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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 27 DE JULIOL DE 2012 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les vint hores i trenta minuts del dia 27 de juliol 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

PRIMER.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS DEL PSPVPSOE I BLOC-COMPROMÍS MANIFESTANT EL REBUIG RESPECTE DELS
REIALS DECRETS LLEI 20/2012 DE 13 DE JULIOL, DE MESURES PER A
GARANTIR L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE FOMENT DE LA
COMPETITIVITAT, I EL 21/2012, DE 13 DE JULIOL, DE MESURES DE
LIQUIDITAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚLICAS EN L'ÀMBIT FINANCER
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE es llig la moció següent:
“El 14 de juliol del 2012, s'han publicat en el BOE els Reals decrets-llei: el 20/2012, de
13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat i el 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les Administracions
Públiques i en l'àmbit financer.
Uns Reals decrets-llei, que des del nostre punt de vista afecten la ciutadania de
Rafelbunyol. És per això que plantegem les següents PROPOSTES D'ACORDS:
1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol manifesta el seu rebuig dels mencionats Reials
decrets Llei.
2. Traslladar este acord al Ministeri d'Economia i Competitivitat, al Ministeri
d'Hisenda i Adminsitraciones Públiques i als grups parlamentaris de les Corts
Espanyoles”.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís indica que “amb l'aprovació del
Reial Decret Llei de 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, el govern de Mariano Rajoy ens mostra el seu
verdader programa electoral, la pressió sobre les classes socials mitjanes per a pal·liar els
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desencerts dels últims governs espanyols. A pesar que la Unió Europea ens haja concedit un
any més per a aconseguir la xifra del dèficit per ells proposta, esta mesura no serà gratuïta. El
govern espanyol no vol traslladar-ho a les comunitats autònomes, derivant-se una nova pressió
sobre la responsabilitat d'estes en Servicis Socials, Sanitat, Educació… que es traduirà en més
retalls. A més el Reial Decret Llei 20/2012 incidix en bàsicament en els aspectes següents:
- En mesures d'estalvi del gasto, que es traduïxen a eliminar la paga extra als
funcionaris i treballadors laborals, a retallar els permisos laborals d'este col·lectiu i en el retall
per les baixes d'Incapacitat Laboral Transitòria, i en la retribució de crèdits i permisos.
- Una altra mesura és el retall en Seguretat Social i Ocupació, com és la baixada per
la prestació de la desocupació; desapareix les ajudes per a majors de 42 anys i tan sols queden
per a majors de 51. Es reduïx l'accés a la prestació per desocupació i les ajudes es fan més
restrictives. També preveu l'obligació de subscriure el compromís d'activitat. Retalls en les
ajudes del FOGASA, davant de situació d'insolvència o concurs de l'empresa. Altres mesures de
racionalització en el sector de la dependència dificultant i provocant retalls en l'atenció
domiciliària als dependents prioritzant l'atenció als dependents per empreses especialitzades.
- Després mesures fiscals de vital importància com és l'increment de l'IVA, apujant el
general del 18 al 21. El reduït del 8 al 10 i la pujada de determinats productes i servicis que
passaran del 8 al 21 com és el cas de les perruqueries, floristeries, material escolar, teatres,
espectacles, etc. Pujada també d'impostos especials, modificació del IRPF i de l'Impost de
Societats, sobre tots a les activitats professionals. Liberalització de l'activitat comercial,
sobretot, respecte als horaris, permetent que el mínim siguen de 90 hores d'horari comercial
incrementant l'obertura de diumenges i festius.
Altres mesures més dures en matèria d'infraestructura, transport i vivenda.
Bàsicament estes mesures es basen en els retalls a treballadors i parats i en la pujada
d'impostos indirectes.
La Sra. Carbonell, regidor del PSPV-PSOE, manifesta que “este Reial Decret és un pas
arrere en l'Estat del Benestar. Este grup només pot manifestar-se en contra d'estes mesures que
suposen un atemptat les persones. El retall més significatiu és el retall per la desocupació i
tenint en compte que tenim a 5 milions de parats és la mesura més injusta i més antisocial que
ha pogut prendre el govern. Ja és el Quart retall en les pensions, veient les persones majors
minvada la seua economia. Primer van apujar els impostos, després van retallar amb la llei de
dependència i ara amb la imposició de l'eco pagament sanitari. Ara apugen l'IVA, la qual cosa
suposarà un castic a la butxaca del ciutadà de peu, que es traduirà en una caiguda del consum.
No obstant això el govern de Rajoy no busca augmentar els ingressos amb impostos que
penalitzen la contaminació, el tabac, les grans fortunes. No obstant això premia els grans
defraudadors amb l'aprovació de la llei d'amnistia fiscal.
Som conscients de la situació econòmica que travessa nostre país i que cal adoptar
mesures. El que no podem permetre és que Rajoy impose a la immensa majoria dels espanyols
una situació de pobresa i un futur sense esperança per a ells i els seus fills a canvi de res,
perquè està clar que tot ha anat a pitjor en estos últims huit mesos. De fet la política fiscal amb
la pujada del IRPF ha tingut un informe molt dur i crític de la Comissió Europea. La Reforma
Laboral només està provocant més desocupació. La reforma fiscal i la desastrosa gestió de la
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crisi de Bankia que ha conduït a Espanya a la posició del rescat de la Unió Europea. Després
l'absència total d'un model de creixement econòmic i el comportament del nostre govern en la
Unió Europea, i és que Rajoy està fent tot al contrari al que va dir. És molt desconsolador
comprovar que va mentir en els seus objectius, citant les paraules que va dir en el debat amb
Rubalcaba el 7 de novembre. En definitiva ha mentit a tots els votants, passant a citar les
paraules textuals de Rajoy en el fet que no apujaria l'IVA i ho ha fet, que no tocaria les
prestacions per desocupació, i ho ha fet, que recolzaria la sanitat pública i ara ens trobem amb
una sanitat que ja no és universal. La primera cosa que va fer Rajoy en el Consell de ministres
va ser paralitzar la llei de dependència. També va dir que no abaixaria el sou als funcionaris, i
ho ha fet.
Ho hem dit anteriorment. Un govern, els arguments del qual per a guanyar les
eleccions es basen en mentides, és un govern sense un pla òptim de gestió i que ha perdut tota
la legitimitat i està reflectint en el país com un espill la situació a què el Partit Popular que ens
ha portat a la Comunitat Valenciana en estos 17 anys de govern. Una situació de fallida total i
irreversible que ens ha obligat a demanar el rescat al govern central. Tota política fiscal que no
es base en la generació de riquesa, respecte a les persones, al dret a la sanitat, a la cultura,
educació, tot el que no es base en un treball d'investigació és destruir el futur d'un país. Estos
decrets demostren la incapacitat d'un govern per a gestionar un país.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que
“sense entrar a valorar la gestió del Partit Popular, de les mentides que puga haver dit, estes
mesures van en contra de tota la classe mitjana pel que no podem estar en contra de la moció.”

El Sr. alcalde sotmet la moció a votació, resultant ser aprovada per set vots a favor dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE, Bloc-Compromís i independents de Rafelbunyol i sis vots
en contra dels regidors del grup Popular.

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