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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE
EL DIA 24 DE JUNY DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 24 de juny del 2013,
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 TOMAS, MILAGROS CANO VALERA,
FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ,
FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ,
INMACULADA BARRACHINA SANCHO, ENCRIC CARBONELL I ROS y MARIA
AMPARO PIQUER CARBONELL que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La
Presidència del senyor alcalde JAIME GARCÍA GARCÍA, assistits per la senyora
AMPARO VICENTA BELLVER MORTE, que actua com a secretària accidental a fi de
celebrar la present sessió ordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament havia
sigut distribuït l'Orde del Dia.

Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents
ACORDS
A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor president es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 27 de maig del 2013.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita acta,
ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

SEGON.- PRESA DE POSIESIÓN EN EL CÀRREC DE REGIDOR DE
L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL DE LA SENYORA INMACULADA
BARRACHINA SANCHO
El Sr. alcalde explica que després de la renúncia presentada i acceptada en el ple passat per
part de D. Ricardo Blasco Guillem i dels següents candidats en la llista electoral del partit
Independents de Rafelbunyol, s'ha sol·licitat credencial davant de la Junta Electoral central
del candidat que ocupa el lloc número 11. Ha arribat la credencial a favor del la senyora
Inmaculada Barrachina Sancho, per estar inclosa en la llista de candidats del partit
Independents de Rafelbunyol a les eleccions locals del 22 de maig del 2011 en substitució
per renúncia del senyor Ricardo Blasco Guillem. Al seu torn la interessada ha presentat
davant de l'Ajuntament la declaració de causes de possibles incompatibilitats i la Declaració
d'Activitats i Béns, amb la qual cosa ha complit les condicions per a l'accés al càrrec i
procedix que prenga possessió per mitjà de jurament o promesa de la Constitució.
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Per la seua banda la Sra. Inmaculada Barrachina Sancho procedix a prestar jurament o
promesa, segons el que disposa l'article 108.8 de la llei orgànica del Règim Electoral
General, sota la fórmula: “jure per la meua consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Rafelbunyol, amb lleialtat al Rei i
respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana”.
Una vegada presa possessió del seu càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Rafelbunyol
ocupa el lloc reservat en la mesa, rebent l'enhorabona per part de la resta de regidors.

TERCER.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL AMB
DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ
DE PERSONES ADULTES.
El Sr. alcalde llig la proposta següent:
“La Diputació Provincial de València ens comunica, per mitjà d'un escrit de data 5 de juny
del 2013, que s'extingix el conveni que té subscrit el nostre Ajuntament amb la Diputació
per al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de Rafelbunyol.
El dit conveni regulava l'adscripció al programa de Formació de Persones Adultes de
Rafelbunyol d'un professor.
Junt amb la comunicació d'esta extinció s'adjunta el nou esborrany del conveni, el
clàusulat del qual és semblant al del conveni fins ara vigent. En ell la Diputació Provincial
s'obliga a adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial de FPA al centre
municipal de Formació de Persones Adultes de l'Ajuntament de Rafelbunyol sent la seua
duració d'un any comptabilitzat des de l'1 de setembre del 2013 fins al 31 d'agost del 2014
amb possibilitat de prorrogar-se per períodes iguals fins a un màxim de 3 pròrrogues.
Se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que, previ el seu examen, procedisca a aprovar el
Conveni de Col·laboració entre la diputació de València i l'Ajuntament de Rafelbunyol amb
destinació al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes”.
Preguntats els grups polítics, tots es mostren a favor pel que sotmés l'assumpte a votació el
Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de Col·laboració entre la Diputació Provincial de València i
l'Ajuntament de Rafelbunyol amb destinació al manteniment del Centre Municipal de
Formació de Persones Adultes.
SEGON.- Remetre una còpia certificada d'este acord a la Diputació Provincial de València
TERCER.- Facultar al Sr. alcalde president perquè en nom de l'Ajuntament formalitze el
present acord i procedisca a subscriure el mencionat conveni.
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QUART.- APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DEL COMPTE D'ADMINISTRACIÓ DEL
PATRIMONI 2011
El Sr. alcalde explica que es tracta d'aprovar el compte del patrimoni on estan reflectits els
béns de l'ajuntament.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica el compte del patrimoni
reflectix en l'actiu la relació e béns, drets i capitals a 1 de gener del 2011 i l'augment i les
baixes de tot açò a 31 de desembre del 2011. En el passiu hi ha una relació de préstecs i
gravàmens a 1 de gener del 2011 i l'augment i les baixes d'estos conceptes a 31 de desembre
del 2013. Dir que l'actiu és de 40.108.573,75 €, el passiu és de 6.175.387,02 i el patrimoni
líquid ascendix a 33.933.186,73 €. Votarem a favor, perquè és una exposició de tot allò que
tenim.
La resta de portaveus de grups polítics es manifesten a favor.
En definitiva sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda
aprovar el compte d'administració del patrimoni de l'any 2011 amb un resultat final de
33.933.186,73 €, tenint cada un dels apartats del Compte la seua equivalència en el balanç
de situació a 31 de desembre del 2011.

QUINT.- PROPOSTA DE CONDECORACIÓ A L'AGENT JOSÉ ENRIQUE BESES
I DE FELICITACIÓ PÚBLICA A L'AGENT CARLOS CLEMENTE PER LA SEUA
ACTUACIÓ DURANT ELS ESDEVENIMENTS SUCCEÏTS EN LA POBLAICIÓN
EL 10 DE MAIG
Explica el Sr. Alcalde que davant dels desgraciats esdeveniments ocorreguts el passat 10 de
maig els policies locals José Enrique Beses i Carlos Clemente van tindre un bon
comportament amb la detenció de l'autor del doble homicidi, per la qual cosa l'Inspector
Cap de la Policia Local proposa que se sol·licite a la Direcció General de Seguretat i
Protecció Ciutadana de la Conselleria de Governació la condecoració Cruz al Mèrit Policial
amb Distintiu Rojo a l'agent José Enrique Beses Cortés i de Felicitació Pública a l'agent
Carlos Clemente López.

Preguntats els portaveus dels grups polítics es manifesten a favor. El Sr. Encarnación,
portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, afig que el seu grup portava una moció en
esta línia i també la proposta de felicitació als veïns, però la van retirar en Comissió
Informativa al veure esta proposta.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, adopta l'acord següent:
Donat compte de la proposta realitzada per l'Inspector Cap del Cos de la Policia Local de
Rafelbunyol de condecoració Cruz al Mèrit Policial amb Distintiu Rojo a l'agent José
Enrique Beses Cortés i de Felicitació Pública a l'agent Carlos Clemente López pel seu
comportament en relació als fets ocorreguts el passat dia 10 de maig del 2013 en
l'establiment Guardaulla en els que es va detindre l'autor del doble homicidi per part d'estos
agents.
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A la vista de les propostes formulades, el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, per
unanimitat, acorda:
PRIMER.- Proposar a la Conselleria de Governació que es procedisca a atorgar la
condecoració Cruz al Mèrit Policial amb Distintiu Rojo a l'agent José Enrique Beses Cortes
i felicitar públicament l'agent Carlos Clemente López per la seua actuació en el dit succés,
per considerar que es donen les circumstàncies previstes en l'article 7 del Decret 189/2006,
de 22 de desembre, del Consell, pel que es regulen les distincions i condecoracions que es
concedisquen per la Generalitat als membres dels Cossos de la Policia Local de la
Comunitat Valenciana:
SEGON: En compliment del que establix l'article 9 del mencionat decret 189/2006, remetre
una còpia certificada d'este acord a la Conselleria de Governació i a la Comissió de
Coordinació de Policies locals de la Comunitat Valenciana, junt amb les propostes que
motiven la iniciació d'este expedient, perquè a la vista de la documentació es tramite el
procediment previst en el dit article.

SEXT.- PROPOSTA DE FELICITACIÓ ALS VEÏNS LUIS BORRÁS CARPENA I
JOSÉ LUIS BORRÁS FENOLLOSA PEL SEU COMPORTAMENT DURANT ELS
ESDEVENIMENTS SUCCEÏTS EN LA POBLAICIÓN EL 10 DE MAIG
Explica el Sr. alcalde que l'inspector cap de la policia local també ha presentat proposta de
reconeixement públic pel comportament i la valuosa col·laboració amb la policia local dels
veïns Luis Borrás Carpena i José Luis Borrás Fenollosa durant els esdeveniments
ocorreguts en el nostre municipi al prestar auxili a les víctimes en els moments posteriors
dels infortunats fets.
Preguntats els portaveus dels grups polítics, es manifestes a favor.
Sotmesa a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda felicitar els veïns José Luis
Borrás Fenollosa i Lluïu Borrás Carpena pel seu comportament en els desafortunats
successos.

SÈPTIM .- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE PROPOSANT CONVOCAR EL
CONSELL SOCIAL PER A PLANIFICAR I ORGANITZAR LES NOSTRES
FESTES POPULARS
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE llig la moció següent:
“Este grup porta apostant per la participació ciutadana durant tota la nostra trajectòria.
Ara que tenim el Consell Social, constituït com òrgan representant de les diferents
sensibilitats socials del nostre municipi, creure'ns també que ha de ser part determinant en
l'elaboració i aprovació dels nostres Pressupostos.
A hores d'ara, este Ajuntament funciona amb pressupostos prorrogats de l'exercici 2012 ja
en l'equador d'enguany, i atés que és probable que arribem a la data En què celebrem les
nostres festes en la dita situació pressupostària, entendre'ns que s'ha de traslladar al
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Consell Social la petició de l'emissió d'un dictamen sobre de quina manera destinar els
recursos de la partida de festes.
Per tot açò, el Grup Municipal Socialista de Rafelbunyol present per a la seua aprovació i
consideració del Ple els ACORDS següents:
PRIMER.-Convocar al Consell Social a fi de debatre i dictaminar sobre la planificació i
organització de les nostres festes populars.”
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
de Benestar Comunitari de data 18 de juny del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Fontelles que es pretén tractar el tema en el Consell per a conéixer l'opinió de
la gent, perquè la decisió és del Ple. Li agradaria saber en quin punt es troba l'organització
de les festes per part de l'equip de govern, per a saber la idoneïtat de traslladar l'assumpte al
consell o no.
La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, manifesta que la moció està dins de
l'essència del Consell Social, el qual ha sigut convocat dos vegades. Cal dotar-lo de
contingut. Nosaltres hem presentat una moció en el sentit que els pressupostos siguen
participatius. Este tema també podria tractar-se en el Consell perquè tingueren coneixement
del mateix i en tot cas incidir en la partida de festes. Per coherència estem d'acord amb la
moció.
El Sr. Encarnación, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, reitera les seues paraules
de comissió, indicant que seria interessant que el Consell Social participara en el tema de
les festes i més tenint en compte el tema de les disfresses, i la problemàtica d'estos últims
anys.
Explica el Sr. alcalde que no tenen inconvenient a tractar el tema en el Consell Social, però
creu que primer estan els portaveus. Ho té quasi tot fet. Si els pareix bé podem reunir-nos
el dissabte al matí.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL
PROPOSANT REUNIÓ DE PROTAVOCES PER A ANALITZAR I APROVAR
DIFERENTIES QUANTIA ECONÒMIQUES PER A LES FESTES LOCALS DE
2013
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, llig la moció següent:
“Els pressupostos del 2013 d'este Ajuntament, encara no han sigut desenrotllats per a la
seua aprovació, des d'Independents de Rafelbunyol, a causa de la incertesa que ens
ocasiona el desconeixement de la data de presentació d'estos pressupostos, hem decidit la
manifestació d'una iniciativa, per a poder corregir partides que considerem que actualment
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no s'ajusten a la realitat econòmica de la nostra tresoreria.
Motivats per estos fets, i buscant convindre algunes de les partides pressupostàries de
gastos, de cara les festivitats d'esta localitat, partides que en estos moments este
Ajuntament creem que no es poden suportar, posem a consideració d'este ple el següent
PROPOSTA D'ACORD:
Reunió dels tots els portaveus polítics, per a analitzar i aprovar, les diferents quanties
econòmiques que es deuran invertir, per a les festes locals del 2013.”
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
de Permanent De Comptes de data 18 de juny del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Encarnación que a fi de buscar un consens entre tots i l'aprovació de la
mateixa, la moció ha sigut modificada. Està en la mateixa línia que l'anterior del PSOE,
però ací es demana una reunió de portaveus. La finalitat és abordar la partida de festes. Si
els pressupostos estigueren ja aprovats, està moció no tindria cap sentit, però davant del
dubte que s'aprovaren o no abans de les festes, vam decidir presentar-la.
Manifesta el Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, que tots estan preocupats
pel tema de festes. El PSOE ha presentat una moció proposant que el tema siga tractat pel
Consell Social, IdRA presenta ara una altra i en l'apartat de precs i preguntes, nosaltres hem
preguntat sobre este tema. Dir que no és exacte que no tinguem pressupostos, perquè estem
en pressupostos prorrogats de 2012. De totes maneres i amb la informació que tenim la
votarem a favor.
El Sr. alcalde els indica que els va a facilitar l'esborrany dels pressupostos de 2013, on
s'arreplega tot.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT QUE S'INSTE
A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ PERQUÈ REALITZE UN PLA DE
PAGAMENT DELS DEUTES QUE MANTÉ AMB ELS COL·LEGIS DE LA
NOSTRA LOCALITAT.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“L'educació és el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una persona. L’Educació en un
sentit ampli és el procés pel qual la societat transmet, de manera deliberada organitzada i
sistemàtica, els seus coneixements acumulats, aptituds i valors a les noves generacions.
L'educació formalitzada en les institucions educatives socialitza els nostres fills i les
nostres filles.
Per a una societat democràtica, l'educació transmet i, al mateix temps, renova la cultura i
el patrimoni de coneixements i valors que la sustenten, i fomenta la convivència, el respecte
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a les diferències individuals, promou la solidaritat i evita la discriminació, amb l'objectiu
fonamental d'aconseguir la necessària cohesió social.
El dret a l'educació és un dret humà fonamental inclòs l’any 1952 en l'article 2 del primer
Protocol de la Convenció Europea de Drets Humans pel qual obliga a tots els països
signants a garantir el dret a l'educació. A nivell mundial, el Pacte Internacional dels Drets
Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides de 1966 garanteix aquest dret a
l'Article 13.
Segons la LOE de 3 de març de 2006 “Les societats actuals donen gran importància a
l'educació que reben els seus joves, amb la convicció que depèn tant el benestar individual
com el col·lectiu. L'educació és el mitjà més adequat per construir la seva personalitat,
desenvolupar al màxim les seves capacitats, conformar la seva pròpia identitat personal i
configurar la seua comprensió de la realitat, integrant la dimensió cognoscitiva, l'afectiva i
la axiològica.
Només un sistema educatiu de qualitat garanteix la igualtat d'oportunitats i fa efectiva la
possibilitat que cada alumne desenvolupe el màxim de les seves potencialitats. Només des
de la qualitat es podrà fer efectiu el mandat de l'article 27.2 de la Constitució espanyola
“l’educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte
als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals."
Dit això, el servei de menjador en els centres docents públics valencians és una prestació
complementària d'ajuda a l'escolarització. A més el servei de menjador escolar és una part
fonamental del procés educatiu que ha de fomentar la salut, els hàbits i els valors socials.
Un servei fonamental que en l’actual situació de crisi econòmica és una garantia per a
moltes famílies que es troben en greus dificultats.
La Conselleria d’Educació, màxima autoritat educativa, té la responsabilitat de garantir la
prestació del servei escolar de menjador a l'alumnat escolaritzat en ensenyaments de
caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat.
PROPOSTA D’ACORDS
1. El ple de l’ajuntament de Rafelbunyol insta a la Conselleria d’Educació perquè faça un
pla de pagament del deute de manteniment, més de 17.500 € en el col·legi Verge del
Miracle i més de 30.000 € amb l’Institut.
2. El ple de l’ajuntament de Rafelbunyol insta a la Conselleria d’Educació al pagament
del deute del menjador de les nostres escoles, que en l’actualitat supera els 125.000
euros, cosa que causa un greu problema en el funcionament dels col·legis de la nostra
localitat.
3. Enviar la moció a la Mesa de les Corts, als partits polítics amb representació
parlamentària i a la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic.”.
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
de Permanent De Comptes de data 18 de juny del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
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Explica el Sr,. Carbonell que es tracta d'una preocupació del seu partit i esta moció s'ha
presentat en tots els municipis de l'horta. L'última vegada que es va pagar els gastos de
funcionament a instituts i col·legis va ser en el mes d'octubre del 2012. Però a més en els
col·legis està el servici de menjador, en el nostre col·legi hi ha 120 becaris, dels quals 3
tenen una beca de 100€, i 90% se'ls paga el 70%, la qual cosa suposa uns 70.000 €, més la
subvenció als monitors de menjador. En tot el que va d'any no ha pagat res Conselleria, la
qual cosa suposa 85.000 €. Considerem que hem d'exigir que la conselleria pague el que
deu.
Preguntats la resta de grups polítics, es manifestes a favor.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT LA INCLUSIÓ
D'UNA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA EN EL PRESSUPOST DE 2013 PER A FER
ENFRONT DE LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA
D'ACOMPANYAMENT ESCOLAR
Per part del Sr. Carbonell, regidor del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Al Ple Ordinari de 28 de gener de 2013 es va aprovar per unanimitat una moció
presentada pel grup municipal BLOC-COMPROMÍS que demanava:
1. Iniciar converses amb l’AMPA, la Direcció del Centre i el Claustre de Professors,
de l’Institut per tal de definir un Programa d’Acompanyament, com a solució i
aportació per a millorar les dificultats d’aprenentatge d’alguns alumnes.
2. Col·laboració, per part de l’Ajuntament, amb l’esmentat Programa
d’Acompanyament Escolar.
3. ...
Amb posterioritat, la regidora d’Educació va convocar, el 16 d’abril, una primera
reunió amb l’assistència de: la Direcció de l’IES, Caps de departament de l’IES, Direcció
de l’EPA, AMPA de l’IES, representants de tots els partits polítics i la pròpia regidora
d’educació per a parlar de la possible implementació d’un Programa d’Atenció Escolar
(PAE) per a l’IES de Rafelbunyol.
En l’anomenada reunió alguns dels estaments que hem anomenat van plantejar el
model de PAE, que baix el seu punt de vista s’havia d’implementar i es va acordar que
Enric Carbonell, portaveu de BLOC-COMPROMÍS, seria l’encarregat de coordinar el
treball dels distints estaments.
Passat un temps i realitzades infinitat de reunions que tot seguit passem a enumerar
estem en disposició de presentar esta moció:
1. A principis de maig reunió amb els distints caps de departament de l’IES.
2. També a principis de maig, reunió amb la Direcció de l’IES (Cap d’Estudis).
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3. A meitat del mes de maig reunió amb la psicopedagoga de l’IES que ha
canalitzat la informació dels distints departaments i que ens informa de:
a) L’IES a demanat a la Conselleria d’Educació la implementació del
Programa d’Acompanyament Escolar de la Generalitat (PROA) per al
curs escolar 2013-2014. Si aquest PROA fora aprovat seria la
Conselleria qui es faria càrrec de tot.
b) Cas que no s’aprovara el PROA, proposa que el PAE s’aplique a
l’alumnat de primer i segon de l’ESO, que serien aproximadament 2024 alumnes, dels que es farien dos grups, un de primer d’ESO i un de
segon d’ESO. Que ens farien falta dos professors (preferentment
mestres) per tal de portar-lo endavant, un de l’àmbit lingüístic i l’altre
de l’àmbit científic. A més, ens farien falta dos aules equipades amb
eines tecnologiques: ordinadors, projector... Les classes serien dos dies
a la setmana (dilluns i dimecres) amb una durada de dues hores
cadascun d’ells.
4. A meitat del mes de maig, ens vam reunir amb la Interventora que ens va
comunicar que per tal d’implementar el PAE, aquest s’havia d’incloure als
pressupostos municipals. Així mateix ens va dir que s’hauria de buscar la
fórmula més adequada: subvenció a l’AMPA, externalització del servei...
5. A finals del mes de maig, ens vam reunir amb la funcionaria encarregada de les
nòmines de la nostra corporació per tal saber que ens costaria la contractació
dels dos professors amb els següents supòsits:
Nova contractació: 522 €/mes els dos professors amb tots els
conceptes inclosos. Aproximadament 4.700 €/any.
Ampliació d’horari a professors de l’EPA: 263 €/mes els dos
professors amb tots els conceptes inclosos. Aproximadament 2550
€/any.
6. A principis de juny, reunió amb la Fundación Acaronar amb seu a Xest i
dedicada a la intermediació familiar, escolar, amb els joves... per tal que ens
contaren les seues experiències i propostes.
7. A principis de juny, reunió amb la Direcció de l’EPA per a informar-los de tot
el que s’ha fet i demanar-los la seua opinió.
8. A principis de juny reunió amb la directiva de l’AMPA per tal d’explicar-los el
que s’ha fet i demanar-los la seua opinió.
Realitzades totes estes gestions, tenint en compte que este Ple Ordinari serà l’últim
abans de l’aprovació dels pressupostos plantegem al plenari les següents PROPOSTES
D’ACORD:
1. Que s’incloga als pressupostos de 2013 una partida pressupostària per a fer
front a les despeses que ocasionaria la implementació del PAE de Rafelbunyol.
2. La quantitat i la classificació de l’anomenada partida es decidirà en el procés
de negociació dels pressupostos municipals per a 2013. En qualsevol del casos
la quantitat de la partida estaria entre els 2.000 i els 4.000 €”.
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Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
De Comptes de data 21 de maig del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat favorablement
al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua explicant el Sr. Carbonell que nosaltres estem satisfets que la moció es pose en
marxa i intentarem que es pose en funcionament. La voluntat que hi ha és que si aprovem la
moció i s'inicie el curs, ens tornàrem a reunir per a poder posar-ho en marxa a principis de
gener.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que estan a
favor de qualsevol moció que afavorisca els alumnes. Ens hem informat en Conselleria
sobre els programes que tenen i en la web apareix el programa Contracta 2013-2014 que
arreplega un poc tots els programes que tenien en funcionament. Ens agradaria que ens
explicara com s'aplicaria este programa en el cas que s'aprovara en programa Contracta
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, manifesta que estan a favor de la moció,
perquè independentment que s'aprovara el PROA tenim una partida pressupostària per a
poder aplicar el programa.
El Sr. alcalde explica que posar en marxa este pla no és una obligació de l'Ajuntament. Hi
ha alumnes que necessiten un suport que han d'oferir mestres fora de l'horari escolar. Els
pareix ben tot el que siga ajudar els estudiants.
El Sr. Carbonell indica que són coneixedors que no és una competència municipal intentar
solucionar problemes amb alumnes amb dificultats per a seguir el ritme, sinó de la
Generalitat, però inclús hi ha persones que ens han dit que ho apliquem també en primària.
Li contesta al Sr. Encarnación que el PAE és agafar els alumnes amb greus problemes
d'aprenentatge, traure'ls de l'aula i motivar-los en els estudis. Hi havia dos modalitats, un
amb monitors i altres amb professors. Des de l'Institut pensen que el model més adequat en
amb mestres, perquè tenen una formació més transversal. Si finalment Conselleria ens
aprova el PROA, primer caldria saber que modalitat ens donen i després estudiar si és
compatible amb el nostre Pla.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ONZÉ.MOCIÓ
DEL
GRUP
BLOC-COMPROMÍS
PROPOSANT
L'HABILITACIÓ DE MECANISMES PER A GARANTIR EL SERVICI DE
MENJADOR ESCOLAR EN ELS MESOS D'ESTIU
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“La pobresa infantil és la pitjor de les xacres que afecta a la civilització actual, segons
dades d’UNICEF es parla que al món hi ha 600 milions d’infants que viuen en la pobresa
absoluta, i si afegim que més de 200 milions de xiquets i xiquetes pateixen explotació
laboral el balanç no pot més que qualificar-se d’absolut fracàs.
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Si mirem les xifres de l’estat espanyol, tenim pocs motius per a l’optimisme, segons
UNICEF a l’Estat Espanyol hi ha més de 2.200.000 de xiquets estan per davall del llindar
de la pobresa, i se situa en el lloc 26 i 29 respecte a la taxa de pobresa infantil. Per últim
les dades també mostren que les llars amb xiquets amb tots els seus membres adults en
situació d’atur ha crescut un 120 % entre els anys 2007 i 2010.
En un context com l’actual, no pot ser que la pobresa infantil estiga invisible en el discurs
polític, és per això que es fa especialment necessari posar als xiquets i xiquetes i a les seues
famílies en el cor de l’agenda política.
L’Ajuntament de Rafelbunyol i Càritas Parroquial, entre d’altres, han fet un gran esforç
per donar resposta a la creixent demanda de bens de primera necessitat com a
conseqüència de la persistent crisi econòmica i l’augment de l’atur, al procedir a
l’adquisició d’aliments bàsics per a la seua distribució entre persones en situació de
precarietat econòmica o bé la posada en funcionament del banc d’aliments . Però la
realitat demostra que no és prou.
Els professionals del sector educatiu estan alertat que, cada vegada, són més els xiquets i
xiquetes que no es porten l’esmorzar al col·legi, i fins i tot, en els casos més greus, alguns
d’ells el dinar és l’únic menjar que fan complet al dia. Este més de juny ha deixat de
funcionar el menjador escolar per a totes i tots estos xiquets. Recordem que la beca de
menjador ja ha acabat o ha deixat de ser suficient per costejar eixa menjada, en ocasions
l’única de molts xiquets i xiquetes.
El nostre ajuntament a hores d’ara hauria de tenir previst que és el que va a passar amb
ells i com va a resoldre aquesta problemàtica més pròpia d’un país subdesenvolupat que
d’un país que es vol situar en el grup dels països del primer món.
Per tot açò, presentem la següent PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER.- Que l’Ajuntament, de forma urgent i immediata, habilita els mecanismes amb
els Serveis Socials i els centres escolars que salvaguardant la dignitat de les criatures i de
les seues famílies garantitze que tots els xiquets i xiquetes valencians tinguen l’alimentació
garantida també en els mesos d’estiu, mesos en els que no funciona el menjador escolar.
SEGON.- Que s’habilite de forma immediata la partida pressupostària corresponen per fer
front a les despeses que se deriven de la posada en funcionament de la proposta anterior.”
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
de Benestar Comunitari de data 18 de juny del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua dient la Sra. Piquer que es tracta d'una moció contextualitzada en la situació de
crisi que tenim i hi ha un augment de llars on no treballa cap membre el que repercutix en
els menors. És veritat que a Rafelbunyol Servicis Socials i Cáritas Parroquials realitzen una
gran labor. Des de la Diputació Provincial s'ha habilitat una partida per a subvencionar
menjadors d'estiu. El nostre partit va mirar de cobrir estes necessitats bé acollint-nos al Pla
de la Diputació o bé habilitant la nostra partida per a fer front a este fet.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, sol·licita al Sr. alcalde
que explique la proposta que va fer en comissió, perquè pensen que és la posada en marxa
d'esta moció.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, es mostra a favor de la moció.
El Sr. alcalde explica que a l'acabar els col·legis, es tanquen els menjadors escolars i davant
de la problemàtica que molts xiquets es queden sense menjar, Diputació posa en marxa la
possibilitat que continue el menjador subvencionant 3,30 € al dia per xiquet. Ens vam posar
en contacte amb la directora i ens trobem amb la dificultat que havíem de contractar un
catering i que a més el menjador seria reformat este estiu. Després ens vam posar en
contacte amb els servicis socials, des d'on ens van indicar que els costos del programa, que
ha d'assumir l'Ajuntament, pendents de quantificar són l'assegurança de responsabilitat civil
i accidents, l'habilitació d'un espai on poder prestar el servici (el menjador escolar es troba
en obres durant el període estival); el parament de menjador (plats, gots, coberts i
tovallons), així com els productes i estris de neteja, tant per a l'espai com per al parament.
Que es calcula que l'adhesió de l'Ajuntament al dit Programa, suposaria que este un cost
d'uns 8.000 euros aproximadament, per la qual cosa des del Departament de Servicis
Socials després de valorar els punts següents:
1. Els compromisos materials i econòmics als que ens obliga la Diputació si este
Ajuntament s'adherix al Programa Provincial d'Assistència Nutricional per a
Menors Escolaritzats en Educació Infantil i Primària.
2. El perfil dels menors que podrien ser beneficiaris d'este programa en el nostre
municipi. Dites menors són integrants de famílies que estan percebent,
actualment, Prestacions Econòmiques Individualitzades dins del Programa
Municipal d'Emergència Social.
Proposa que el cost econòmic que hauria d'assumir este Ajuntament en el cas d'adherir-se al
dit programa (uns 8.000 euros aproximadament) es reconvertisca en lots d'aliments no
peribles i xecs/bons de carnisseria que siguen entregats a les famílies del municipi que
tinguen menors a càrrec seu i que, per les circumstàncies econòmiques actuals, es trobe en
situació de risc.

Sotmesa la proposta presentada pel Sr. alcalde la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS PROPOSANT LA
POSADA EN FUNCIONAMENT DEL PLA D'ESTERILITZACIÓ FELINA
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Durant els últims anys el nostre poble ha experimentat un augment de la població felina
que viu al carrer. Últimament hem observat que molts d’estos animals tenen una salut molt
deteriorada, ja que es barallen entre ells, pateixen malalties i no reben una assistència
mèdica ni una alimentació adequades.
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No val a dir que la culpa és dels veïns que els alimenten. Ja que si no fóra per algunes
persones que tenen cura d’estos animals, estarien molt pitjor.
Una societat que cuida dels seus animals demostra la seua humanitat més enllà de les
paraules.
No podem permetre que els animals del carrer, que també són part del poble, estiguen en
condicions lamentables de salut.
Per això creiem que hem de fer alguna cosa per controlar aquesta situació que causa
malestar tant a les persones com als animals.
El protocol ‘Pla d’Esterilització Felina’( PEF) és un procediment per atendre a les
colònies felines sense amo. Aquestes colònies poden estar en el carrer, en una nau, un
solar... En controlar la seua natalitat, es millora també la salut dels felins i es redueix
notablement la població. En Rafelbunyol tenim vàries colònies identificades per distintes
zones del municipi. L’OMS recomana aquest protocol amb tres objectius:
a) Tindre una comunitat felina sana que no puga transmetre malalties a les persones i
que els felins no patisquen.
b) Que el nombre de les colònies estiga en tot moment controlat.
c) Que la colònia siga enriquidora per a la comunitat.
Un PEF se sustenta en tres potes:
1) Voluntàries i voluntaris: són els que escometen la feina diària d'atendre als
felins.
2) Recolzament i permís del consistori municipal: el voluntariat està a
expenses de l'arbitrarietat de les persones que formen el consistori. Cal un
permís explícit per part de l’ajuntament.
3) Aplicació estricta del protocol PEF.
El PEF conté les següents pautes:
Pautes del PEF:
1.

2.
3.
4.

5.

Donar de menjar pinso sec. Amb l'excepció de menjar humit per poder donar
medicació. S'ha d'evitar el donar les deixalles del menjar humà. I si es dona, s'ha de
deixar net el carrer.
Tindre sempre a l’abast dels felins quantitat suficient d'aigua.
Atenció veterinària a les gates i gats malaltes o malalts. Ja siga via un veterinari o
via un voluntari o voluntària.
Esterilització de les femelles felines, temporalment o per sempre. Temporalment es
fa amb unes pastilles anti-zel i, per sempre, amb una operació. Les pastilles són
barates i s'han de donar una cada setmana, a cada femella. L'operació és cara,
però necessària en certs casos.
Esterilització dels mascles.
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Per tant, es tracta d’un Pla amb caràcter voluntari i que milloraria la situació de les
colònies felines i es preservaria la salubritat pública. Com que a Rafelbunyol hi ha vàries
zones amb concentració d’aquesta espècie animal presentem les següents PROPOSTES
D’ACORD
1.
2.

Crear una xarxa de persones voluntàries que duguen a terme aquestes tasques.
Posar al servei del voluntariat els permisos necessaris i estar en contacte amb
organitzacions i protectores d’animals per a que ens marquen les pautes a seguir”.

Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
de Benestar Comunitari de data 18 de juny del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat, amb la modificació de l'eliminació del
punt primer de la moció.
Explica la Sra. Piquer que esta moció es presenta a petició de veïns de la localitat. Es tracta
de donar una eixida al problema de la colònia de felins. Es tracta d'un pla basat en el
voluntariat i que compte amb el suport de l'ajuntament.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, que en un principi esta
moció proposava portar a davant un Pla d'Esterilització Felina. Una vegada retirada esta
proposta d'acord segons es va decidir en comissió amb la finalitat de no gastar recursos
econòmics de l'Ajuntament, estan a favor de la mateixa.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que el seu grup considera la
moció irrellevant. Esta concentració de felins pot ocasionar molèsties, però els recursos són
limitats i travessem per una situació econòmica dura. Van presentar el Pla d'esterilització
que finalment s'ha retirat. Veu difícil i complicat trobar voluntaris per a portar-la a terme.
La votaran a favor, perquè pensen que es tracta d'una declaració de bones intencions. Així
com les dos mocions presentades abans sobre el menjador d'estiu i el PAE les consideren
interessants, esta no té massa sentit.

Explica el Sr. Alcalde que tenim un greu problema de corrosió en els peus dels fanals
provocats per la micció dels gossos. Estem intentant buscar alguna cosa que allunye els
gossos. Respecte als gats, només ha trobat un municipi que tracte este problema i és Puçol,
el qual compta amb un grup d'ecologistes que s'han encarregat del problema i només li han
demanat a l'ajuntament un lloc on concentrar-los. L'esterilització d'una femella costa 90 € i
la d'un mascle 30 €. Pensàvem que igual que s'ha resolt el tema dels gossos a través de la
Mancomunitat podria fer-se amb el gats. Es pot fer un escrit a la Mancomunitat, i presentarho a través del nostre representant, manifestant la necessitat solucionar este problema. La
intenció és molt bona, però portar-la a la pràctica nosaltres ho veiem complicat.

La Sra. Piquer explica que sí es va llevar el primer punt va ser pel gasto econòmic que
representava i perque teníem interés que s'aprovara i es creara un debat. Agraïx al portaveu
del grup socialista la consideració que té de la moció. El seu partit només hi ha tractat de
posar sobre la mesa del ple la preocupació d'un grup de veïns. Si ix avant podem dir-li a
este grup de persones que el consistori els recolza.
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El Sr. Alcalde pensa que els problemes són els gats. Si vostés tenen ecologistes que els han
dit que es van a encarregar d'arreplegar-los, li pareix molt bé, però dubta que siga efectiva.
Pensa que té més sentit el tema de la Mancomunitat.
El Sr. Encarnación està a favor del voluntariat, perquè no suposaria cap gasto. Si es fera a
través de la Mancomunitat pregunta pel cost que tindria este servici.
Per al·lusions, el Sr.Carbonell representant de l'Ajuntament en la Mancomunitat arreplega el
compromís de traslladar la proposta a la pròpia Mancomunitat, però pensa que açò no està
renyit amb la moció.
Finalment, sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
PRIMER.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, la secretària accidental 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.

SEGON.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Informa el Sr. Alcalde que ha arribat la felicitació pública als policies locals de la Direcció
General de Seguretat Social per la seua actuació en la nit de les disfresses.

TERCER.- INFORME DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS
La Sra. Carbonell, representant en l'EMSHI, explica que en l'assemblea de 6 de juny es va
aprovar la memòria d'activitats de l'entitat de 2012 amb l'abstenció de tots els grups, menys
el Partit Popular, basant-se en una falta d'execució d'inversions i s'està elevant la taxa de
pagaments als usuaris sense invertir-ho, creant-se un romanent.
El Sr. Encarnación, representant en l'EMTRE, indica que en l'assemblea que es va celebrar
el 3 de juny se'ls va donar compte de la liquidació de pressupostos de 2012, passant a
enumerar-la. També es va donar compte de l'informe d'intervenció per al compliment de la
sostenibilitat pressupostària, l'informe de seguiment del pla de sanejament i finalment es va
donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre del 2012 i primer
trimestre 2013. Acaba dient que si algun partit vol còpia, la facilitarà.
El Sr. Carbonell, representant en la Mancomunitat de l'Horta Nord, indica que a principi
d'esta legislatura devíem els municipis a la Mancomunitat més d'un milió i mig d'euros i ara
ho hem reduït a 800.000 €. A Agricultors de la Vega hem arribat a deure-li quasi un any de
l'arreplegada de fem, però els paguem i només els devem quatre mesos. Dir que s'ha generat
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un romanent de mig milió d'euros, i una vegada guanyem liquiditat serà descomptat del
deute que els ajuntaments tenim amb la Mancomunitat. Rafelbunyol és el tercer ajuntament
que més diners deu, encara que l'hem reduït moltíssim, a més ara el tenim domiciliat. Els
comptes de 2012 ja s'han aprovat. Dir-los que ja està avançat l'expedient del contracte
arreplegada de vehicles en la via pública a través del servici de grua. S'ha incorporat una
secretària interventora i ja no tenim un secretari interventor a temps parcial.
Explica el Sr. Alcalde que s'ha presentat per part del grup municipal del PSPV-PSOE una
moció per via d'urgències sobre la dificultat de l'aparcament de les persones amb mobilitat
reduïda en la població, especialment en la zona del pla.
Sotmesa a votació la urgència de la proposta la mateixa és aprovada unanimitat.

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE CREACIÓ DE
RESERVES D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
A continuació el Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, llig la moció següent:
Determinades persones majors i altres amb mobilitat reduïda poden tindre problemes
d'aparcament del seu vehicle en les proximitats del seu domicili; ens referim a persones
que no tenen la condició de discapacitat i viuen en carrers estrets on no està permés
l'aparcament . Està situació es dóna fonamentalment al barri del Pla -carrer Sant Teresa,
inici del Carrer Sant Joan...
El fet de presentar-la d'urgència és perquè s'ha donat hui mateix un cas que ha motivat la
present i considerem oportú traslladar al plenari la següent moció amb la convicció que
tots els grups municipals es mostraran favorables a l'aprovació de la següent proposta
d'acord que només busca facilitar la qualitat de vida d'estes persones.
Proposta d'acord
Crear reserves d'aparcament en la proximitat del domicili del sol·licitant que complix la
condició de persones majors i/o per persones amb mobilitat reduïda que tenen el seu
domicili en carrers on no es permet l'aparcament .”
Explica el Sr. Fontelles que el problema va sorgir el dimecres i es va pensar a buscar algun
lloc en el carrer de Mare de Déu del Miracle i en carrer Vicente Soriano alguna reserva per
a aparcar estes persones.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, pensa que primer necessitaríem un
informe tècnic de la policia local per a veure si és factible i a partir d'ací aprovar-la..
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, compartix l'argument
amb el Sr. Carbonell, manifestant que en eixa zona hi ha moltes persones majors i poc espai
per a aparcar. És una idea interessant, però primer faria falta un informe tècnic per a trobar
la millor solució. Demana al regidor de trànsit i seguretat vial que sí que té algun informe
respecte d'això ho indique per a intentar prendre una solució.
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Respon el Sr. Bohigas que no pot fer-ho, perquè no té l'informe. Entén que la població
major cada vegada més va en augment i que no serà una sol·licitud, sinó que anirà en
augment i serà molt difícil de gestionar. Informa que la policia va fer un estudi i que tenen
moltes places de minusvalidesa distribuïdes pel municipi atenent la seua ubicació als
edificis públics i a zones on sabíem que vivien minusvàlids. És veritat que s'han produït
sol·licituds a este respecte i basant-se en l'informe de la policia local s'ha concedit si en eixa
zona hi havia escassetat de les mateixes. No entén que la moció siga d'urgència, perquè pot
tractar-se en un altre ple. Traslladarà l'assumpte a la policia.
El Sr. Fontelles entén que vullga deixar-se sobre la mesa a l'espera de l'informe tècnic.
Matisa que no es tracta d'una reserva d'aparcament per a persones majors i per a tot el
municipi, sinó només per a persones amb mobilitat reduïda que visquen en zones on no es
puga aparcar com és el cas del carrer Sant Teresa i poques més. Quant al caràcter d'urgència
es veu motivada per donar una ràpida solució als problemes que puguen tindre els veïns.
Finalment s'acorda deixar la moció sobre la mesa a l'espera de l'informe tècnic que ha
d'elaborar la policia local.
Es fa constar que en este punt de l'orde del dia el Sr. Francisco López, regidor del grup del
PSPV-PSOE, abandona la sessió.

El Sr. Alcalde indica que cal més assumptes que tractar per via d'urgència com és el tema
del conveni laboral i el preu públic de la piscina descoberta, donant la paraula al Sr. Saborit,
regidor del grup del Partit Popular.
Per part del Sr. Saborit s'explica que finalment i després de diversos mesos de negociació la
mesa de negociació ha arribat a un acord en l'elaboració del conveni col·lectiu del personal
laboral i a petició d'alguns dels seus components i atés que no hi haurà ple en tres mesos
s'ha decidit portar-ho ara per a la seua aprovació.
Sotmesa a votació la urgència de la proposta la mateixa és aprovada unanimitat.
QUINT. – APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL
LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Saborit s'explica que el conveni, després de mesos de negociació, ha sigut
aprovat pels membres de la mesa de negociació amb els vots següents: set vots a favor dels
representants del grup del PP i Purificación Fenollosa Urios, Rosana Sorni Castellar, Jose
Ángel Rus Moya representants dels treballadors per Independents i de Saturnino Espinosa
representant de SPPLB, dos vots en contra del representant de CCOO i Vicente Escamilla
Iborra representant dels treballadors per CCOO i cinc abstencions dels representants de
UGT i dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís
La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, felicita a mesa de negociació perquè
després de dos anys de negociacions era necessari que els treballadors tingueren un conveni
laboral. Són de l'opinió que l'elaboració d'este conveni podria haver sigut millor, quant a
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convocatòries, contingut i normatives…, per la qual cosa des del seu grup manifesten que
en el cas que consideren convenient i utilitzant els mecanismes convenients es revise algun
punt tenint en compte el benefici del treballador.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, respectant al màxim el
sentit de la mesa de negociació on el vot va ser favorable, nosaltres ho anem a aprovar.
Sotmés a votació, el ple de l'Ajuntament per huit vots a favor dels regidors dels grups del
Partit Popular i Independents de Rafelbunyol i quatre abstencions dels regidors dels grups
del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís s'acorda:
Primer: Aprovar el conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Segon: Donar compte del present acord a la Conselleria d'Econcomía, Indústria, Turisme i
Ocupació perquè procedisca al seu registre i publicació en el Butlletí Oficial de la
província.
Per part del Sr. Saborit s'explica que finalment s'han acabat les obres de la piscina
descoberta, i davant de la proximitat de l'obertura de la piscina descoberta és necessari que
el ple aprove el preu públic
Sotmesa a votació la urgència de la proposta la mateixa és aprovada unanimitat.

SEXT.- APROVACIÓ DE L'ESTABLIMENT DEL PERCIO PÚBLIC PER A LA
PISICNA DESCOBERTA.
El Sr. Saborit, regidor d'esports llig la proposta següent:
“El present expedient es presenta amb caràcter d'urgència motivada per la proximitat de
l'obertura de la piscina descoberta, servici nou amb què no hem comptat en exercicis
anteriors.
A la vista de l'estudi de costos realitzat i de l'informe d'Intervenció, s'eleva al Ple la
proposta següent:

DE 0 A 6 ANYS
DE 7 A 12 ANYS
A PARTIR DE 13 ANYS
MENSUAL DE 0 A 5 ANYS
MENSUAL DE 6 A 12 ANYS
MENSUAL A PARTIR DE 13 ANYS
BIMENSUAL DE 0 A 5 ANYS
BIMENSUAL DE 6 A 12 ANYS
BIMENSUAL A PARTIR DE 13 ANYS

RESIDENTS
GRATIS
1,00 €
1,50€
GRATIS
18,00 €
25,00 €
GRATIS
30,00 €
45,00 €

NO RESIDENTS
GRATIS
2,00 €
3,00 €
GRATIS
30,00 €
40,00 €
GRATIS
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El Preu Públic proposat cobrix el cost del servici, si bé al ser nou, el nombre d'usuaris
podria no aconseguir el previst, havent de corregir-se tal circumstància en exercicis
pròxims.
S'establix un preu diferenciat entre residents i no residents, d'acord amb l'establit en la
resta de taxes i preus públics municipals, tal com es fa també en la resta de municipis de
l'entorn, a fi que les persones que paguen els seus impostos en el municipi i ja contribuïxen
al sosteniment dels servicis municipals, suporten una menor càrrega. D'altra banda, tal
com assenyala l'informe d'Intervenció, es cobrix la normativa vigent.
Així mateix, es proposen el següent horari i normes:
1. Horari d'obertura al públic
De dilluns a divendres d'11 '00 a 13'30 i de 16'30 a 19'45
Dissabtes i diumenges d'11 '00 a 19'00
2. Normes d'ús:
1.-És obligatori dutxar-se abans del bany.
2.-No es permet l'entrada d'animals en el recinte de la piscina
3.-No es permet entrar envasos de vidre a la zona de la piscina
4.-No es permet introduir en l'aigua matalafets, balons, aletes, etc.
5.-No es permet córrer, botar, espentar, etc.
6.-La piscina de xapoteig es d'ús exclusiu per a menor de 6 anys, acompanyats en tot
moment per un adult.
7.-Cap persona afectada per malalties contagioses podrà accedir en la zona reservada als
banyistes.
8.-Els usuaris de la piscina hauran de seguir en tot moment les indicacions del socorrista.
9.-El socorrista té potestat per a expulsar tot aquell usuari que no respecte les normes o les
seues indicacions.”
El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc-Compromís, indica que es tracta de l'única moció
realment urgent, perquè l'obertura de la piscina és cap a dins d'uns dies i els preus públics
els ha d'aprovar el Ple, per la qual cosa no tindria sentit deixar-ho per al pròxim ple ordinari
a celebrar al setembre. S'ha hagut de realitzar un pla de viabilitat, perquè el pla d'ajust ens
obliga que tots servicis s'autofinance.
Sotmés a votació el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER: Aprovar els següents preus públics per entrada a la piscina descoberta municipal:

DE 0 A 6 ANYS
DE 7 A 12 ANYS
A PARTIR DE 13 ANYS
MENSUAL DE 0 A 5 ANYS

RESIDENTS
GRATIS
1,00 €
1,50€
GRATIS

NO RESIDENTS
GRATIS
2,00 €
3,00 €
GRATIS
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MENSUAL DE 6 A 12 ANYS
MENSUAL A PARTIR DE 13 ANYS
BIMENSUAL DE 0 A 5 ANYS
BIMENSUAL DE 6 A 12 ANYS
BIMENSUAL A PARTIR DE 13 ANYS

18,00 €
25,00 €
GRATIS
30,00 €
45,00 €

30,00 €
40,00 €
GRATIS

SEGON: Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província.

SÈPTIM.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, es realitzen les preguntes
següents:
1.- Per a quan es preveu la inauguració de la piscina d'estiu? Ha arribat la subvenció de la
Diputació? Han pagat als obrers? Quines empreses estan realitzant les obres?
Respon el Sr. Saborit, regidor d'esports, que es té previst inaugurar-la per al 6 de juliol.
Quant a les obres s'han realitzat pels hòmens de l'ajuntament, a excepció de treballs menors
de llanterneria. La partida més forta, va eixir a licitació i es van invitar a quatre empreses,
de les que es van presentar tres, adjudicant l'obra a què va oferir millor preu.
2.- Quin és l'import recaptat en 2013 per llicències d'obres?
Respon el Sr. Alcalde que 7.215,31 €
3.- Per què no s'ha complit amb la moció aprovada el passat mes de maig, que establia
l'ampliació de l'horari de la biblioteca?
La Sra. Losada, regidor de cultura, respon que es va fer un estudi econòmic i no hi havia
cap partida d'on pagar. Canviar hores per dies lliures, era inviable, perquè es deuria donar
quasi un mes i després venien les vacacions. Quant al tema del voluntariat, no hi havia
ningú i havíem d'anar amb atenció de qui es feia responsable. A més no s'ha realitzat cap
petició d'ampliació d'horari per part dels usuaris.
4.- Import gastat en el Periòdic d'Ací en els anys 2011, 2012 i 2013.
Respon el Sr. Alcalde indicant les publicitats abonades i les quantitats anuals són les
següents:
2011: 1.947 €
2012: 1.422 €
2013:
363 €
5.- Quan convocarà els portaveus per a tractar l'esborrany del Pressupost?
Respon el SR. Alcalde que dissabte que ve, preguntant a quina hora els ve bé. A continuació
els entrega l'esborrany del pressupost.
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Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compreels meus, es realitzen les
preguntes següents:
1.- Quan pensa formar el pressupost municipal per al 2013?
La dóna per resposta.

2.- Inclourà alguna modificació en la programació i/o organització de les festes de
setembre? Quin o quins? Per quins motius?
Explica el Sr. Alcalde que ja s'estudiarà el dissabte.

3.- Ja té la resposta valorada que li vaig fer en l'últim ple relativa al Pla d'Estalvi de
l'Enllumenat Públic?
Respon el Sr. Alcalde que va ordenar a la tècnic Rosa María Fuentes la realització d'un
informe a este respecte i si ho desitgen li'ls facilitarà

4.- Al llarg de l'any 2012 el grup municipal BLOC-COMPROMÍS va presentar distintes
mocions per a fer possible la posada en funcionament de la piscina a l'aire lliure per a
l'estiu de 2013? En quina data està prevista la posada en marxa de la dita piscina?
Es dóna per contestada.
5.- En l'últim ple el grup municipal BLOC-COMPROMÍS va presentar una moció relativa a
la creació e un carril bici en la nostra població que va ser aprovada per unanimitat. Ja ha
demanat als tècnics municipals i a la Policia Local els oportuns informes per a la seua
creació? Quan estaran acabats?.
Explica el Sr. Alcalde tenen un informe realitzat sobre El carrer Quadrat, del qual els
passarà còpia. El problema està que es tracta d'una zona industrial.
Afig el Sr. Saborit, regidor d'esports, que s'està demanant pressupostos de la pintura.

6.- Pareix que ja s'ha confirmat els diners que vindrà per a la desocupació agrícola d'este
estiu. Quina és la quantitat? A quants veïns de Rafelbunyol afectarà? Quines obres o
servicis s'han contemplat? En quina data s'iniciarà?
El Sr. Alcalde informa que per a este exercici de 2.013 s'ha concedit la quantitat de 89.908
Euros, quantitat que s'ha distribuït en tres obres de la manera següent:
1. NETEJA DE CAMINS RURALS i BARRANC RAMBLETA que tindrà
començament el dia 1 de juliol de 2.013 i finalitzarà el 31 de juliol de 2.013 i que
ocuparà a 22 persones desocupades.
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2. NETEJA DE SOLARS i ZONES VERDES que tindrà començament el dia 12
d'agost de 2.013 i finalitzarà l'11 de setembre de 2.013 i que ocuparà a 22 persones
desocupades.
3. PODA D'ARBRES i PALMERES que tindrà començament el dia 1 de setembre de
2.013 i finalitzarà el 30 de setembre de 2.013 i que ocuparà a 21 persones
desocupades.

A continuació el Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, pregunta
oralment:
1.- S'està estudiant la possibilitat de substituir al Sr. Secretari?
Respon el Sr. Alcalde que el secretari està millor i que no tardarà a reincorporar-se.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís realitza els prec següents:
- En el terme de Rafelbunyol ara hi ha molts camps abandonats. Els veïns d'eixos camps es
queixen de problemes de plagues. Li han dit que a través de la Va unir de Llauradors i
Ramaderes hi ha diversos programes perquè l'ajuntament avisara a estos propietaris que
mantinguen nets els seus camps
- En El Camí Rambleta, hi ha una casa coneguda com “la Barraca” on hi ha un abocador no
legal on hi ha molts productes tòxics. Demanaria que es controlara.
- En relació al mateix camí, manifesta que les voreres d'emergència del mateix estan en mal
estat i demanarien que es netejara aprofitant la desocupació agrícola
El Sr. Saborit, regidor d'obres públiques, l'informa quant al tema dels camps ja es va fer
l'any passat. Ara s'ha acabat de fer en els solars d'urbana i van a fer-ho en els camps. Quant
a la neteja del camí de la Rambleta, es tracta d'una obra que enguany està inclosa en el Pla
de Camins Rurals de la Diputació. L'any passat també es va presentar i no ens ho van
aprovar.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, prega que es repose el
banc de la plaça Pare Salvador.
Li indica el Sr. Saborit que hi ha sis bancs més i que no hi ha en els magatzems, sinó que es
deuen comprar.
I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la sessió a
les vint hores i quaranta minuts, de tot això com a secretària accidental done fe.
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