
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PROPOSTA D'ACORD:
1. Que l'Ajuntament es faça responsable de donar d'alta la doble denominació
en les distintes plataformes i xarxes socials.
2. Que l'Ajuntament contacte amb les distintes empreses fabricants de telèfons
intel·ligents perquè ho incloguen en les distintes aplicacions”.

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de
Benestar Comunitari celebrada el dia 24 de gener del 2012 en el qual l'assumpte va ser
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Afig el Sr. López que amb la moció es pretén el compliment de la legalitat del
topònim en la seua llengua autòctona.

La senyora Piquer, regidor del Grup Bloc-Compromís, indica que el seu grup
està a favor de la moció.

El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol,
manifesta que estem en l'era de la comunicació, i totes les propostes que giren entorn
d'este tema cal aprovar-les. Ja van dir en comissió que existisca la possibilitat de la
doble denominació, i si dur a terme esta moció suposa un cost elevat, abans de portar-la
a terme que es notifique a tots els partits. També seria interessant que es comunicara a
sistemes de GPS (Tom-Tom, etc… )

El senyor Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que el seu
Grup també està a favor

El senyor Bohigas, regidor de noves tecnologies, indica que no sap com portar a
terme la proposta. Ha parlat amb Google i li han indicat que seguixen una política
d'empresa privada i que usen el nom que creuen més convenient, en este cas el castellà.
S'ha posat en contacte amb Diputació i li han indicat que usen el topònim en valencià,
perquè és la llengua que utilitzen habitualment i li han dit que si es vol utilitzar els dos,
han de tindre's dos dominis diferents. Respecte als telèfons mòbils, les empreses que se
citen en la moció són fabricants de telèfons, no d'aplicacions, les quals cada un es
descarrega i instal·la. Han estat fent esbrinaments tota la setmana i no ha aconseguit res.
Indica que per la seua banda la carta està preparada, però falta saber on poder enviar-la.

Indica el Sr. López que davant de les explicacions donades pel Sr. Bohigas,
proposen deixar l'assumpte sobre la mesa per a realitzar esbrinaments i poder portar un
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poc més concret en el pròxim ple. Recorda al Sr. Encarnación que en el primer punt es
deixa clara que cal mantindre la doble denominació.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL
SOL·LICITANT DICTAMEN TÈCNIC A L'EMTRE SOBRE UBICACIÓ D'UN
ECOPARC A RAFELBUNYOL
El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, llig la
moció següent:
“L'Assemblea de l'EMTRE, en sessió de data 28/09/2011, va aprovar la modificació de
l'ordenança fiscal de la Taxa Metropolitana pel Tractament i Eliminació de Residus
Sòlids (TAMER), amb efecte de l'1 d'octubre del 2011.
Esta nova modificació de l'ordenança, permet entre altres, la construcció i gestió
d'Ecoparcs , a càrrec exclusiu de l'entitat Metropolitana per al tractament de Residus.
Només ha d'aportar l'Ajuntament sol·licitant, en consideració de cessió, els terrenys
necessaris per a estes instal·lacions.
PROPOSTA D'ACORD
1- Sol·licitud, a la Direcció Tècnica de l'entitat Metropolitana per al Tractament

de Residus, perquè ens envien els seus tècnics a visitar les zones de la localitat,
que reunisquen les condicions i classificació, per a la ubicació del servici d'un
Ecoparc. Havent d'estar en este estudi de terrenys, la parcel·la municipal tocant
al Cementeri i la situada en la prolongació del carrer Calvari de 12465 metres.
2- Informe amb les conclusions dels tècnics, a totes formacions polítiques. On es
detalle la millor zona per a ubicar l'Ecoparc, i les necessitats requerides per
este organisme, si les haguera, que l'Ajuntament hauria de cometre, per a la
seua realització”.

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de
Benestar Comunitari celebrada el dia 24 de gener del 2012 en el qual l'assumpte va ser
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per cinc vots ponderats a favor, dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i huit abstencions
ponderades, dels regidors representants dels grups Popular i del Bloc-Compromís.

Continua el Sr. Encarnación que donada la polèmica creada en la Comissió, han
decidit aportar més dades, indicant que “recentment s'ha aprovat el nou Pla Integral de
Residus que substituirà a l'actual pla de les zones 2 i 3. Este nou pla modifica a
l'anterior sobretot pel que fa als ecoparcs: criteris d'ubicació, tipus. Per estos motius la
Direcció Tècnica de l'EMTRE té la idea d'estudiar noves ubicacions. Amb la sol·licitud,
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ens avancem a l'EMTRE i podem tindre més possibilitats que s'ubique a Rafelbunyol.
Ens agradaria que s'aprovara amb el suport de tots els partits.”
El senyor Carbonell, portaveu del Grup Bloc-Compromís, indica que des del
Bloc ja fa anys van presentar una moció semblant que va ser aprovada per unanimitat i
que va ocasionar la compra d'un solar nou, en el que actualment s'ha ubicat el nou corral
de bous junt amb el cementeri. Desavinences entre l'EMTRE i Diputació, va paralitzar
tot el procés. Ara es manifesta que esta possibilitat s'ha obert per la modificació de la
taxa del TAMER. Considera que d'esta possibilitat es deuria d' haver-hi adonat al ple en
l'apartat d'informes de representants en òrgans supramunicipals. No obstant això, estan
disposats a aprovar la moció literalment: que vinguen els tècnics a realitzar un estudi i
després el ple decidirà.

El senyor Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta farà uns huit
anys ells van presentar una moció en este sentit que no va eixir avant. Anys més tard es
va presentar una altra en què es va aprovar l'Ecoparc junt amb el cementeri. Com
Diputació no va enviar els diners, al final no es va fer. El seu grup està a favor de
l'ecoparc. És un tema que porten anys en el seu programa electoral i que en l'últim, a
causa del context de crisi, van canviar la formula. Pensen que hi ha duplicitat de servicis
en ajuntaments xicotets, pel que es podria mancomunar amb l'Ajuntament de Puçol. La
moció ara demana un estudi de la possible ocupació d'un ecoparc a Rafelbunyol i
després es valorarà. En este sentit estan d'acord.

El senyor Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, es reitera en allò que
s'ha manifestat en Comissió. El seu és que les informacions que rep com a representant
de l'ajuntament en un ens supramunicipal les done en el Ple, perquè si no es pot pensar
que hi ha informació privilegiada en benefici d'una formació política. No obstant això,
com la seua proposta d'acord la veuen convenient ja que emana al seu torn de
l'Assemblea de l'EMTRE amb majoria absoluta del Partit Popular, van a aprovar-la.
Intervé el Sr. Encarnación per a aclarir en primer lloc al representant del PSPVPSOE que en el cas que es realitzara a cap l'ecoparc no tindria cap cost. En tot cas, la
preparació dels terrenys. I contestant els representants del Partit Popular i del Bloc, es
remet al ple ordinari del 2 de novembre on va informar de la modificació del TAMER i
que els ecoparcs passaven a gestionar-se per l'EMTRE.

El Sr. Carbonell respon que abans d'intervindre en un ple, repassen la informació
facilitada en plens anteriors. Vosté considera que la informació facilitada al novembre
era suficient, però al seu grup no els pareix que ho fóra. L'única cosa que manifesta que
si tot això s'aprova al setembre, perquè no ho explica en el mes d'octubre? El que
demanen de qualsevol representant d'un òrgan supramunicipal és que informe el ple.
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Respon el Sr. Encarnación que a l'octubre no va haver-hi ple i este es va
traslladar al 2 de novembre i allí ja va comentar la modificació del TAMER. El seu
partit té allí representants, igual que els altres grups polítics. Manifesta que si s'haguera
posat en contacte amb ell li haguera facilitat la informació que li ha donat estos dies.

Replica el Sr. Carbonell que hi ha representants polítics i institucionals. I que
igual que ell en la mancomunitat, exercixen una representació institucional i no cal
mesclar-les.

Intervé el Sr. alcalde per a informar que el dijous a la vesprada hi ha una reunió
d'alcaldes de la comarca, i es tractarà el tema de l'ecoparc. Es té notícies que no s'està
disposat a fer-los en tots els municipis. Es tractarà el tema de l'ecoparc compartit i ja
informarà de la reunió.
El Sr. Fontelles indica que allò que s'ha manifestat pel Sr. alcalde respon a les
idees del seu partit. Ells no pensen que s'haja fet ús d'informació privilegiada per part
del Grup d'Independents de Rafelbunyol. Al seu torn indica que abans els delegats eren
del Partit Popular i no donaven informacions d'estos òrgans supramunicipals.
Contesta el senyor Ovejero que en un govern en majoria és a través de les
propostes de govern quan es transmet la informació. Però ara és distint, perquè com
vosté recorda moltes vegades, estem en minoria, per la qual cosa sí que hi ha obligació
d'informar.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SÈPTIM. MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL
SOL·LICITANT DE L'EMTRE UN LLISTAT ACTUALITZAT I DETALLAT
DE LES DIRECCIONS DELS ECOPARCS DE LLIURE ACCÉS PER ALS
RESIDENTS DE L'ÀREA METROPOLITANA
El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, llig la
moció següent:
“L'Assemblea de l'EMTRE, en sessió de data 28/09/2011, va aprovar la
modificació de l'ordenança fiscal de la Taxa Metropolitana pel Tractament i
Eliminació de Residus Sòlids (TAMER), amb efecte de l'1 d'octubre del 2011.
Esta nova ordenança fiscal, incorpora la prestació del servici d'Ecoparcs a través de
la Gestió Metropolitana, la sostenibilitat financera de la qual, estarà garantida pel
TAMER, a tots aquells ecoparcs, que complisquen amb els requisits següents:
1- Que la gestió integral del referit ecoparc, haja sigut delegada per part de
l'Ajuntament titular del servici, a l'EMTRE.
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2- Que l'accés al servici públic en el dit ecoparc prestat, siga universal i gratuït,
per a tots aquells ciutadans que acrediten ser residents en algun dels 45
municipis que integren l'Àrea Metropolitana de València.
Amb data del 13 de gener del 2012, encara s'estava a l'espera d'algunes delegacions
de gestió d'Ecoparcs per part dels seus ajuntaments, havent-hi ja delegat la seua gestió
les següents: Albal, Alboraya, Albuixech, Catarroja, Meliana , Paiporta- Picanya,
Picassent, Sedaví, Silla, València- Vara de Quart i Xirivella.
Basant-me en estes conformitats, volem proposar-los al Ple de l'Ajuntament, l'adopció
del següent PROPOSTA D'ACORD:
1- Sol·licitud a l'entitat Metropolitana per al tractament de residus, d'un llistat

actualitzat i detallat amb les direccions dels Ecoparcs de lliure accés per als
residents de l'Àrea Metropolitana. Al seu torn, petició de les normatives
disposades en estes instal·lacions, per a l'ús i deposite de Voluminosos i efectes.
2- Sol·licitud a esta mateixa entitat, de les actualitzacions que es vagen realitzant,
en les poblacions que acollint-se a la modificació d'ordenança fiscal, deleguen
la gestió dels seus Ecoparcs a l'EMTRE, permetent el seu lliure accés.
3- Publicació en la WEB de l'ajuntament, premsa i fullets, de la xarxa d'Ecoparcs

amb les seues ubicacions, què disposen tots els veïns de Rafelbunyol per a
poder utilitzar, notificant-los en esta mateixa publicació, de l'obligatorietat que
tindran d'acreditar la seua condició de resident d'esta localitat, i informant-los
igualment, de les normes d'ús d'estos Ecoparcs.”

Per part del senyor secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Obres
Públiques celebrada el dia 24 de gener del 2012 en el qual l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els grups polítics, tots es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en
comissió, per la qual cosa sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per
unanimitat.

OCTAU. MOCIÓ DEL GRUP D'INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL
SOL·LICITANT DE LA CONSELLERIA EL COMPLIMENT DELS
PAGAMENTS AMB ELS COL·LEGIS VALENCIANS DE TOTES LES ETAPES
El senyor Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, llig la
moció següent:
“
L'educació pública valenciana està suportant els impagaments de la
Conselleria. Esta falta de liquiditat afecta totes les etapes, des de les escoles infantils
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fins a les universitats, passant pels col·legis i els instituts d'Educació Secundària.
Provocant problemes per al pagament de factures tan bàsiques com la llum, l'aigua o
simplement per al manteniment diari d'estos centres, no descartant la possibilitat en
algun d'ells, d'haver de suspendre l'activitat acadèmica. A estos greus problemes, cal
sumar la falta de professorat de substitució, per causa de baixa o excedències del
professorat de plantilla.
Tots estos motius han obligat els representants dels alumnes del I.E.S de
Rafelbunyol, a convocar una manifestació, per a reclamar solucions per a este greu
problema.
PROPOSTA D'ACORD
1- Sol·licitud a la Conselleria, el compliment dels pagaments amb els Col·legis

Valencians de totes les etapes.
2- Sol·licitar a la Conselleria, done solució al problema de professorat per a
substitucions de baixes o excedències, perquè no afecten en cap concepte
l'ensenyança de l'alumnat.”
A continuació el Sr. Secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de
Comptes en el seu caràcter de permanent celebrada el dia 24 de gener en la qual
l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per set vots ponderats
a favor, dels Regidors dels Grups PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i BlocCompromís, i sis abstencions ponderades dels representants del Grup Popular.
Continua indicant el Sr. Encarnación que la Conselleria ha pagat un poc als
col·legis, però no tot allò que s'ha degut fins al moment. Com a exemple l'IES de
Rafelbunyol que encara no han cobrat l'últim quadrimestre de 2011 per falta de recursos
econòmics. Afig que han estat a punt de tallar-los la llum i que de dos baixes de
professors que tenen, només han cobert una.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc-Compromís, indiquen que
recolzaran la moció, perquè el seu Grup porta una pareguda. S'ha confirmat allò que s'ha
manifestat per ell en Comissió atés que només han pagat el segon quadrimestre de 2011,
estant pendent l'últim quadrimestre de 2011 i el primer de 2012, la qual cosa ascendix a
40.000 €. La resposta del partit popular és que fiscalitzaran tots els gastos dels centres.
És veritat que els xavals de l'institut han patit la falta de calefacció en el centre durant
una setmana. Es confirma que als professors se'ls concedixen permisos per assumptes
propis i després Conselleria no els substituïx.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que hi ha dia de hui
es deu el tercer quadrimestre; s'ha passat una setmana sense calefacció; han rebut una
carta indicant-los que si no paguen els tallaran la llum; no han substituït el professor de
filosofia, etc…. Tot açò és degut a la nefasta gestió del govern valencià.
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El Sr. Ovejero, en representació del Grup Popular, manifesta que ja van dir en
Comissió que esperaven novetats respecte d'això a esta moció. El deute que tenia
conselleria amb els col·legis s'ha sufragat en gran part, enviant-se la resta en pocs dies,
per la qual cosa el primer punt de la moció pensen que no és necessària. Quant a la
substitució de les baixes s'àmplia esta setmana la plantilla de personal en 700 professors
per a cobrir baixes o realitzar substitucions. Afig que hi ha una norma de Conselleria de
fa uns mesos, per la qual, i basant-se en tots els ajustos que s'estan realitzant, es cobriria
la segona baixa, la primera no, la qual hauria de ser coberta pels propis professors del
centre, per la qual cosa consideren que la segona part de la proposta també queda un poc
desfasada. En definitiva manifesta el vot en contra a la moció.

Puntualitza el Sr. Encarnación, que la manifestació dels alumnes no es realitzarà,
perquè al coincidir en dia de mercat, Govern Civil no l'autoritza.

El Sr. Carbonell intervé indicant que “si el Partit Popular considera que pagant el
tercer quadrimestre al Gener, quan s'havia d'haver pagat a l'agost, s'ha complit amb el
deute, sí que són complidors”. Pensa que estan posant pegats a la situació, per la qual
cosa no entén la postura del Partit Popular a l'hora de votar la moció.
El Sr. alcalde indica que el tema és complicat, “perquè si es comença a buscar la
gènesi del mateix, es queden a soles. Ara són ells els culpables de tot. Lamenta tota la
situació, perquè he sigut durant 40 anys professors, i el que estan passant els xavals.
També tinc que dir que en l'origen de tot açò hi hi ha coses que no s'han dit i que el pas
del temps dirà i arreglarà les coses que ara no funcionen.”

Manifesta el Sr. Encarnación que la finalitat d'esta moció en cap moment ha
sigut la d'alçar polèmica, simplement tenen un problema que afecta els xavals del
municipi i un deute i volien demanar a Conselleria que la saldara.
El Sr. Fontelles indica que es deu un quadrimestre, denunciant igualment el
deute de l'empresa CIEGSA, i que el seu grup en les Corts ho ha denunciat al Sindic de
Greuges i sol·licitat una comissió d'investigació. Pensa que hi ha hagut una
irresponsabilitat en la gestió de l'educació.

Replica el SR. alcalde que li sorprén que açò ho diga el representant del PSOE.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada favorablement al
Ple de l'Ajuntament per set vots a favor, dels Regidors dels Grups PSPV-PSOE,
Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compreels meus, i sis vots en contra dels regidors
del Grup Popular.
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NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT QUE
L'AJUNTAMENT ES PRONUNCIE EN CONTRA DELS RETALLS
APROVATS PEL GOVERN VALENCIÀ.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del BLOC-COMPROMÍS, llig la moció
següent:
“Les Corts Valencianes van aprovar el pressupost de la Generalitat per a l'any
2012 l'última setmana de 2011, però pocs dies després, El Govern Valencià va aprovar
Mitjançant Un Decret un retall d11 1.057 milions d'euros d'estos pressupostos.
Estos retalls recauen fonamentalment sobre els treballadors de la Generalitat,
la conselleria de sanitat i l'entramat empresarial de la Generalitat. Uns retalls que a
altres d'afectar les butxaques dels empleats públics són un retall en les prestacions dels
servicis públics, especialment en educació, sanitat i servicis socials.
A tot açò hem de sumar l'enorme quantitat de deute que la Generalitat té amb
els ciutadans de Rafelbunyol:
1. Mes de 600.000 € euros amb l'ajuntament.
2. Més de 625.000 € amb ACMURSA, tant en el Centre Especial d'Ocupació
com en l'escoleta.
3. Més de 625.000 € amb REMARASA, tant en la Residència com en el Centre
de Rehabilitació
4. Més de 40.000 € a l'Institut de Rafelbunyol en gastos de funcionament.
5. L'últim semestre dels gastos de funcionament del Col·legi Públic.
6….
Un deute que està provocant serioses dificultats a les institucions i a la
ciutadania en general.
I és per tot açò que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1- Que l'Ajuntament de Rafelbunyol es manifeste en contra dels retalls aprovats pel
Govern Valencià.
2- Instar el Govern Valencià a buscar les solucions a l'endeutament i la falta de
liquiditat en el rigor, la transparència i l'aplicació de polítiques públiques
responsables, allunyades del glamur i els saraus.
3- Que l'Ajuntament reclame al Govern valencià el pagament de tots els deutes que
té amb el nostre poble (ajuntament, empreses públiques, institut, col·legi…)
4- Fer arribar este acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana.”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió De
Comptes en el seu caràcter de permanent d'Economia i Hisenda, celebrada el dia 24 de
gener en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
set vots ponderats a favor, dels Regidors dels grups PSPV-PSOE, Independents de
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Rafelbunyol i Bloc-Compreels meus, i sis vots ponderats en contra, dels representants
del grup Popular.
Contínua el Sr. Carbonell indicant que no volen entrar a valorar la causa de la
crisi, perquè per a uns serà el PSOE i per a altres el govern de la Generalitat. Pensen que
a part d'eixos dos, hi ha més responsables: la situació, el mercat financer…. Denúncia
que els valencians són els primers en deute per capita en relació amb el PIB.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que
esta moció hauria de ser recolzada per tots, simplement per la situació de les empreses
municipals i pels col·legis. Igualemtne li demana al Sr. Carbonell que en un futur no
mescle les característiques de la moció amb sarcasmes, perquè el que s'està reclamant
afecta les necessitats més elementals de moltes famílies.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es manifesten a favor de la
moció, indicant que la Generalitat s'ha gastat els diners en altres coses i no en els
servicis bàsics necessaris.
El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, es ratifica en el que li va dir
en Comissió. Si ho haguera presentat en dos mocions, una l'haurien recolzat i l'altra no.
El seu partit està d'acord amb els punts 3 i 4, però no amb la resta. Indica que no poden
oposar-se perquè el mateix naix d'una situació excepcional i són mesures excepcionals,
com s'han pres en altres comunitats autònomes, necessàries i imprescindibles per a
normalitzar el pagament a creditors, com és el cas d'este Ajuntament. Amb este Decret
Llei s'ha reforçat la credibilitat i confiança davant dels mercats. Totes estes mesures
garantixen la qualitat dels servicis públics, per la qual cosa no poden votar-la a favor. I a
més són iniciatives que van en la línia de les aprovades pel Consell de ministres que han
rebut el suport de líders europeus. Afegint que la situació és dura i requerix mesures
dures. Recorda que la gestió de Zapatero va colpejar durament a la Comunitat
Valenciana, perquè va decidir que els valencians no mereixien les mateixes oportunitats
que la resta d'espanyols. Així indica, en primer lloc, “que la revisió del model de
finançament no ens va beneficiar en els huits anys de govern socialista i en segon lloc
l'Estat té un deute històric con la Comunitat que ens ha tingut infrafinançats i a més sí
que es pagà eixe deute històric a altres comunitats com Andalusia. Si a nosaltres El
Govern Central ens haguera donat el mateix que a la mitjana dels espanyols en els
últims huit anys en estos moments haguérem rebut 11.735 milions d'euros més i este
deute que té ara la Generalitat estaria pràcticament en la mitat i haguera significat més
hospitals, més col·legis i més benestar la Comunitat Valenciana també ha lluitat contra
la desocupació en inferioritat de condicions, perquè som la comunitat que menys fons
per parats rep, quasi 500 euros menys. Recordar que durant huit anys el govern de
Zapatero ha deixat al marge a la Comunitat Valenciana en infraestructures sanitàries i
l'Hospital de la Fe, que es deu, s'ha fet amb diners valencians i el govern socialista no
ens ha donat ni un euro.
També els socialistes van mentir en campanya electoral quan van dir que si
Espanya no estava intervinguda com Grècia era gràcies a Zapatero. Perquè Grècia va
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caure perquè el govern hel·lé va mentir sobre els seus comptes iguals que ha fet el
govern socialista com s'ha vist ara amb el dèficit de dos punts més. Les mentides del
govern socialista ens estan obligant a tots, encara que nosaltres estiguem pitjor que els
altres, a prendre estes mesures transitòries. Per tant no podem recolzar esta moció, pel
que fa als retalls, perquè no hi ha més remei que prendre estes mesures.”
El Sr. Carbonell respon al Sr. Ovejero indicant-li “que vosté ho ha defés com
imprescindible per a donar credibilitat, un poc com deia el Sr. Rajoy en campanya que
no apujaria els impostos i l'endemà ho va fer, és a dir, que la credibilitat és pareguda.
Després vosté també parla de finançament. L'últim model va començar a aplicar-se en
2009, per la qual cosa no sume 8 anys, perquè el que s'aplicava abans era l'aprovat pel
Sr. Aznar, que era més perjudicial que el posterior, encara que este últim no va millorar
res. És veritat que hi ha dèficit anuals pel tema del finançament, i ho hem reclamat on
toca, en les Corts. En canvi vostés, tant el PP com el PSOE, van firmar de pressa
l'Estatut sense deixar clar el tema del finançament. En referent al deute històric, el Sr.
Zaplana va renunciar a ella. No estem ací per a defendre a ningú, ni de plans, encara que
ací ens ha vingut bé el Pla Confiança i el pla Sabater perquè hem sabut invertir-ho,
encara que sabem de llocs que no s'han obert, que no servixen per a res. Afegir que
nosaltres també tenim memòria i llegim els periòdics.”

Intervé el Sr. Fontelles reitere el ja manifestat i que abans de 2009 el model de
finançament era el firmat pel Sr. Aznar, igual que el perdó del deute històric. A
continuació llig les paraules que José Manuel Vela va dir en 2001: “he de convéncer al
partit popular de la Comunitat Valenciana que esdeveniments com la hípica, la vela, les
carreres de Fórmula 1, no són productius. La necessitat fer caixa i desprendre's de
gastos inútils és tal que ja s'ha buscat un comprador per al complex audiovisual de la
Ciutat de la Llum”. Afig que “Vostés han invertit en projectes com Terra Mítica, la
Ciutat de Llum, amb sobre costos i perdudes. Ja hem parlat abans de CIEGSA, on no hi
havia transparència i una vegada que poden entrar va i es crema tot, que coincidència.
Vostés acusen de tot a Zapatero. Sobre que el deute era més es va entregar el
govern a Rajoy abans que es tancaren els comptes, i moltes autonomies estan
governades per vostés. Vostés s'han gastat els diners malgastant i els resultats és que ara
no poden pagar als instituts. I continuen culpant Zapatero. No accepten responsabilitats
i és el primer pas que cal donar per a solucionar açò.”
Per al·lusions el Sr. Ovejero matisa que “el 28 de novembre la vicepresidenta del
govern va dir que només teníem un dèficit del 6% i quan entrem en el govern, dos
setmanes després el dèficit era del 8%. Vostés havien enganyat a Europa. I per posar un
exemple gràfic un empresari d'ací de Rafelbunyol que es dedica a l'exportació, parlant
de la Formula 1, em va comentar que en l'exterior els diuen que “si som capaços
d'organitzar eixos grans esdeveniments, els productes també seran bons”. Per tant, sí
que han servit per a alguna cosa.”
Intervé el Sr. Carbonell per a dir que “ací podrien estar tirant-se la culpa tota la
nit, quan la realitat és que el gran forat està ací. La realitat és que van fer una reforma
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constitucional d'amagat, posant per davant un sistema neoliberal, del control del
dèficit… Jo he presentat una moció sobre els retalls i com afecten la sanitat, l'educació,
els servicis socials… Ja veurem el que passa quan vegem els seus efectes, quan isca
l'orde de les conselleries, veurem quantes places hi ha per a les residències, quantes per
al Centre Especial d'Ocupació. Ací veurem realment els retalls. Per a acabar dir-li al Sr.
Encarnación que no sap on està això del sarcasme en la seua moció. Si es referisca al
terme “sarau”, és la nostra forma d'expressar determinades polítiques que s'han fet ací.”

Finalitzat el debat i sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per per
set vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol
i Bloc-Compromís, i sis vots en contra dels regidors del grup Popular.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT LA
DOMICILIACIÓ DE TOTS ELS PAGAMENTS AMB LA MANCOMUNITAT A
PARTIR DEL MES DE FEBRER DEL 2012.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es llig la
moció següent:
“L'Ajuntament de Rafelbunyol, igual que altres municipis que formen part de la
Mancomunitat de l'Horta Nord, deuen una important quantitat de diners a la
Mancomunitat, deutes que poden posar en perill la pròpia viabilitat de la mateixa.
Així mateix considerem que el fet de mantindre deutes a llarg termini, amb la
Mancomunitat, potser l'Ajuntament deixe de prestar alguns dels servicis que oferix la
Mancomunitat.
També som coneixedors, que el pagament de residus sòlids, per part de
l'Ajuntament a la Mancomunitat, està domiciliat el que permet que mes a mes es faça
front a les obligacions amb la Mancomunitat per este concepte.
I és per tot açò que presentem la següent PROPOSTA D'ACORD:
1- Que l'Ajuntament de Rafelbunyol domicilie tots els seus pagaments amb la
Mancomunitat a partir del mes de febrer del 2012.
2- Que l'Ajuntament de Rafelbunyol elabore, dins de les seues possibilitats, un
calendari del pagament del deute que té amb la Mancomunitat fins al moment”
Afig el Sr. Carbonell que després d'allò que s'ha manifestat en la Comissió, estan
disposats a acceptar la modificació del primer punt i en compte de tot el deute s'incloga
només el sou de la treballadora social.
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió De
Comptes celebrats el dia 24 de gener en què l'assumpte no és sotmés a votació, a
l'espera d'una possible rectificació dels termes de la Moció.
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Contínua explicant el Sr. Carbonell que l'Ajuntament tenia deutes dels exercicis
2009, 2010 i 2011. Recentment s'ha liquidat l'any 2009. Però la preocupació ve perquè
quan s'acumula deute, pot passar el que ha fet l'Ajuntament de Massamagrell, que per a
evitar acumular més deute, ha prescindit de diversos servicis. Rafelbunyol no deu res de
l'arreplegada de Fems, però del 2010 i 2011 no s'ha pagat la treballadora social i
determinades prestacions. Pensa que és insostenible esta situació, i que s'haurien de
domiciliar tots els pagaments. Però per problemes de liquiditat, de caixa i de postures
dels altres grups polítiques els ha portat a modificar la moció i a acceptar que es
domicilie només el pagament de la treballadora social.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup independents de Rafelbunyol, indica que
en Comissió es van abstindre perquè no entenien els punts d'acord. D'haver-se aprovat
la moció presentada haguera significat esgotar més la tresoreria d'este Ajuntament. Amb
la modificació feta hui que l'Ajuntament assumisca directament la nòmina de la
treballadora social ja ho veuen un poc més lògic. Però no vens molt clar el segon punt
en què ens diuen de crear un calendari de pagaments. Els agradaria que matisara més
eixe punt.

El Sr. Fontelles, en representació del grup del PSPV-PSOE indica que la
Mancomunitat és la unió d'una sèrie d'ajuntaments per a oferir uns servicis comuns en
favor d'una economia d'escala, d'un millor preu. El que ha ocorregut és que cada u ha
anat pagant com ha volgut. Cosa que no és correcta perquè al final afonarà l'entitat que
beneficia a tots. Els pareix correcta la domiciliació perquè evitaran que s'acumule a final
d'any. A més amb esta acció s'evitaria acumular més deutes.

El Sr. alcalde, en representació del grup popular, indica que l'Ajuntament té
domiciliat el pagament del fem, però no la resta de servicis. Hans pagat ara 67.338,57 €
i queden per pagar 223.311,05 €, afegint que això és degut a les quantitats que estan
pendents de pagament per tributs municipals. Reconeix la voluntat del Bloc, i la seua
voluntat és pagar. S'ha fet un estudi del que representen els gastos de la Mnacomunitat
pel que fa al que no hi ha domiciliat: arreplegada selectiva, gossera, Servicis de Base….
Tot açò representa un gasto mensual de 9.654,75 €. Faran tot el que es puga perquè esta
quantitat es puga pagar cada mes, i si no és possible fer front a tot el gasto, es
compromet a pagar la nòmina de la treballadora social.
El Sr. Carbonell li respon al Sr. Encarnación que el primer punt deia que es
domiciliaren tots els pagaments dels servicis que ens presta dia a dia la Mancomunitat.
Si es paga tot, millor.
En referència al segon punt, un calendari de pagaments s'establix en funció dels
recursos. I normalment este ajuntament els té en dos fases anuals: en el primer semestre
quan es cobren els impostos i taxes i una altra a final d'any que es cobra l'IBI. És fer una
previsió i pagar el que es puga en estos dos períodes per a fer front a estos deutes.
Finalment indica que Rafelbunyol és el segon municipi que més deu.
18

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

Insistix el Sr. alcalde que si la gent paga, l'Ajuntament pagaria immediatament.
Li replica el Sr. Carbonell que ell demanaria eficàcia i eficiència.
El Sr. Encarnación manifesta que el Bloc ha deixat clar el programa amb la seua
explicació, i com la intenció és de realitzar un estudi, i no es tracta d'una obligació,
estan d'acord.
Finalment, sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE
APROVACIÓ D'UN REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ I ÚS
DEL VALENCIÀ

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció
següent:
“Després de quasi 30 anys de l'aprovació i entrada en vigor de la Llei 4/1983
sobre l'Ús i Ensenyament del valencià, l'objectiu del qual era normalitzar l'ús de la
llengua pròpia dels valencians i valencianes en tots vos àmbits socials i oficials, i instar
a tots els poder-vos públics a què adopten acords efectius que garantisquen plenament
els drets lingüístics del nostre poble.
Al llarg d'estos anys, l'ajuntament de Rafelbunyol ha fet alguns avanços, però no
obstant això, el mandat implícit de la llei d'Ús i Ensenyament inclús no s'està complint
en el nostre Ajuntament.
És per això que el Consell Valencià de Cultura va aprovar un dictamen el 13 de
juliol de 1998 on s'assenyalaven una sèrie de dèficits i es feien unes recomanacions
perquè les diverses administracions públiques impulsaren l'ús del valencià.
L'Ajuntament de Rafelbunyol encara no té cap reglamentació sobre els usos
lingüístics de l'administració local, a pesar que el nostre municipi està situat segons
l'article 35, apartat 3 de l'Esmentada Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, dins del
territori de predomini lingüístic valencià i, en conseqüència, procedix que
l'Administració Local reglamente en l'àmbit de les seues competències les mesures i els
procediments necessaris perquè siguen efectives les disposicions establides en la dita
llei.
Tenint tot açò en compte, es fa imprescindible que l'Ajuntament de Rafelbunyol
corregisca el va buidar encara existent en matèria lingüística i traduïsca a normes
concretes les disposicions de la Llei 4/1983, les recomanacions de l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua…
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Per tot açò, el grup municipal del BLOC proposa al ple de l'Ajuntament, per al
seu debat i votació, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1. Impulsar l'aprovació, abans d'un any, d'un Reglament Municipal de
Normalització i Ús del Valencià.
2. Encarregar l'elaboració del primer esborrany d'este projecte de Reglament
a una Comissió Informativa Especial que es crearà a este efecte.
Tal com establix l'article núm. 1 de la Llei 4/1983 d'Ús i Ensenyament, este
Reglament fixarà, entre altres coses, com es garantirà l'ús normal i oficial
del valencià en tots els àmbits de l'administració municipal i també regularà
els criteris d'aplicació de la nostra llengua en els mitjans de comunicació
local.”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de
Benestar Comunitària celebrada el dia 24 de gener en què l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per dos vots ponderats a favor, del representant
del grup Bloc-Compreels meus, i onze abstencions ponderades, dels Regidors dels grups
Popular, PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol
Continua explicant el Sr. Carbonell que presenten esta moció perquè no té sentit
sota el seu punt de vista haver aprovat la creació d'una oficina d'ús i promoció del
valencià i no tindre un Reglament de Normalització i ús del Valencià. Esta moció ja s'ha
presentat en diverses ocasions. Els Independents de Rafelbunyol van fer el suggeriment
que fóra el seu grup els que presentaren l'esborrany del Reglament i que no fóra una
comissió la que haguera d'elaborar-ho. Explica que en el cas del Reglament de la Carta
de Participació ciutadana, quan havia passat un temps prudencial, el seu grup va
presentar la seua proposta, i ara pensen fer el mateix. També indica que no cal crear
una comissió especial per a elaborar el Reglament, pot tractar-se en Comissió de
Benestar Social. Respecte a allò que s'ha manifestat per la representant del grup
socialista en què si era atemporal o temporal, explica que estan parlant d'un any i d'una
oficina d'ús i promoció del valencià que es va posar en marxa per la unanimitat de tots.
Pensen que no té sentit crear l'oficina i no dotar-la de les ferramentes necessàries per a
desenrotllar les seues tasques. Per tant el seu grup està disposats a aprovar esta moció i
acceptar les modificacions que puguen presentar, com és el cas de què es tracte en la
comissió de benestar comunitari. També estan disposats a comprometre's públicament a
realitzar l'esborrany, no ens molesta, però presenten a votació el marc general per a
aprovar este Reglament.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta
la conformitat del seu grup, perquè arreplega els suggeriments realitzats i no tenen cap
inconvenient a recolzar la moció.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que en el ple de
setembre van presentar la moció de la creació de l'oficina de promoció del valencià, que
al final s'ha quedat un poc desdibuixada per motius econòmics. Tot el que vindrà a
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arreplegar este Reglament està arreplegat en la Llei, però açò no és obstacle per a la
seua creació. Votaran a favor la moció, però sí que seria recomanable que fóra la pròpia
comissió de benestar comunitària la que tractara el tema i que no es creara una especial.

El Sr. Ovejero, portaveu del grup del Partit Popular, indica que el seu grup està a
favor de la moció. Recorda que des que es va aprovar la Llei, només 48 municipis de la
Comunitat Valenciana han aprovat estos Reglaments. No obstant això sí que hi ha 68
municipis que han firmat un acord de col·laboració amb un protocol elaborat per la
Conselleria, l'Acadèmia Valenciana de la llengua i la FVMP. Pot servir de base per a
anar avançant-nos i si ens adherim a ell, podríem obtindre subvencions.

Contesta el Sr. Carbonell que els municipis firmants són de predomine lingüístic
valencià. No és qüestió de quantitat de pobles, ni de tallar i apegar, sinó de veure les
necessitats concretes del municipi i elaborar el Reglament. Els pareix bé que es tracte en
comissió de benestar social i admeten el protocol com a document de treball.

Finalitzat el debat i sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per
unanimitat.

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS INSTANT AL
REGIDOR RESPONSABLE QUE LA PÀGINA WEB OFICIAL DE
L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL TINGA LA PÀGINA D'INICI EN
VALENCIÀ
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup del Bloc-Compromís, es
llig la moció següent:
“La pàgina web oficial de l'Ajuntament de Rafelbunyol té la pàgina d'inici en
castellà. Hi ha la possibilitat de veure la pàgina web en valencià, però s'ha de buscar
l'opció sent esta poc accessible. En el passat ple ordinari de desembre el grup
municipal del Bloc-Compromís va fer una pregunta respecte d'això i es va demanar que
la pàgina directa d'inici fóra en valencià.
A hores d'ara encara no s'ha fet efectiu el dit canvi sent el mateix regidor
responsable el que va informar el Ple que es faria. També va informar de la possibilitat
de posar una pàgina d'inici amb l'opció d'entrar en qualsevol de les dos llengües
oficials. No ha sigut així.
Atenent a l'article 26 al punt 2 de la Llei 4/1983 d'ús i ensenyament del valencià
establix que l'accés dels ciutadans als mitjans de comunicació socials tindran dret
d'utilitzar el valencià en les mateixes condicions d'igualtat que el castellà. La web
oficial de l'Ajuntament de Rafelbunyol no tracta amb igualtat les dos llengües oficials.
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Per tot açò demanem la següent PROPOSTA D'ACORD
1. Instar el regidor responsable que la pàgina web oficial de l'ajuntament de
Rafelbunyol tinga una pàgina d'inici en valencià.”
A continuació el Sr. secretari dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar
Comunitària celebrada el dia 24 de gener en què l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en contra, dels
representants dels Grups Popular i Independents de Rafelbunyol, tres abstencions
ponderades, de la representant del grup PSPV-PSOE i dos vots ponderats a favor de la
representant del grup Bloc-Compromís.

Explica la Sra. Piquer Carbonell, que es va presentar com a prec en el ple passat
i no s'ha portat a terme. És veritat que dos dies després de la comissió ja estava la pàgina
de benvinguda i es pot triar l'idioma. La moció demana que la pàgina web s'inicie en
valencià, perquè estem en un poble amb predomini del valencià.

El Sr Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es manifesta
en contra, perquè en este municipi hi ha molta gent que parla el castellà i igual de
respectable és defendre una llengua com una altra.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, diu que si és el cas, el
valencià és la seua llengua materna. Però el castellà o espanyol té major àmbit
geogràfic. El seu Grup, com va dir el Sr. Bohigas en l'anterior ple, està d'acord en què
cada un trie l'idioma i amb esta opció les dos llengües estan en igualtat de condicions.
Pensen que esta és l'opció més encertada.

El Sr. Bohigas, regidor encarregat de noves tecnologies, reitera les excuses. És
de l'opinió que cada u trie l'opció que més li interesse, i la solució proposada la
considera encertada.
La Sra. Piquer Carbonell diu que no és qüestió de menyspreu, sinó de prioritat, i
la prioritat del seu grup és el valencià.

El Sr. Fontelles indica que s'abstindran en la votació, perquè no aniran en contra
del valencià, però els pareix correcta la solució adoptada.

Sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots en contra
dels regidors dels grups del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol, dos vots a
favor dels regidors del grup del Bloc-Compromís i tres abstencions del grup del PSPVPSOE.
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B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
DESÉ TERCER.- INFORME RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, el senyor secretari entrega còpia de les resolucions
de l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la
convocatòria de la present sessió.
Els membres de la corporació queden assabentats del contingut de les
resolucions.

DESÉ QUART.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Informa el Sr. alcalde que ja ha sigut publicada en el BOE de 17 de desembre del
2011 la població oficial de Rafelbunyol a 1 de gener del 2011, sent de 8569 habitants,
dels quals 4.253 són barons i 4.316 són dones.

DESÉ QUINT.- INFORME DE REPRESENTANTS
COL·LEGIATS I SUPRAMUNICIPALS

EN

ÒRGANS

El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís i representant en la
Mancomunitat de l'Horta Nord, comunica que han tingut problemes per a aprovar el
pressupost derivat dels deutes que hi ha i pel tema exposat que Massamagrell ha
sol·licitat eixir-se de diversos servicis. En la reunió de portaveus espera tindre novetats.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol i
representant en l'EMTRE, indica que no hi ha novetats.
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE i representant de l'EMSHI,
manifesta que no hi ha novetats.

La Sra. Losada, regidor del grup del Partit Popular i representant en Consorci
Comarcal de Servicis Socials, informa que tal com ha sigut fet públic en premsa, el
Consorci de Servicis Socials de l'Horta Nord està travessant greus dificultats de
tresoreria, motivats per l'endarreriment en el cobrament del 40% de les subvencions del
manteniment dels Centres de l'any 2011. El total del deute que manté la Generalitat amb
el Consoci és de 491.462 €. Al seu torn hi ha alguns ajuntaments que tenen pendents a
abonar les quotes anuals, algunes acumulades de diversos anys.
Fins al moment el Consorci va aguantar pagant les nòmines dels treballadors fins
al mes de novembre inclusivament. Però el mes de desembre, la paga extrament i
presumiblement el mes de gener, no s'han pagat.
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Lògicament els treballadors s'estan mobilitzant amb la idea de pressionar perquè
es puguen pagar tant les nòmines com els pagaments als proveïdors. El Consorci està
sent informat de les accions que s'estan duent a terme i les recolza. S'estan també
promovent la presentació de mocions, sobretot en els Ajuntament morosos.
La situació és semblant a altres sectors; hi ha perspectives de cobrament
immediat, però en data de hui inclús no s'ha abonat el deute.
Afegir que Rafelbunyol es troba al dia i no deu res al Consorci.

DESÉ SEXT.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, es lligen les
preguntes següents:
1. Ple ordinari 2 de novembre: Quines mesures s'han pres respecte a la moció de la
Creació de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà?
Per part del senyor alcalde s'indica que respecte a l'oficina d'atenció al ciutadà ja
es va informar que podien tindre problemes perquè la funcionària encarregada del
registre ha estat de baixa per malaltia i ara està disfrutant de la baixa maternal. De
moment el problema s'ha resolt amb una auxiliar administrativa procedent d'una
subvenció de salari jove, però no consideren convenient que esta persona assumisca
íntegrament les funcions que realitzava l'altra auxiliar, perquè desconeix moltes coses
de l'Ajuntament. La idea, com ja es va exposar, és que l'oficina d'atenció del ciutadà
s'ubique en la planta baixa.

2. Ple Ordinari 28 de novembre: Quines mesures s'han pres respecte a la moció sobre
resolucions al problema de les defecacions canines?
Per part del Sr. alcalde es llig l'informe realitzat per l'inspector de la policia local
a este respecte en què s'especifica “que complint les ordes impartides per esta Alcaldia,
es continua amb la campanya de prevenció i actuació sobre la problemàtica de les
deposicions canines en la via pública, seguint la línia d'actuació i objectius com s'han
exposat en anteriors escrits número 1119 de 22-11-2011 i número 1220 de 28-12-2011,
reforçant la vigilància i procedint a denunciar les persones per incompliment de
l'Ordenança Municipal.

3. Al novembre l'Ajuntament no havia presentat els comptes de 2010 a la Sindicatura
De Comptes, amb quina data s'ha presentat?
Respon el Sr.secretari que en data de hui inclús no s'han presentat. Com saben
els portaveus, s'ha remés al mateix el Compte de patrimoni de l'Exercici de 2010 perquè
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vagen estudiant-la; en el correu que es va remetre per part del Sr. secretari-interventor
li'ls informava que s'estava elaborant la Memòria del Compte general i que se'ls faria
arribar una vegada elaborada. S'està treballant en això i pensa que podran solucionar-ho
en un termini no superior a dos setmanes; però tot això està condicionat pel treball
acumulat que suporta tots els servicis administratius de l'Ajuntament; durant les dos
últimes setmanes s'estan duent a terme les proves selectives del personal laboral afectat
pel procés de consolidació d'ocupació, la qual cosa obliga a la presència d'entre dos o
tres funcionaris en els tribunals; la preparació del Ple Municipal, com ja s'ha indicat
altres vegades suposa així mateix que almenys durant una setmana (depenent del
contingut del Ple) el secretari i una Auxiliar administratiu estiguen pendents de la
preparació de tots els assumptes i comissions. S'estan suportant baixes laborals que no
s'estan cobrint… En definitiva el que es demana és que es tinga un poc de paciència.
Davant d'esta resposta puntualitza el Sr. Fontelles, que cada vegada és més
necessari contractar un Interventor i com ja s'ha vist en premsa que l'acord amb Albalat
no es va a portar a terme perquè han contractat un assessor, m'agradaria que explicara el
tema.
Explica el Sr. alcalde que estan en contacte amb l'Ajuntament de Pobla de
Farnals per a compartir l'interventor. Té una reunió amb ells i quan tinga alguna cosa
concretA ja ho explicarà al Ple, però hi ha voluntat de tindre un interventor.
4. Referent als carrers 9 d'octubre, Bobalar i Generaliltat, per què la il·luminació
d'estos carrers en horari nocturn Roman apagada? Afig que l'altre dia durant el dia
estaven enceses, i suposa que seria perquè estaven revisant-ho, i anit mateix estaven
apagades.
Li contesta el Sr. alcalde que si durant el dia estan enceses és perquè els tècnics
estan revisant l'enllumenat. El fet que a la nit no s'encenguen és perquè els xavals han
desconnectat el rellotge, per la qual cosa hi ha hagut de soldar per a veure si així no
passa.

5. Bioquímiques Claramunt SL en quin estat es troba el procediment sancionador que
es va instar contra la citada mercantil?
Respon el Sr. alcalde que l'obertura de l'expedient sancionador va ser decretat
per Decret de l'Alcaldia de data 2 de novembre del 2011, per presumpta infracció dels
arts. 10 i 11 de l'ordenança d'abocaments a la xarxa municipal de clavegueram. En el dit
Decret es va nomenar Instructor al Sr. Miguel Saborit i secretari a D. Alfredo Pacheco,
atorgant-se un termini de quinze dies al presumpte infractor perquè formulara
al·legacions. Així mateix, en compliment de l'art. 25 de l'ordenança Municipal van ser
remeses les actuacions a l'òrgan competent de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Vivenda. Atorgat termini per a formular al·legacions, s'han presentat en
data 14 de desembre, havent sigut traslladades a l'assessoria jurídica per al seu examen i
informe, posteriorment es dictarà proposta de resolució de sanció, que deurà ser objecte
d'audiència a l'interessat pel termini de quinze dies.
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6. Quan ens van a lliurar els informes de la Policia Boja referents al trasllat d'ubicació
dels adorns de ferro de la rotonda del Sector IV?
Per part del Sr. alcalde es llig l'informe realitzat per l'inspector de la policia local
a este respecte en què s'especifica “que en terme municipal la velocitat de circulació
està limitada a 30 km/h. Que dins de l'estratègia de seguretat viària 2011-2020 de la
Direcció General de Trànsit el compliment d'este límit de velocitat, així com la
senyalització de tràfic és suficient per a reduir els accidents de circulació i la gravetat
dels mateixos”.
El Sr. Fontelles sol·licita que els envie per correu este informe.

7. Per què no s'estan penjant les actes dels plens en format PDF en la Web de
l'Ajuntament?
Respon el Sr. secretari que les Actes dels Plens es pugen en format PDF a la
Web municipal una vegada han obtingut l'aprovació en el Ple següent. Per tant, sempre
sol haver-hi una diferència temporal d'un mes des de la seua celebració fins que es
pengen en la Web.
Després de rebre la pregunta es va comprovar que l'última acta penjada en la
Web es remetia al Ple de 3 de novembre, i que no estava penjat el Ple del dia 28 de
novembre.
S'ha pogut comprovar que això ha sigut degut a un error: l'arxiu d'eixe Ple es va
enviar junt amb el de diverses Juntes de Govern que estaven pendents de publicar, per la
qual cosa la persona que porta el manteniment de la pàgina web municipal,
equivocadament va penjar l'acta del dit Ple com si haguera sigut el d'una Junta de
Govern. Advertit este error s'ha procedit a la seua esmena, de tal manera que la dita acta
ja apareix penjada en la Web.
8. Quan es va a canviar l'actual conveni dels funcionaris de l'Ajuntament de
Rafelbunyol si encara està inclús en pessetes i no complix la normativa vigent en
moltíssims aspectes?
Indica el Sr. alcalde que la pregunta serà contestada pel Sr. secretari.
Contesta el Sr. secretari que el Conveni a què es fa referència són les
anomenades “Normes Reguladores de les relacions entre l'Ajuntament de Rafelbunyol i
el seu personal funcionari”, que data de l'any 1.992.
Lògicament este Conveni està àmpliament superat per la normativa que
posteriorment s'ha aprovat, en especial l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la Llei
10/2010 de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana. Però a més és que l'àmbit temporal de les dites normes està àmpliament
sobrepassat, perquè va caducar l'any 1995.
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Cosa distinta és que es prenga com a referència per a determinats drets no
reconeguts expressament en la legislació posterior, i que es continuen aplicant
(pagaments per natalitat, pagament de matrícula d'estudis…). Però en general les
normes que s'apliquen són les derivades de la normativa citada.
Respecte a si es va a canviar l'actual Conveni, dependrà de la voluntat de les
parts implicades a negociar-lo, encara que el marge de la negociació, a l'estar regulats
els drets i deures dels funcionaris en ambdós normes, és limitat.
Per un altre costat cal tindre en compte que en el context actual s'estan realitzant
contínues variacions quant als drets dels funcionaris i potser fóra aconsellable esperar
que la situació estiga normalitzada per a plantejar un nou Conveni.

9 Quan es van a publicar les places d'agents de policia després de 4 anys de promeses i
una interinitat alarmant perquè representa quasi mitja plantilla?
Indica el Sr. alcalde que en primer lloc aclarir que l'actual plantilla està composta
pels membres següents:
1. Un Inspector cap, ocupat en propietat
2. Dos Oficials, un d'ells ocupat en propietat i un altre interinament.
15 agents, 2 d'ells en règim de 2a activitat. D'estos agents 11 places estan cobertes
en propietat existint 4 vacants, cobertes per agents interins. Al seu torn de les
places cobertes en propietat, 2 d'elles són cobertes per agents interins, per tindre
dret a reserva de lloc de treball els dos agents substituïts.
En l'actualitat existixen perquè 4 places vacants. No totes d'elles podien
convocar-se el seu cobriment en propietat atés que el seu vacant es va generar pel
trasllat dels agents que les ocupaven a altres Municipis; en la majoria dels casos es va
sol·licitar l'excedència per passar a prestar servicis en una altra administració pública, la
qual cosa suposava una reserva de sol·licitar el reingrés en el lloc d'origen en un termini
de dos anys que calia respectar.
Dilluns passat va haver-hi una reunió amb la representació sindical dels
funcionaris en què es va abordar el poder cobrir estes 4 places vacants. La intenció és
que siga així, si bé es deu aclarir de quina manera afecta l'aprovació de les mesures
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit
públic (Reial decret Llei 20/2011), perquè en l'article 3 restringix de manera dràstica la
incorporació de nou personal durant l'any 2012. Entenem que al tractar-se de vacants
generades amb anterioritat a l'any 2012, i estar ocupades interinament, no suposen
ampliació de plantilla, i en conseqüència es podrien cobrir. Però és un extrem que ha de
quedar clar i es van a realitzar les consultes oportunes.
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10. Sap realment cada interí de policia la seua situació real laboral i per quina plaça (
exagent) estan treballant?
Contesta el Sr. alcalde que efectivament la situació és confusa atés que algunes
places es van convocar interinament per a cobrir les places d'altres agents que havien
demanat comissions de servici en altres ajuntaments, i que després van obtindre la plaça
a través de processos selectius.

11. Per què hi ha un senyor treballant en el col·legi ( Vicente el conserge) que està a
efectes laborals en la llista de policies locals com a funcionari i cobrant com a tal si no
realitza estes funcions i esta plaça hauria de ser coberta per un policia realment? Per
què no es li reassigna en la seua funció real i s'allibera eixa plaça?
El Sr. alcalde respon que la Plaça de conserge de Col·legi està sent ocupada per
un Agent en situació de 2a activitat.
Este és un supòsit previst en els articles 40 i següents de la Llei 6/1999, de 19
d'abril, de Policies locals i de Coordinació de les Policies locals de la Comunitat
Valenciana, i en l'anterior Llei 2/90 (art.22), i Llei 23/88 de mesures de reforma de la
Funció Pública (art. 20.1) així com en les anteriorment esmentades normes de relació
del personal funcionari i l'Ajuntament (art. 62). L'article 41 de la Llei 6/99, establix que
quan un membre dels Cossos de Policia Local tinga disminuïda la seua capacitat per al
compliment del servici ordinari, ja siga per malaltia, ja siga per raó d'edat, passarà a la
situació de segona activitat.
La possibilitat de prestar-se estos servicis en destins diferents al del Cos de la
Policia Local es preveu en l'art.43.2 de la dita llei. En este cas, al coincidir la situació de
disminució de la capacitat física, amb la vacant generada de la plaça de conserge, es va
considerar, amb la conformitat de l'interessat, que passara a prestar servicis en esta
plaça. Igualment es va donar audiència a la representació sindical, decretant-se el passe
a la segona activitat per resolució de data 7 de novembre de 1996

12. Per què s'ha realitzat el procés de selecció per als laborals i dels funcionaris ni s'ha
publicat res? És veritat que amb només un decret d'alcaldia esta gent passaria, una
vegada aprovat este procés actual de consolidació, en funcionari amb el que això
suposa per a l'Ajuntament?
El Sr. secretari li contesta que es tracta d'una qüestió d'organització temporal,
perquè en els processos selectius participa el personal d'administració de l'Ajuntament, i
es va preferir cobrir en primera instància les places de consolidació d'ocupació temporal
i després seguir amb les places de la Policia Local. Cal tindre en compte que este procés
és lent i complex, i en funció del nombre de places que es vagen a traure definitivament,
pot ser firmat per un gran nombre d'aspirants. Per tant obeïx més a una programació per
a evitar que hi haja un col·lapse en l'Administració.
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Respecte a la segona qüestió plantejada, entenem que no és possible el que
s'indica. La funcionarització del personal laboral fix en personal funcionari, passa en
primer lloc per la previsió en la plantilla pressupostària de les places a funcionaritzar,
que és aprovada pel Ple de l'Ajuntament. D'altra banda, la provisió d'estes places deu
realitzar-se a través del corresponent procés selectiu per promoció interna. Així es
desprén de la Disposició Transitòria Segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la que
s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Els processos de funcionarització té com a objecte regularitzar les situacions
d'incompatibilitat entre la naturalesa jurídica funcionarial dels nous llocs de treball i la
relació o vinculació laboral de qui els ocupa; és per això que el legislador autoritza a dur
a terme un procés de funcionarització, permetent al personal laboral la seua participació
en les proves d'accés als Cossos i Escales a què figuren destinades les funcions o els
llocs que exercisca, sempre que posseïsca la titulació necessària i reunisca la resta de
requisits exigits, havent de valorar-se a estos efectes com a mèrit els servicis efectius
prestats en la seua condició de laboral, i les proves selectives superades per a accedir a
les mateixes. Estos processos estan avalats per la Jurisprudència, tant del Tribunal
Suprem (STS de 20 de juny de 1996) com del Tribunal Constitucional (SSTC de 14 de
febrer de 1991, 19 d'octubre de 1992, 20 de juliol de 1994, 19 de setembre de 1994 i 29
de gener de 1996).
Afig el Sr. Acalde que açò és una consolidació d'ocupació ordenada per llei que
afecta tots els que estigueren en un ajuntament abans de 2004. Que açò no és una
disposició de l'alcaldia com algú va voler fer notar en el periòdic insultant-li i dient que
jo ficava a qui em donava la gana. No és veritat: açò és una norma que va vindre de
l'Estat i va ser a instàncies de centrals de sindicals, que són ells els que el van instar. Tot
el món té dret a parlar, però abans de parlar deuen informar-se perquè s'ha permés
permeten dir en primera pàgina de la premsa que es gestionen amb amiguisme
l'ocupació pública i altres coses pitjors.
El Sr. Fontelles aclarix que arran de llegir este article s'ha produït la pregunta.
Respon el Sr. alcalde que es pot fer una article sense insultar. El Sr. Fontelles indica que
el seu Grup no ha sigut. Respon el Sr. alcalde que l'article diu que el PSPV-PSPV
denúncia el tema de l'amiguisme. Li replica el Sr. Fontelles que no s'ha dit en este
context, sinó en el tema de les empreses públiques. Afirma que l'amiguisme i
"l'enchufismo" s'han practicat. EL Sr. alcalde li diu que pot demostrar-li que està
mentint.

El Sr. alcalde li indica al Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de
Rafelbunyol, que en referència a les preguntes presentades hi ha una que no se li
contestarà per no ser el Ple l'òrgan competent. El Sr. Encarnación li indica que retira la
dita pregunta, però que la resta les realitza
1. El monument històric que arreplega estampacions de diversos sants, situat en carrer
Vicente Soriano, en el tram pròxim al camp de futbol, es troba a causa del pas del
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temps amb diversos desperfectes, inclús falten uns quants taulellets d'imatges dels
Santos.
Ens agradaria que servira este “PREC” perquè prenguen les mesures
necessàries, per a la seua reparació i al mateix temps es reposen, les imatges dels
Santos que han desaparegut.
El Sr. alcalde li indica que és cert, i que ja ho tenen en compte des de fa temps.
Es parlarà amb la professora de ceràmica per a veure si es pot fer.
Intervé el Sr. López, regidor del PSPV-PSOE, que per a açò sí que hi ha diners.
Respon el Sr. alcalde que no val tants diners, perquè són xicotets.

2. Motius pels quals, en el sector 1, l'enllumenat a la nit, està completament apagat.
Entenem, que a causa de la situació de crisi que estem travessant, és de justificació
obligatòria, la reducció del nombre de peretes i hores enceses, de l'enllumenat públic,
però de la mateixa manera, considerem l'obligatorietat de deixar una encesa mínim,
que permeta l'accés amb seguretat per eixa zona, i més, amb el trànsit de vehicles i
vianants que suporta, pels seus carrers
El Sr. alcalde dóna lectura a la resposta atorgada indicant que “hem canviat de
companyia subministradora d'electricitat i hem passat d'Iberdrola a Unió Fenosa,
iniciant-se els tràmits per a legalitzar esta situació.”

3. Per quins motius la moció aprovada en este saló de plens el passat 2 de novembre
del 2011, que amb caràcter prioritari sol·licitava, la reforma de la vorera que limita
amb el poliesportiu municipal Paco Camarasa, pel carrer Camí Fons, està després de 3
mesos, encara sense començar la seua execució?
Li contesta el Sr. Saborit, regidor d'Obres, que actualment s'està fent en tot el
carrer Calvari i Camí Fondo l'accessibilitat en la vorera. Quan s'arribe a este tram es
realitzarà la vorera.

4. Recentment hi ha hagut reclamacions per part dels usuaris i també, de mares que
porten als seus fills al poliesportiu Paco Camarasa, a causa de la necessitat haver de
compartir el vestuari d'hòmens, per a la dutxa dels xiquets que assistixen a les diferents
activitats. Volem saber si eren coneixedors d'esta situació i si tenen previstes alguna
solució que puga servir per a arreglar este problema
Li contesta el Sr. Saborit, regidor d'Esports, que no s'ha presentat cap queixa per
escrit. Es marca una edat per a compartir vestuari i és fins als 8 anys.
El Sr. Carbonell, pregunta sobre l'exposició al públic del Reglament Carta
participació, informant-se per part del Sr. secretari que està a punt de caducar el termini
de presentació d'al·legacions.
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Igualment el Sr. Carbonell, regidor del Grup del Bloc-Compromís, sol·licita una
relació del clubs o associacions que utilitzen els servicis municipals perquè hi ha gent
que diu que el club pàdel i tenis són privats i utilitzen estos servicis municipals.
El Sr. Fontelles, portaveu del PSOE pregunta per l'acabat de les rases. Les
condicions de les llicències d'obres són de reomplir amb llast compactada, formigó i 4-5
centímetres de quitrà calent. Hi ha alguns que ho fan amb formigó i altres no. Pregunta
per què esta diferència.
Respon el Sr. Saborit, regidor d'obres públiques, que és cert. Però la tècnic
d'urbanisme ja ha donat instruccions perquè es realitze amb quitrà. L'ajuntament ho ha
fet amb formigó però està a l'espera que es realitze una pavimentació dels carrers perquè
ens posen el quitrà en estes rases.
En relació al parc de La Senyera el Sr. López, regidor del PSPV-PSOE preguen
ampliació d'horari. Respon el Sr. alcalde que a eixa hora no hi ha ningú, però que
donarà ordes perquè es prolongue l'horari fins a les 18:30 hores. Prega que s'amplie
l'horari a partir d'ara.
Sol·licitada informació sobre si s'ha publicat la licitació per a la venda de la
parcel·la destinada a VPO, s'informa que ja ha sigut publicat l'edicte, però que no pot
afirmar que hi haja comprador.
Igualment, sol·licitada informació sobre com està el tema de la plaça
d'interventor, el SR. secretari explica que l'acord amb Albalat segons pareix no es va a
dur a terme per renúncia d'este Municipi. No s'ha portat en ple perquè ells ho van a
tractar en el Ple de dimecres que ve i fins que no ens ho comuniquen no hi ha considerat
oportú portar-ho al Ple. Ignora la situació de la Pobla de Farnals. Recentment hi ha
hagut un concurs de trasllat i pot ser que la interventora de la Pobla se'n va, encara que
no ho sap amb certesa.
Pregunta el Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol,
sobre la situació actual de l'Auditoria per part del Sindic de Comptes. Respon el Sr.
alcalde que ens van comunicar que acusaven el rebut de la sol·licitud, i fins al moment
no ens han comunicat res més.

El Sr. Fontelles realitza dos precs. Un en relació a les preguntes que realitzen per
escrit. Hi ha vegades que les respostes són molt extenses, per la qual cosa sol·licitaria
que se'ls remetera la contestació per correu electrònic, i així tindre-ho abans que l'acta
per si és necessari reformular-lo.
Li replica el Sr. Alcalde que si té interés en una pregunta concreta, la sol·licita i
segur que este Ajuntament se li facilita.
Un altre prec és que es mantinga l'horari en què es va quedar per a la realització
del Ple. Ara s'ha avançat mitja hora.
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Finalment el Sr. Fontelles indica que quan s'acabe el ple, el senyor alcalde
pregunte al públic si vol fer alguna pregunta, perquè en l'últim ens vam alçar massa de
pressa i va haver-hi gent que es va quedar amb les ganes de preguntar.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, prega també que es
respecte l'horari de les 18:30 hores per a l'inici del ple, que va ser l'horari que es va
acordar.
En relació a les defecacions canines, li pareix correcte l'informe de la policia.
Però en la seua moció hi havia també una part formativa amb la realització de fullets
amb informació, anant a buscar els usuaris i entregant-se'ls. Si s'aprova una moció en
ple, s'ha de dur a terme en la seua totalitat.
Intervé la Sra. Losada, regidor de cultura, indicant que des de la seua regidoria
es va oferir un curs d'educador caní a proposta d'una associació i que es van apuntar
quatre persones.
Replica el Sr. Carbonell que la diferència és que el que ell demana és una moció
aprovada per ple i això de la regidoria es tracta d'una proposta.
La Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup Bloc-Compromís, prega que es
demane al municipi d'El Puig, que arregle el camí de “el rajolar”. Respon el Sr. alcalde
que això ja s'ho ha plantejat a l'alcalde del Puig, els quals van incomplir amb l'anterior
conveni, perquè nosaltres vam arreglar la part que vam quedar, però ells no van fer la
seua part, perquè deien que no tenien diners. Intervé el Sr. Ovejero dient que hi ha un
compromís de l'actual alcalde per a ficar este camí dins del Pla de Camins Rurals de la
Diputació.
Indica el Sr. Encarnación que de pas lleven les antenes. Afig també vol felicitar
a la Societat Musical per l'organització del mercat medieval.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzada la
sessió a les vint-i-una hores.
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