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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 25 DE FEBRER DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 25 de febrer 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, RICARDO BLASCO GUILLEM, y MARIA AMPARO
PIQUER CARBONELL que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor alcalde
JAIME GARCÍA GARCÍA, assistits per 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'Ordre del Dia.

Abans de l'inici de la sessió la Sra. Amparo Piquer excusa l'assistència del Sr. Carbonell per
malaltia.

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

ACORDS

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor president es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 de gener 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.- DECLARACIÓ COM A DESERT EL PROCEDIMENT D'ALIENACIÓ DE 27
PARCEL·LES DE TITULARITAT MUNICIPAL, RESULTAT DE LA DIVISIÓ
MATERIAL DE LA PARCEL·LA E.5.7 INTEGRADA EN EL SECTOR IV
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Informativa d'Obres Públiques de data 19 de febrer del 2013, en la que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Exposa el Sr. alcalde que es tracta d'un tràmit i declarar desert el procediment d'alienació al
no presentar-se cap proposta.
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Sotmés a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda declarar desert el
procediment d'alienació de 27 parcel·les, resultat de la divisió material de la parcel·la E.5.7
integrada en el sector IV amb una superfície de 3.354M'i2 segons recent mesurament ascendix a
3.376,73 m2 (parcel·la E.5.7).

TERCER.- EMISSIÓ D'INFORME SOBRE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE TARIFES
DEL SERVICI D'AIGUA POTABLE PLANTEJAT PER LA CONCESSIONÀRIA DEL
SERVICI
Per part del Senyor alcalde es llig la proposta següent:
“L'entitat adjudicatària del servici de subministrament d'aigua potable a la població i al
Polígon Industrial, Aigües de València S.A., ha presentat a l'Ajuntament un estudi justificatiu de la
modificació de tarifes del servici a aplicar l'any 2.013.
La proposta suposa un increment percentual de tarifes de l'1,8 %, determinat a partir de
l'aplicació del Decret 3/2.008 d'11 de gener del Consell publicat en el DOCV 5680 de data 15 de
gener de 2.008.
La justificació de l'increment ho motiven en funció de l'increment del IPC (2,9%). El cost
de la compra d'aigua en alta, segons les tarifes aprovades per l'Assemblea de l'EMSHI el dia 19 de
desembre de 2.011, es mantenintse sense canvis respecte de 2012.
L'estudi conclou indicant que “la tarifa sol·licitada suposa un increment per a un abonat
domèstic de calibre 13 mm amb un consum mitjà de 8 m3/mes de 0,14 €/mes i per a un abonat del
Polígon Industrial amb les mateixes característiques de 0,17 €/mes.”
Se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que, previ dictamen de la Comissió Informativa De
Comptes, en el seu caràcter permanent d'Hisenda, Economia i Promoció Econòmica, es pronuncie
sobre si emet un informe favorable a l'efecte de, si és el cas, comunicar-ho a la Comissió de Preus
de la Generalitat Valenciana.”
A continuació es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de comptes, en el seu
caràcter permanent d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica celebrada el dia 19 de febrer del
2013, en el qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots
ponderades a favor dels representants del grup Popular i set abstencions ponderades dels
representants dels grups Bloc-Compromís, PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol.

Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup del Bloc-Compromís, reitera l'abstenció del
seu grup. Es tracta d'una pujada de l'1'8% i encara que no siga molt elevada, ens abstenim seguint la
política del nostre partit.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que esta
pujada de l'1,8% pel que significa en el rebut de l'aigua deuria aprovar-se. Però no votarem a favor
degut a les inversions de 460 mil euros que presenta en este estudi l'empresa i que diu que es
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reflectixen en el contracte firmat a l'agost del 2007, però després de la seua revisió no hem vist res
en el contracte pel que demanem que es quede el punt sobre la mesa.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, manifesta que l'empresa demana la pujada
basant-se en l'IPC. El seu grup es va a abstindre.

Explica el Sr. alcalde que en el contracte firmat s'especificava que tots els anys hi hauria
una pujada de tarifes basant-se en l'increment del IPC i del preu de l'aigua en alta. Vostés saben que
l'aigua s'ha de comprar a la Confederació Hidrogràfica i després potabilitzar. Enguany este preu no
ha apujat, només ho ha fet el IPC. El nostre grup està a favor, perquè es tracta de complir amb el
contracte firmat al seu dia.

El Sr. Encarnación llig el Quart paràgraf de la pàgina 3 de l'informe presentat per Aigües de
València, i referència esta exposició en el contracte firmat a l'agost del 2007. Reitera que l'han
estudiat i no han trobat res d'estes inversions en la clàusula núm. 8, per la qual cosa demana de nou
que es quede sobre la taula fins que s'aclarisca el tema.

Li aclarix el Sr. alcalde que hi havia una quantitat a l'efecte de possibles reparacions, perquè
les infraestructures de l'aigua potable era molt vella i amb problemes, per la qual cosa ha calgut
reparar-se, fent menció de la reparació del carrer 9 d'octubre. Totes estos arreglaments no els hem
pagat, perquè estaven inclosos en eixa quantitat i hem començat a pagar alguna cosa al superar-la.
Per això es parla de realitzar inversions en la xarxa d'aigües potables valorades en uns 460 mil
euros.

Reitera el Sr. Encarnación que s'ha revisat el contracte i en cap lloc consten estes
inversions. Simplement volen constatar-ho. És important que es reflectisca. No té sentit aprovar una
cosa que no es coneix.
El sr. alcalde llig l'article 11 del contracte. Replica el Sr. Encarnación que no s'està parlant
del mateix.

El SR. Fontelles reitera que s'abstenen. Recorda que quan es va aprovar el contracte, maig
del 2077, es va fer amb els vots en contra del seu partit i dos dies abans de les eleccions generals. Si
vosté, dirigint-se al Sr. Encarnación, considera que hi ha alguna clàusula que no la tenen clara, es
tracta d'una cosa independent al que s'està discutint hui.
La Sra. Piquer Carbonell corrobora les paraules del Sr. Fontelles.

Finalment per sis vots a favor dels regidors del grup Popular, quatre abstencions dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís i dos vots en contra dels regidors del grup
Independents de Rafelbunyol el ple de l'Ajuntament acorda informar favorablement l'estudi
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econòmic justificatiu de la sol·licitud de tarifa d'aigua potable per a la població de Rafelbunyol i
Polígon Industrial, presentat per la concessionària del servici “Aigües de València SA”.
Igualment es va acordar remetre una còpia certificada d'este acord a la comissió de preus de
la Generalitat Valenciana.

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE EXIGINT A LA GENERALITAT EL
PAGAMENT DELS DEUTES CONTRETS AMB EL MUNICIPI DE RAFELBUNYOL
ADPTANDO, EN CAS CONTRARI, LES MESURES LEGALS PER A FER EFECTIU EL
PAGAMENT.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Les entitats que a continuació mencionem i que estan ubicades en el municipi de Rafelbunyol,
estan patint greus problemes en el seu funcionament quotidià a causa dels estralls econòmics que
els produïx l'impagament de les conselleries de què depenen.
Estes entitats són:
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
ACMURSA
REMARASA
COL·LEGI PÚBLIC MARE DE DÉU DEL MIRACLE
IES RAFELBUNYOL
CENTRE DE SALUT
Fins a la data s'han presentat diverses mocions instant a la Generalitat Valenciana, al pagament
dels deutes contrets amb el municipi de Rafelbunyol. L'última d'elles va ser aprovada per
unanimitat en l'últim Ple Ordinari, tractant-se d'una petició institucional que procedia de la pròpia
Federació Valenciana de Municipis i províncies.
Esta falta de responsabilitat per part de la Generalitat amb els municipis els servicis dels quals,
encara que dependents d'una o altra Conselleria, repercutixen de manera directa en els veïns de
Rafelbunyol, està comprometent no sols el funcionament correcte dels mateixos sinó que està
provocant el deteriorament de la seua qualitat. A més cal ressaltar que és la pròpia Administració
Autonòmica la que està incomplint la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la que s'establixen Mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
Esta és una situació molt crítica i que requerix una ràpida actuació. Per això, este grup municipal
presenta davant del Ple per a la seua aprovació els següents Punts d'Acord:
PRIMER.- Que pels servicis del Departament d'Intervenció municipal s'emeta un informe on es
relacione l'import del deute que la Generalitat, especificant la Conselleria competent, té contreta
amb cada una de les entitats abans mencionades.
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SEGON.- Una vegada lliurat l'informe els portaveus de tots els grups municipals, que la Comissió
Especial De Comptes, es reunisca per a valorar la situació actual.
TERCER.- Que la Comissió Especial De Comptes despresos de la valoració determine, si així ho
estima procedent, quines mesures d'urgència poden adoptar-se per a pal·liar les situacions més
crítiques en cada una de les entitats. I es trasllade al Ple de l'Ajuntament per a la seua discussió.
QUART.- Exigir novament a la Generalitat el pagament dels deutes contrets amb l'Ajuntament de
Rafelbunyol, advertint en el requeriment que este Ajuntament adoptarà, en cas contrari, les
mesures legals que estiguen al seu abast per a fer efectiu el pagament.”

Per part de la Sra. secretària Accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió de comptes
celebrats el 19 de febrer del 2013, en el que l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement al Ple de
l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra dels representants del grup del Partit Popular, cinc
vots ponderats a favor dels representants dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol
i dos abstencions ponderades del representant del grup Bloc-Compromís.

Explica el Sr. Fontelles que en el primer punt es demana que s'actualitze l'informe sobre el deute
que tenim en l'ajuntament i que pregunte a les altres entitats que deute té contreta la Conselleria per
no haver pagat les subvencions. Sobre les empreses públiques, dir que ACMURSA consolida amb
els pressupostos de l'Ajuntament i que com a regidors formem part de la junta directiva d'ambdós
empreses, per la qual cosa considerem inadmissible si li demanem esta informació al Consell
d'Administració. Sobre els centres educatius i el centre de salut, no demanar este deute seria
admetre que l'Ajuntament es nega a si mateix la capacitat de demanar informació a altres
institucions municipals i es nega a si mateix la capacitat d'adoptar mesures en assumptes que
afecten els nostres administrats. Quina utilitat tenen els regidors si vostés mateixos neguen la
capacitat de reivindicar els interessos dels nostres veïns? Que l'impagament de les subvencions
afecta nostres veïns, és una cosa obvia, perquè repercutix en la qualitat del servici que oferim als
nostres veïns.
En relació al punt dos i tres, demanem que la comissió permanent de comptes es reunisca
per a valorar la situació actual, i determine les mesures d'urgències es poden adoptar per a pal·liar
les situacions crítiques de cada entitat, i hem afegit que es trasllade al Ple de l'Ajuntament per a la
seua adopció. Açò últim s'ha fet més per cortesia que per necessitat, perquè donem per fet que la
resta de grups coneixen el ROF i açò ho considerem un enunciat accessori, passant a llegir l'article
123.1 i 126.1 del ROF, on s'especifica que les comissions dictaminen però no decidixen. Una
vegada creada la comissió, no som qui per a decidir que ens hem de basar per a decidir els casos, és
la pròpia comissió la que establirà els criteris de decisió.
En el Quart punt, s'exigix de nou a la Generalitat el pagament del deute, advertint en el
requeriment que s'adoptaren les mesures legals necessàries perquè es faça efectiu el pagament del
deute, per a la qual cosa és necessari un informe del servici jurídic que ens diga quals són estes
mesures.
Dir que actualment no és grata la situació de les entitats que depenen de les subvencions de
Conselleria, com és el cas d'ACMURSA, on s'ha hagut de fer un ERE i on es deuen 11 nòmines als
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treballadors. Açò és un drama social i econòmic inadmissible. Ací algun grup municipal considera
un cert cansament per este tipus reiteratiu de mocions, encara que no és el nostre cas. Esperem que
esta moció s'aprove.

Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup del Bloc-Compromís, s'indica que esta
moció i la següent són paregudes, perquè ací es parla dels deutes en general i després es concreta en
el tema de l'Institut, per la qual cosa la justificació que fem en esta servirà també per a la següent.
És veritat que s'han realitzat moltes mocions semblants exigint i reivindicant el pagament del deute,
i és necessari que continuem fent-ho fins que ens paguen. I és veritat que esta moció va més enllà
perquè demana l'adopció de mesures legals per a reclamar el deute i de mesures urgents per a
pal·liar la situació de les entitats. Què es pot entendre per mesures urgents en situacions crítiques?
Entenem que és que pague l'ajuntament en casos puntuals. Sabem el que ens deuen en ACMURSA I
REMARASA, al Col·legi li deuen un trimestre i a l'IES dos. Al centre de salut no els deuen res
perquè tenen un altre sistema de finançament. Reitera que la mesura urgent que podria adoptar
l'Ajuntament és pagar el deute. Però la competència per a pagar el deute és de Conselleria i perquè
l'ajuntament poguera fer-ho es deuria firmar un conveni de col·laboració o una delegació de
competències entre ambdós organismes. Contestant a la seua pregunta de què fem si no aprovem
estes mocions, pensem que en primer lloc les mocions han de tindre una base legal i en estes pensen
que fallen un poc. En relació al punt quatre, consideren que primer s'elabore un informe previ
perquè ens indique si és viable.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, també manifesta que es
tracta d'una moció reiterativa, però que va més enllà al buscar solucions per a poder reclamar el
deute. La lògica ens diu que és una moció que cal votar a favor.

El SR. alcalde, en representació del partit Popular, manifesta que l'Ajuntament és el primer
que vol que li paguen, però pensa que cada quin siga responsable del seu, explicant qual és l'òrgan
adequat de cada institució per a demanar el deute, per la qual cosa considera que la moció està fora
de lloc, perquè realment hauria de cenyir-se únicament i exclusivament al deute de l'Ajuntament.
L'Ajuntament no deu per què intervindre en altres entitats.

El Sr. Fontelles li respon al Bloc en relació al punt tercer, al parlar de les mesures
d'urgències, s'està referint a factures concretes i en moments puntuals que afecten el funcionament
normal. Quant a la petició d'un informe jurídic, ells ja ho demanen en la moció i que siga després el
ple, una vegada realitzat l'informe, el que decidisca prendre o no mesures legals. En definitiva,
instem que aproven la moció, perquè no sabem com quedaríem si diem que no som competents per
a reclamar el deute d'altres entitats, quan vostés han introduït per via d'urgència una moció per a
reclamar el deute d'AVA.
En contestació al partit Popular en relació a què l'ajuntament no coneix el deute d'altres
entitats. Tot açò es tracta d'arguments reiteratius per a posar traves quan demanem una certa
informació, com en el cas del contracte de PRODAEMI. Recorde que en este Ple s'ha aprovat una
pòlissa de crèdit per a REMARASA. Açò es pot fer, però si demanem que la Sra. Interventora es
pose en contacte amb el gerent de les empreses per a saber el deute no es pot fer.
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La Sra. Piquer Carbonell, per al·lusions, indica que el seu partit no vol fer cap debat,
simplement està enquadrant legalment la moció. En el fet que les mesures siguen el pagament dels
deutes, no ho he afirmat, sinó que basant-se en la següent moció, si estes són les mesures a adoptar
he explicat el procediment per a poder fer-ho. I en relació al tema de l'informe jurídic és cert que el
Sr. Fontelles ho ha dit, però quantes vegades ells fan el mateix? Si es fa és per a incidir en el tema.
No entrarem en el tema de la moció de l'AVA. Simplement dir-li que no teníem clar en comissió les
mesures legals d'esta moció, ni ho tenim tampoc ara, per la qual cosa es van a abstindre.

El SR. Fontelles lamenta la falta del portaveu del Bloc per malaltia. Però açò situa un empat
a vots entre el partit Popular i la resta de regidors, primant el vot de qualitat del Sr. alcalde, per la
qual cosa no descarten tornar a presentar-la i convéncer al Bloc si alguna moció no ix.
Li respon la Sra. Piquer Carbonell que no cal convéncer, sinó estar dins de la legalitat.

Sotmesa a votació la moció la mateixa és desestimada per sis vots en contra dels regidors
del grup Popular, una abstenció del regidor del grup del Bloc-Compromís i cinc vots a favor dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE ADOPTANT MESURES D'AJUDA A
L'IES DE RAFELBUNYOL
Per part del Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“L'institut de Rafelbunyol està patint una greu situació econòmica que està impedint el seu
funcionament normal en el dia a dia.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport li deu el segon i tercer trimestre de l'any 2012,
corresponent als gastos de manteniment, una quantitat que ascendix a 38.000 €, segons les fonts
consultades.
El problema del deute de la Conselleria amb l'institut està afectant principalment el
subministrament per a la calefacció, però també pot començar a perjudicar altres àrees del dia a
dia escolar, com pot ser el material educatiu, la tinta de les impressores o la neteja de les
instal·lacions, ja que s'intenta prevaldre altres gastos més peremptoris, com pot ser el
subministrament elèctric.
Esta situació crítica ha fet que este Grup del PSPV-PSOE de Rafelbunyol presente al Ple de
l'Ajuntament esta moció amb els següents punts d'acord:
PRIMER.- Que l'Ajuntament estudie si es pot fer càrrec del pagament de les factures relatives als
servicis bàsics d'aigua, llum, gas i telèfon, mentres la Conselleria no pague l'import pendent a
l'Institut, per a impedir els talls de subministraments en el centre, evitant que esta situació es
traduïsca en el deteriorament de l'ensenyança pública de Rafelbunyol.
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SEGON.- Que el Sr. alcalde en representació de l'Ajuntament mantinga una reunió amb la
consellera d'Educació, Cultura i Esport, Mª José Català Verdet, per a demanar-li el pagament
immediat de tots els deutes que, la Conselleria abans citada, té amb el I.E.S. de Rafelbunyol.
TERCER.- Traslladar de la present moció al Consell Escolar del I.E.S. de Rafelbunyol.”

Per part del la Sra. secretària Accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa
de Comptes celebrats 19 de febrer del 2013, en el que l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra dels representants del grup
del Partit Popular, quatre abstencions ponderades dels representants dels grups del Bloc-Compromís
i Independents de Rafelbunyol i tres vots ponderats a favor del representant del grup PSPV-PSOE

Continua explicant el Sr. López que l'institut actualment té una situació econòmica crítica,
perquè se'ls deu al voltant de 38.000 euros. La direcció de l'institut els ha remés una circular els
alumnes indicant-los que no anava la calefacció. Després la Conselleria va emetre una nota de
premsa, que llig, el 12 de febrer dient que pagaria el deute i encara no ho ha fet. Si a l'augment de la
ràtio, al retall de professors i la falta de recursos bàsics per la falta de finançament, ix el que al
nostre entendre vol el partit popular que és acabar amb l'educació pública. En el punt primer
demanem fer-nos càrrec de la quantitat necessària perquè el centre funcione normalment.
La Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup Bloc-Compromís, reitera allò que s'ha manifestat en
comissió i que esta moció és la conseqüència pràctica de l'anterior. Que conste que este grup està
d'acord a ajudar a l'IES per a saldar els seus deutes. Pregunta quin seria el mecanisme perquè
l'Ajuntament li donara diners a l'institut, reiterant els mecanismes legals. Entén que hauria de ser el
Consell Escolar el que demanara l'ajuda.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que el seu
grup tenia la intenció d'abstindre's o votar en contra, ja que pensen que es tracta d'una moció
arreplegada en la que s'ha debatut anteriorment, però al no aprovar-se esta han de canviar el sentit
del vot. A més en el punt primer de la moció s'està demanant que s'estudie si l'ajuntament pot fer-se
càrrec del pagament de factures de subministraments bàsics, no que es pague, per la qual cosa es
tracta de una cosa legítima i que hem d'aprovar.

El Sr. Bohigas, portaveu del grup del partit Popular, indica que el seu partit pensa que si
l'IES de Rafelbunyol té alguna necessitat puntual, l'Ajuntament no ha de fer-se càrrec de les
factures, sinó que pot avançar els diners per a fer front al gasto. Pensen que és el Consell Escolar el
que deu vindre a demanar l'ajuda davant d'una necessitat i no creu que haguera cap inconvenient a
donar-li-la. Però tal com està plantejada la moció el seu partit no pot aprovar-la.
Respon el Sr. López que no s'està demanant que es pague la factura sinó que s'estudie la
manera de fer front a este problema, perquè no es pot permetre que els alumnes assistisquen a classe
amb el temps que fa. No val que diguen que no és competència de l'Ajuntament, perquè la gent que
assistix a classe sí que és del poble. I responent a la Sra. Regidor del Bloc, dir-li que pareix que els
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estiguen fent l'oposició al seu partit. L'oposició se li fa al partit Popular no al PSOE. Instem que
s'ajude d'alguna manera a l'institut.

Respon el Sr. alcalde que quan la directora de l'institut ha demanat ajuda li la donen sense
cap problema, però quan l'altre dia va parlar amb ella no li va demanar ni li va dir res. Demà al matí
la telefonaré i si necessita els diners li ho deixarem sense cap problema, poden estar segurs d'això.
Intervé el Sr. Saborit, regidor d'obres públiques per a explicar que sempre que els ha
telefonat la directora per a netejar, pintar, fer una xicoteta reforma, mai se li ha dit que no, sempre
s'ha fet.

La Sra. Piquer Carbonell indica que no ha manifestat la seua intenció de vot encara,
simplement ha seguit la mateixa línia argumental que en l'anterior moció. Responent-li al Sr. López
li indica que el seu partit fa oposició a qui creu que hi ha de fer-li-la indistintament del partit que es
tracte, perquè portarem avant les propostes que creguem que siguen millor per al poble des del
nostre punt de vista. Ací no venim a acusar a ningú, però li ha paregut fora de lloc este comentari.

El Sr. Encarnación reflexiona que s'està parlant de necessitats elementals, per la qual cosa
pensen que dóna el mateix que vinga l'institut a demanar ajuda o que l'oferisca l'Ajuntament.

Respon el Sr. Bohigas que partint de la base que aprovaran la moció, el lògic és que ens
assabentem quan la gent ens les demana, perquè potser hi haurà gent de l'IES que no vol que
l'ajuntament els ajude. Pensem que és més pràctic que si tenen un problema que vinguen, ho
exposen, i si l'ajuntament pot que avace els diners. Perquè si hem de fer un estudi, comissions,
decisions, pot passar molt més temps. És més pràctic que demà es parle amb direcció i si vol que li
avancem els diners i es pot avançar que es faça.

Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE L'OBLIGATORIETAT
D'INFORMAR D'OFICI AL PLE SOBRE DETERMINADES FACTURES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“En el Ple de setembre del 2011 es va aprovar la moció, presentada pel grup socialista que
contemplava els següents punts d'acord:
a. Que s'informe d'ofici al Ple de totes les factures de proveïdors que superen l'import de
3.000€.
b. Que es comunique que factures a la data del seu venciment no estiguen abonades,
independentment del seu import.
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Esta moció encara sent aprovada no s'ha portat a terme, per la qual cosa exigim que es depuren
responsabilitats.
A més des de l'1 de gener del 2013 el termini per al pagament de les factures a proveïdors de
l'administració pública és de 30 dies.
Els grups municipals tenim el dret i l'obligació de conéixer la situació d'impagament a proveïdors
per part de l'equip de govern.
PROPOSTA D'ACORD:
1.
La interventora municipal elaborarà trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis establits en la Llei 15/2010 per al pagament per l'Administració Municipal. Ha d'incloure
el nombre i quantia global d'obligacions pendents.
2.
Es traslladarà trimestralment l'informe, indicat en el punt anterior, a la Comissió
Informativa De Comptes.
3.
Elaboració d'informe pel tècnic competent que determine la responsabilitat administrativa
per l'incompliment de l'acord plenari referit en la moció presentada i aprovada en el ple de
setembre del 2011, referida a l'exposició de motius abans indicats.”
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió
Informativa De Comptes celebrats el 19 de febrer del 2013, en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'ajuntament per onze vots ponderats a favor dels regidors representants dels
grups del Partit Popular, PSPV-PSOE, i Bloc Compromís, i dos abstencions ponderades del
representant del grup Independents de Rafelbunyol
.
Continua explicant el Sr. Fontelles que al setembre del 2011 vam demanar que ens
informaren de les factures que superaven els 3.000 € i aquelles que no s'hagueren pagat
independentment del seu import una vegada vençuda la data de pagament. Esta obligació era
trimestral i des de febrer del 2012 no ho han fet. Demanem que es complisca la llei 15/2010 que
obliga que es faça així i per un altre costat que es de la informació a la comissió de comptes. També
demanem la responsabilitat administrativa per incompliment per a donar-li un toc d'atenció, perquè
no és possible que no es complisca un acord del màxim òrgan de govern com és el Ple. S'al·ludix
moltes vegades a la càrrega de treball, que es bloquejaria el treball, quan el dia a dia porta implícit
l'existència d'un registre de factures que ixen i entren. Simplement és traslladar d'eixes factures al
ple.
La Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup del Bloc-Compromís, manifesta el vot a favor
del seu grup. És veritat que en 2011 es va aprovar la moció del grup socialista, però en referència al
punt u, on es parla de la interventora, lloc de treball que actualment està en procés de selecció,
pensa que quan este assignada la plaça totes estes coses seran més fàcils, perquè quan es parla de
càrrega de treball creu que serà així, no creu que els funcionaris tinguen intenció d'amagar la
informació.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta el vot a
favor del seu grup. Si s'ha d'incomplir per càrrega de treball que es justifique davant del ple.
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El Sr. alcalde, en representació del grup del PP, indica que en la moció es parlava que el sr.
Secretari informaria, però igual que hi ha factures hi ha deutes a favor de l'ajuntament. Actualment
tenim el secretari un mes de baixa, tenim una altra persona de baixa, per la qual cosa hi ha una
deficiència de personal i açò es pot haver passat per alt. Hui precisament s'ha passat informació
sobre l'estat dels pagaments trimestrals. Això ho tindran, però el detall sobre les factures de més de
3.000 €, dependrà de la comptabilitat i si es pot traure ràpidament la informació.
Matisa el Sr. Fontelles que este grup no ha parlat d'ocultament d'informació. Quant a la
càrrega de treball és una cosa reconeguda per tots, des del moment que reclamem la figura de
l'interventor. Però el tema és que açò no pot ser una excusa.
Sotmesa a votació la moció la mateixa és aprovada per unanimitat. .

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE EXIGINT LA RETIRADA DE LA
LOMCE I REPRENDRE EL DIÀLEG PER A ACONSEGUIR UN PACTE EDUCATIU.

La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, explica que esta moció va ser tractada
en comissió, però davant de la composició que té hui el ple no eixirà avant, per la qual cosa este
grup va a deixar-la sobre la mesa i presentar-la el mes que ve per a aprovar-la.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ,
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, diu que en este cas passa exactament
el mateix. L'única qüestió és que té la moció institucional que s'ha aprovat en Diputació. Al tractarse d'un tema important a nivell personal i sense ànim d'instrumentalitzar-ho, tal com diu el Sr.
alcalde, si tots els grups estan d'acord, llegiria esta moció institucional a fi que s'aprovara, sense
entrar a fer un debat ideològic. La intenció és que s'aprove i no es descontextualitze perquè el dia de
la Dona és la setmana que ve.
“Un any més manifestem el nostre incondicional suport a la Celebració del Dia Internacional de la
Dona, esdeveniment que succeirà el pròxim dia 8 de març.
Des de la Diputació Provincial de València, volem reafirmar el nostre compromís en l'intent
d'eliminar qualsevol forma de discriminació cap a les dones, i aconseguir una societat justa,
solidària i igualitària.
Reflexionant sobre el rol de la dona del segle XXI, hem de destacar amb orgull, a dones que per la
seua valentia, esforç, constància i interés, han aconseguit importantíssims èxits en els diferents
sectors en què s'organitza la societat. Són patents i notoris els èxits aconseguits per dones en àrees
tan diverses com la Ciència, la Medicina, la Política, la Investigació, l'Economia, o les Arts, i la
Cultura. L'esdevindre històric recent ha provocat que la nostra societat progressivament haja
assumit una realitat ineludible i innegable: la societat som tots i totes, cada una de les persones que
la constituïxen, sense permetre cap tipus d'exclusió i combatent qualsevol desigualtat.
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El segle XXI ens invita a viure amb dinamisme, obertura i reconeixement un present i un futur, on
els valors del ser humà no distingisquen el sexe, sinó la implicació en la societat, la fortalesa
humana i el desenrotllament de l'intel·lecte.
Tots assumim que som iguals i tenim els mateixos drets, en una societat democràtica com la nostra,
si bé no deixem de reconéixer les realitats que encara subsistixen en els nostres dies. La realitat de
l'ocupació, premissa que permet l'autonomia de les persones, és la nostra principal preocupació, ja
que la taxa de desocupació femenina creix i és superior a la de desocupació masculina, tal com ha
passat sempre.
Manifestem el nostre desig d'eradicar la discriminació laboral, que patixen, encara importants
col·lectius de treballadores. Així mateix resulta imprescindible modificar eixe rol que se'ns exigix
de compatibilitzar les nostres tasques laborals i familiars, sense, ni tan sols, obtindre el
reconeixement merescut per part de la societat.
Des de tots les Administracions Públiques hem de continuar unint esforços per a aconseguir que
tant dones com hòmens tinguem les mateixes oportunitats en l'accés al mercat laboral. En
l'assignació del mateix salari pel mateix treball realitzat. que l'atenció de l'entorn familiar, tant
dels menors com amb els majors no recaiga sempre en el gènere femení, una cosa que no implica
només un canvi legal sinó també, i molt especialment, un canvi cultural i social que integre dins de
la nostra societat i de les llars unes autèntiques conciliació integral.
Els grups polítics de la Diputació de València, ens comprometem a continuar treballant per a
evitar els obstacles que dificulten la llibertat de les dones en tots els àmbits de la societat, afavorint
la conciliació familiar. Defendre i reafirmar la llibertat de la dona, perquè podem assolir els
objectius i organitzar el nostre temps compatibilitzant els diferents àmbits de la vida.
Amb fermesa una vegada més insistim que tant dones i hòmens som membres de la mateixa
societat, hem de disfrutar de la mateixa llibertat, perquè la igualtat és tindre la llibertat per a
arribar fins on es vullga tant de professional com personalment. Creem que la igualtat entre dones
i hòmens és un pilar de la nostra democràcia, i estem compromesos/s'amb un model social que
garantisca la justícia i l'equitat. Creem que el canvi que necessitem per a eixir de la crisi, que és
econòmica però també política i social, passa per comptar amb tots i totes sense desperdiciar
capacitats, i només si fem que la igualtat siga el centre del canvi, podrem eixir reforçats d'esta
terrible crisi en què ens trobem immersos.
Per a tots els Grups Polítics de la Diputació Provincial, el reconeixement i suport del dret a la
igualtat efectiva amb polítiques i accions que la implementen en la nostra societat, és el fonament
perquè una societat afronte des de la capacitat i la responsabilitat compartida la creació del nostre
futur.”
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE, BLOC-COMPROMÍS I INDEPENDENTS
DE RAFELBUNYOL SOL·LICITANT LA CREACIÓ I APROVACIÓ D'UNA COMISSIÓ
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INFORMATIVA ESPECIAL PER A ESTUDIAR L'EXPEDIENT QUE ENGLOBA LA
CONNEXIÓ I L'AMPLIACIÓ DE LA SUBESTACIÓ DE MUSEROS.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“En els plens anteriors de l'Ajuntament s'han plantejat determinats debats sobre l'expedient
que engloba la connexió i ampliació de la subestació de Museros per a facilitar l'enllumenat al
sector IV, al Sector I i a la unitat d'execució I.
PROPOSTES D'ACORD:
1. Creació i aprovació d'una Comissió Informativa Especial, encarregada de l'estudi de
l'expedient que engloba la connexió i ampliació de la subestació de Museros.
2. L'esmentada Comissió estarà formada per 2 representants del PP, 1 representant del
PSPV-PSOE, 1 representant d'IDRA i 1 representant del BLOC-COMPROMÍS.
3. Instar a l'Alcaldia perquè esta Comissió siga convocada amb caràcter d'urgència, amb el
mateix horari que s'utilitza per a la resta de comissions informatives.
A esta Comissió serà imprescindible la presència de representants de la mercantil INNOVA i
dels advocats que assessoren a l'Ajuntament.”

Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
de Règim Interior celebrada el dia 19 de febrer del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Encarnación que esta moció demana la creació d'una comissió especial per a
aclarir el tema de la connexió de la llum respecte a estos sectors a fi d'aclarir les suposades
anomalies que este partit va trobar quan va revisar l'expedient, com pot ser el pagament d'honoraris
a la mercantil INNOVA per l'ampliació de la subestació de Museros.
Interromp el Sr. alcalde per a indicar-li que s'ha demanat la creació d'una comissió i que
vosté no pot anar avançant coses que s'han d'estudiar i que ja li dic que són falses. Vosté ja està
avançat apreciacions. Es tracta d'una moció comunitària que han presentat els tres partits. Nosaltres
els diem que sí a la comissió, l'única cosa que demane és que no tinga caràcter d'urgència i que ens
esperem que vinga el secretari. Quant a la presència imprescindible de l'advocat de l'ajuntament i de
la mercantil INNOVA. L'advocat de l'Ajuntament estarà, però no poden exigir que estiga la
mercantil. Si vol estar, estarà. Però si no vol no podem obligar-los a assistir. El Sr. Encarnación
replica que deu vindre. Es produïx un debat entre el Sr. alcalde i el Sr. Encarnación a este respecte,
acabant-se el mateix amb el compromís que se li comunicarà i se li invitarà a assistir a la comissió.

Insistix la Sra. Piquer Carbonell que espera que es comunique a l'empresa
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El Sr. Bohigas indica que per la composició del ple en el dia de hui i amb el vot de qualitat,
els haguera sigut més fàcil votar en contra i retardar-ho un mes, però no ho fan.
Insistix el Sr. alcalde que ell és el primer interessat que assistisca, però vol deixar ben clar
que no se'ls pot obligar.

Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT FORMAR PART COM
A REPRESENTANTS DE DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓ
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup Bloc, es llig la moció següent:
“Som coneixedors que en l'actualitat s'està negociant entre l'equip de govern i els representants
dels treballadors el conveni de personal laboral, les condicions de treball dels funcionaris…Així
mateix sabem que les negociacions s'ha dividit en dos meses o seccions: personal laboral i
funcionaris, arreplegant en este últim apartat tant als funcionaris d'administració com a la policia
local.
També coneixem que els acords a què s'arriben en les abans esmentades meses de negociació
hauran de ser aprovades per la Mesa General de Negociació, que encara està pendent de
constitució en el nostre Ajuntament. Una vegada aprovats els acords en la Mesa General de
Negociació seran traslladats al Ple per a la seua aprovació definitiva.
Respecte a la constitució i composició de la Mesa General de Negociació hem d'estar al que
determina l'article 35 de l'EBEP. En l'actualitat en l'Ajuntament de Rafelbunyol, la representació
dels treballadors la formen: 5 membres del Comité d'Empresa del personal laboral; 1 membre en
representació dels funcionaris; 1 membre de CCOO i 1 membre de UGT.
Però atenent al que diu l'article 21.H de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, el màxim
cap de personal de l'Ajuntament és l'alcalde i com a tal exercix com a màxim representant de
l'Administració en la Mesa General de Negociació.
És per tot açò exposat que plantegem les següents PROPOSTES D'ACORDS:
1.- Donada la composició de l'Ajuntament nosaltres plantegem que la representació de
l'Administració en la Mesa General de Negociació estiga formada per: 2 representants del PP;
1 representant del PSPV-PSOE; 1 representant d'IDRA i 1 representant del BLOCCOMPROMÍS.
2.- Que l'alcalde faça les pertinents delegacions als representants que nom cada un dels partits
polítics.”
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Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Règim Interior de data 19 de febrer del 2013, en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement
al Ple de l'Ajuntament per set vots ponderats a favor dels representants dels grups del BlocCompromís, PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis abstencions ponderades del
representant del grup Popular.

Preguntats els grups polítics, es manifesten a favor.

El Sr. Saborit, regidor d'obres públiques, indica que la mesa ja està constituïda i que haurà de
tornar a constituir-se.
Explica el Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, que els polítics tenen veu però
no vot. És finalment el Ple el que decidix per tant no hi ha inconvenient en què hi haja un sol
representant del partit popular, perquè el poder decisori és dels membres de la mesa i s'eleva a ple
per a siga este el que aprove.
El Sr. Saborit ha de consultar si ha de tornar a constituir-se la mesa o simplement
s'agreguen en la següent reunió.

Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS EXIGINT A LA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA
EL PAGAMENT DEL DEUTE AMB EL SECTOR AGRARI
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup del BLOC-COMPROMÍS, es llig la
moció següent:
“El pressupost de la Conselleria d'Agricultura ha baixat en els últims 10 anys el 42%, mentres que
el pressupost de la Generalitat Valenciana s'ha incrementat un 33%. Açò fa entendre que la
importància de l'agricultura per al Govern Valencià ha passat del 4,31% a l'1,88%. En una
dècada, la dedicació de la nostra administració cap al sector agrari ha abaixat el 56%. Açò ha
suposat que en 10 anys, s'han abandonat 108.017 explotacions agràries.
En estos moments, la Generalitat Valenciana li deu al sector agrari 120 milions d'euros en
referència a:
Ajudes nominatives per incidències climatològiques, renovació de maquinària, plans de
millora, reconversió de cítrics.
Ajudes agroambientals, agricultura ecològica
A les Comunitats de Regants.
En total, hi ha al voltant de 25.000 agricultors i ramaders valencians a què la Generalitat
Valenciana li deu algun tipus d'ajuda i amb els que juga amb la seua renda i amb el futur de les
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seues explotacions. El pressupost de 2013 ha dotat este sector amb 240 milions d'euros, fet que fa
impossible fer front als deutes del sector i pagar els deutes pendents.
Després de la caiguda de preus per als citricultors de la campanya passada i després de la
mobilitzacions dels productors, es van crear quatre grups de treball, dels que dos ni es van arribar
a reunir, per a buscar consensos i posar en marxa mesures per a evitar el que ve passant any rere
any: caiguda de preus en origen, importacions massives, no utilització del contracte, etc…
D'estos grups de treball no han eixit millores per al sector.
Enfront d'esta situació d'impagaments i aprofundiment de la crisi del camp presentem les següents
PROPOSTES D'ACORDS:
1.- Exigir a la Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua el pagament
del deute amb el sector agrari que apuja a 120 milions d'euros, així que amb la finalitat de
planificar l'activitat econòmica de les explotacions agràries valencianes, es comunique als
beneficiaris legítims d'ajudes pendents de pagament el dia en què la Generalitat Valenciana
abonarà els seus deutes.
2.- Exigir a la Conselleria d'Agricultura la posada en marxa de mesures destinades a evitar la
pèrdua de rendibilitat de les explotacions agràries valencianes, principalment a causa dels
baixos percebuts per les produccions agrícoles i ramaderes.
3.- Exigir el compliment de l'article 18 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
que textualment diu: “Des del reconeixement social i cultural del sector agrari valencià i de la
seua important labor en l'activitat productiva, en el manteniment del paisatge, del territori, del
medi ambient, de la cultura, de les tradicions i costums més definitòries de la identitat
valenciana, la Generalitat adoptarà les mesures polítiques, fiscals, jurídiques i legislatives que
garantisquen els drets d'este sector amb el seu desenvolupament i protecció, així com dels
agricultors i ramaders”
4.- Notificar este acord a la Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i
Aigua, als grups parlamentaris de les Corts valencianes, i a les organitzacions agràries Unió
d'Agricultors i Ramaders i AVA-ASAJA.”

Per part de secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Benestar Comunitari de data 19 de febrer del 2013, en el que l'assumpte dictaminada favorablement
al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua explicant la Sra. Piquer Carbonell que la moció és un poc continuïtat de la moció
presentada en un altre ple i que va alçar polèmica per l'actuació de la guàrdia civil, sent votada en
contra mentres que en Diputació va ser aprovada per unanimitat. Incidir que es tracta de mocions
per a defendre el camp.

Respon el SR. Encarnación que sí que es va aprovar en el ple, encara que nosaltres la
votarem en contra.
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Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL PER A LA
POSADA EN MARXA DEL PROJECTE DE CREACIÓ D'UN HORT SOCIAL DEL
CONSORCI PACTEM NORD A RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“El Consorci Pactem Nord té en marxa un nou projecte que naix amb la doble idea de millorar els
nivells d'ocupació de la comarca, i optimitzar l'horta per mitjà de l'ampliació, i potenciació dels
cultius.
Basat en este projecte, l'Ajuntament de Santa Maria d'El Puig ja ha aprovat una iniciativa amb què
es pretén crear un Hort Social Proposta que té com a finalitat el foment i creixement de l'activitat
agrícola d'esta localitat, basada fonamentalment en el cultiu ecològic. Iniciativa que va anar
destinada principalment a jubilats i persones amb especials dificultats socioeconòmiques.
Rafelbunyol des de sempre ha sigut un poble agrícola, que a poc a poc s'ha anat industrialitzant,
però que els nous temps, i la destrucció d'ocupació està ocasionant que molts dels veïns d'esta
població que es dedicaven a la indústria, actualment es troben desocupats.
Aprofitant que esta localitat disposa d'una parcel·la de 12.465 metres quadrats en terrenys
dotacionals públics, situada en la prolongació del carrer calvari, mes a banda disposa de molts
camps abandonats per part dels seus propietaris ,creem interessant d'explorar les possibilitats per
a estudiar l'aplicació d'este projecte per als veïns d'esta localitat desocupats que estiguen
interessats.
Entenem que les circumstàncies actuals ens obliguen a poder rendibilitzar qualsevol idea que amb
baixos costos en la seua creació, puga servir a la creació d'ocupació en esta població, motius més
que justificats per a posar a la consideració d'este ple el següent PROPOSTA D'ACORD
1-Reunió dels membres polítics d'este Ajuntament que ho desitgen, amb tècnics del
Consorci de Pactem Nord, per a conéixer a fons este projecte, i la seua aplicabilitat a esta
localitat.
2-Informe per part d'estos tècnics, en els que se'ns detalle les condicions i estudis
necessaris per a la posada en marxa d'este”.
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Benestar Comunitari de data 19 de febrer del 2013, en la que la moció va ser dictaminada
favorablement al ple de l'ajuntament per unanimitat.
El Sr. Encarnación diu que es tracta d'una moció clara en què demanem que els tècnics de
Pactem Nord vinguen a l'ajuntament i ens expliquen la viabilitat d'este projecte per a poder portarho a terme.
17

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

La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, es reitera en les paraules manifestades
en comissió, si bé, com es tracta de la realització d'un informe, els agradaria que s'incloguera també
als jóvens, col·lectiu molt afectat per l'actual situació de crisi.

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.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup Independents de Rafelbunyol, sol·licita aclariment
dels decrets 50 i 51 del 4 de febrer denegant l'obtenció de còpies sol·licitades pel seu partit. Explica
el Sr. alcalde que es tracta d'una disposició en la llei en què no li pot negar la informació, però si
l'obtenció de còpies.
El Sr. Encarnación pregunta si pot obrir-se un debat, a la qual cosa li responen que no. A
continuació pregunta pel decret 55 sobre l'aprovació del projecte relatiu a l'adequació de la piscina
d'adults de Rafelbunyol.
Explica la sra. Secretària accidental que es tracta del projecte redactat per l'arquitecte
municipal per a poder contractar la remodelació de la piscina per procediment negociat sense
publicitat.

SEGON .- INFORMES DE L'ALCALDIA
No es van produir.

TERCER.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2012
Explica la Sra. Secretària accidental que es dóna compte de l'informe del tercer trimestre,
atés que s'han pagat les factures que estaven pendents pel pla de pagament a proveïdors i per tant
s'acomoda més a la realitat actual de l'Ajuntament.
En el tercer trimestre el període mitjà de pagament de factures ascendix a 37 dies i el període mitjà
de pagament excedit és de 43 dies. En este trimestre s'han realitzat dins del període legal 200
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pagaments per un total de 96.837,623 € i fora del període legal s'han fet 84 pagaments per un import
total de 52.776,34 sense haver abonat interessos de demora en el pagament de les factures
excedides.
També s'indiquen les factures pendents de pagament al final del trimestre que ascendixen a
un total de 165 dins del període de pagament per un import de 151.803,49 € i fora del període legal
de pagament 579 factures per un import de 977.333,15 €.
Així mateix les factures registrades fa més de tres mesos pendents del reconeixement de l'obligació
de pagament són 386 per un import total de 491.112,44 €

QUART.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 30 DE
JUNY DEL 2012.
Per part de la secretària accidental s'indica que d'acord amb el que establix la base 52 de les
d'execució del Pressupost, i segons allò que s'ha preceptuat en l'article 207 del RDL 2/2004 pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es facilita al Ple de
l'Ajuntament la següent informació comptable:
Execució del pressupost d'ingressos corrents.
Execució del pressupost de gastos corrents i de les seues modificacions.
Moviments i situació de la tresoreria.
El Pressupost d'ingressos es va aprovar per una quantia de 5.186.270 €. Fins al 30 de juny
de 2012, s'han produït les següents modificacions pressupostàries per ampliacions de crèdit:
Incorporació de romanents de crèdit de l'exercici anterior per un import total
d'1.329.892,27 €.
Expedient de generació de crèdits per ingressos corresponents a l'aportació de la
Generalitat Valenciana de l'exercici de 2.010 relatiu al Conveni de col·laboració per al
manteniment del Centre de Rehabilitació.
En conseqüència, el pressupost definitiu a 30 de juny de 2012 va ascendir a la quantia de
6.654.372,27 euros, i l'import total de drets reconeguts fins a 30 de juny de 2012 van ascendir a
4.432.898,55.
Respecte d'això, cal indicar que la comparació dels drets reconeguts i el pressupost definitiu
hi ha de realitzar-se tenint en compte que el romanent de tresoreria utilitzat per la incorporació de
crèdits no té moviment en el pressupost d'ingressos corrents, atés que es tracta de crèdits generats en
l'exercici anterior, per la qual cosa per a realitzar una correcta valoració, la comparació deuria
realitzar-se excloent esta quantitat. D'acord amb això el percentatge d'execució del pressupost
d'ingressos a 30 de juny de 2012 era del 83,25 %. Cal tindre en compte les circumstàncies següents:
En el mes de maig es procedix a l'ingrés corresponent a l'operació de crèdit derivada del Pla
d'Ajust,
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Els Impostos relatius a l'IBI Rústica i Urbana es van posar al cobrament durant el primer
semestre
No estan contretes, i per tant reconegudes, la majoria de les subvencions que es reben.
Tampoc estan assentades les quanties pendents de cobrament, la qual cosa es regularitzarà
quan es done compte de l'estat d'execució a 31 de desembre de 2.012.
Quant al Pressupost de Gastos, igual que ocorre amb el d'ingressos, es va aprovar per un
import de 5.186.270 €. Les modificacions ascendixen igualment a 1.468.102,27, i obeïxen a les
raons expressades en l'apartat d'ingressos: són modificacions degudes a la incorporació de
romanents de crèdits de l'exercici anterior.
L'import total d'obligacions reconeguts fins a 30 de juny de 2012 van ascendir a
2.708.476,47 €, dels quals s'havien pagat 2.596.110,64 € quedant pendent de pagament la quantitat
de 112.365,83 €,.
Respecte d'això, cal indicar que la comparació de les obligacions reconegudes i el
pressupost definitiu sí que pot realitzar-se tenint en compte la incorporació de romanents de crèdits,
atés que en este cas, al contrari que en els ingressos sí que es realitzen operacions de reconeixement
d'obligacions i pagaments a càrrec dels crèdits incorporats. D'acord amb això el percentatge
d'execució del pressupost de gastos a 30 de juny de 2012 era del 40,70%.
Respecte a la quantitat que figura com a pendent de pagament (112.365,83 €), no es
correspon amb la real atés que figuren sense assentar a eixa data factures pendents de pagament pel
que esta informació estarà degudament regularitzada quan es done compte de l'estat d'execució del
pressupost a 31 de desembre de 2.012.
Quant als moviments de tresoreria, exclosos els valors, a 30 de juny de 2012, es concreten
en els següents:
Existència a 1/01/12:
1.254.766,39 €
Ingressos fins a 30/06/12: 6.086.355,80 €
Pagaments fins a 30/06/12: 5.164.856,60 €
Existència final a 30/06/12: 2.176.265,59 €
El moviment de tresoreria es referix tant a l'exercici corrent com als exercicis tancats i a les
operacions extrapressupostàries.
S'acompanya al present informe els documents següents:
Estat d'Execució del pressupost d'ingressos a 30 de juny de 2012 a nivell de capítols i
de conceptes.
Estat d'execució del pressupost de gastos, classificació funcional-econòmica, a nivell de
grups de Funció i subfuncions.
Estat d'execució del pressupost de gastos, classificació economicofuncional, a nivell de
capítols i partida.
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QUINT.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST
Per part de la secretària accidental s'explica que el Sr. secretari-interventor, de conformitat amb allò
que s'ha regulat en l'article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, ha realitzat l'informe anual sobre
l'execució del pla d'ajust. Del dit informe es donarà compte al ple, i del contingut del mateix es
traslladarà al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la plataforma telemàtica
que habilita el propi Ministeri.
A fi de donar compliment a esta orde li'ls facilita un resum del dit informe els grups polítics
perquè queden assabentats de com s'està executant el pla d'ajustos.

SEXT.- INFORME DE
SUPRAMUNICIPALS

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

No es van produir.

Pregunta el Sr. Alcalde si s'ha presentat alguna moció per caràcter d'urgència. La Sra. Piquer
Carbonell, regidor del grup del Bloc-Compromís, respon que el seu grup té una moció. Explica que
es tara d'una moció de partit i que han iniciat una campanya per a donar a conéixer a la ciutadania
esta llei sobre la prescripció del dret al reconeixement, liquidació i pagament de les obligacions ja
reconegudes o liquidades de la Generalitat transcorreguts quatre anys

Sotmesa a votació la urgència de la proposta la mateixa és aprovada per unanimitat.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT LA
MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 18 DEL TEXT REFÓS DE LA L1EI D'HISENDA
PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, es llig la moció següent:
“El Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret
Legislatiu de 26 de juny de 1991, establix en l'article 18 el termini de quatre anys per a la
prescripció del dret al reconeixement, liquidació i pagament de les obligacions ja reconegudes o
liquidades de la Generalitat.
Encara que la presentació de documentació justificativa inicia un nou termini de prescripció, la
generalització dels impagaments de la Generalitat, fan necessari l'adopció de mesures perquè els
beneficiaris de les diferents ajudes i subvencions tinguen coneixement de la situació en què es
troben les obligacions reconegudes per la Generalitat i de la forma de reclamació convenient per a
evitar la prescripció dels seus drets respecte a estes.
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Per açò entenem que cal demanar en les Corts Valencianes que prenguen les mesures oportunes
per a obligar a la Generalitat a comunicar la situació de manera prèvia a l'esgotament dels
terminis de prescripció, assenyalant la via de reclamació per a iniciar un nou termini de
prescripció. L'objectiu final és evitar que els impagaments generalitzats de la Generalitat acaben
generant un perjuí encara major als beneficiaris de les diferents ajudes i subvencions reconegudes,
Per tot açò proposem al Ple l'aprovació dels ACORDS següents:
Primer.-Instar les Corts Valencianes a què aproven la modificació de l'article 18 del Text Refós de
la L1ei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de
juny de 1991, de manera que s'afig un nou apartat a l'esmentat article, una disposició derogatòria i
un altra final, amb la redacció següent:
"2bis. Amb caràcter imperatiu i previ amb 90 dies d'antelació respecte al compliment del termini de
prescripció arreplegat en el present article, la Generalitat haurà de comunicar als creditors
legítims o els seus drethavents, el temps que resta per a la prescripció i la forma en què poden
presentar una reclamació que inicia un nou termini de prescripció.
Disposició derogatòria. Queda derogada qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que
s'opose a esta llei.
Disposició final. Entrada en vigor. Esta llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana".
Segon.-Traslladar este acord a la Presidència de les Corts Valencianes, al Govern de la
Generalitat i a tots els Grups representats en el Parlament València.”

Continua explicant que la ciutadania deu saber que les subvencions reconegudes i no
pagades per la Generalitat prescriuen als quatre anys si no es reclama el deute.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que es tracta
d'una moció que cal aprovar perquè és molt interessant.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, indica que es podria entrar en el debat de
si és competent o no el Ple per a la seua aprovació, encara que no ho van a fer. L'aprovaran.

Sotmesa la moció, la mateixa és aprovada per unanimitat.

OCTAU.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es realitza la
pregunta següent:
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1.- En el carrer Major a l'altura de l'encreuament amb el carrer del Puig, a l'altura del pas de
vianants s'ha realitzat la reculada de la vorera, però no s'ha fet la rampa per a complir amb
l'eliminació de barreres arquitectòniques. Volgueren que ens explicaren els motius de per què no
s'ha fet.
Respon el Sr. Saborit, regidor d'obres públiques, que ha sigut un error. Però que quan
s'asfalte el vial se solucionarà, perquè només cal rebaixar el rastell, encara que no entén el que posa
del gran cost que suposa per a l'ajuntament.
Contesta el Sr. Encarnación, que si no recorda malament en un ple el Sr. Alcalde va
comentar que cada rampa valia al voltant de 1.000 €.
Replica el Sr. Saborit, que no diu que no coste mil euros, però ací no hi havia rampa, per la
qual cosa igual hi haguera costat fer-la abans que ara.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, realitza les preguntes següents:
1.- En el ple de novembre es va aprovar una moció en commemoració del dia internacional de la
SIDA on es va aprovar que el consistori havia de publicar en tots els espais públics cartelería i
díptics sobre les campanyes de conscienciació i prevenció de la sida. Quan s'ha fet esta campanya i
on s'han col·locat els cartells
Respon el Sr. Bohigas, regidor de sanitat, respon que en la pàgina web sí que es va posar la notícia.
Quant a la cartelería ens hem quedat esperant la que havia d'enviar la Generalitat. I finalment es va
posar el llaç.
2.- Quan es tornarà a reunir el consell social?
Respon el Sr. Bohigas, regidor de participació ciutadana, que té prevista la reunió para
abans de falles. De totes les associacions convocades, només han acudit deu i ha de tornar a
convocar-los via correu.

Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup Bloc-Compromís es realitzen la
següent pregunta oral:
1.- Com van les obres de les piscina?
Respon el Sr. Saborti, regidor d'obres, que quan vullguen veure-ho, poden pujar. De
moment l'únic que l'ha vist hi ha sigut el Sr. Enric Carbonell. Actualment estan fent-se els vestidors.
I estem a l'espera que s'acabe el termini per a presentar ofertes per al gunitado de la piscina, que
acaba demà, per a adjudicar l'obra i que es realitze.
El Sr. Encarnación, pregunta si els germans González Gargallo han cobrat ja la
indemnització dels terrenys de la residència.
Li respon la Sra. Secretària accidental que se'ls va comunicar per escrit a finals de l'any
passat que ens indicaren el número de compte on volien que se'ls fera l'ingrés. Davant de la tardança
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en la seua contestació, es va remetre escrit a la Caixa general de depòsit on estan depositats els 40
milions de pessetes perquè per part de la Caixa es feren les gestions.

La següent pregunta és en relació a l'aprovació de la moció en el passat ple sobre el
contracte de Prodaemi. Pregunta per què no li l'han ensenyat encara.
Li respon el Sr. Alcalde que li contestarà per escrit.

Per part de la Sra. Piquer Carbonell es realitzen els precs següents:
1.- en relació a la moció aprovada el passat ple sobre el Programa d'Acompanyament
Escolar si ja s'ha realitzat alguna gestió per a posar-ho en marxa.
La Sra. Piquer Bernet, regidor d'educació, respon que encara no s'han iniciat els contactes.
2.- El seu grup va presentar una moció per a crear el Consell de Joventut i es va quedar que
primer deuria crear-se el Consell social. Demana que es tinga en compte la seua creació.
Respon el Sr. Bohigas, regidor de Participació Ciutadana, que pot crear-se a través dels
consells Sectorials.

La Sra. Piquer Bernet, els invita a participar en els actes organitzats amb motiu de la
Setmana de la Dóna.

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 Secretària accidental done fe.
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