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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 25 DE NOVEMBRE DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 25 de novembre 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, ENRIC
CARBONELL I ROS i MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que componen
l'Ajuntament en Ple, sota La Presidència del senyor alcalde JAIME GARCÍA GARCÍA, assistits
pel senyor secretari FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present
sessió ordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Ordre
del Dia.

Declarat obert l'acte públic d'Ordre de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents
ACORDS
A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor president es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció
als esborranys de les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 30 de setembre i 30
d'octubre del 2013.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites
actes, ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, sol·licita permís
al Sr. Alcalde per a fer uns aclariments respecte al que se li va dir en el ple del 27 d'agost on se
li va tractar de pocavergonya. Li aclarix el Sr. alcalde que el ple té un orde del dia, i que no cap
ara esta intervenció i haurà de fer-ho al final, en precs i preguntes. El Sr. Encarnación pregunta
al Sr. secretari si pot exigir eixos dos minuts que sol·licita. Aclarix el Sr. secretari que haurà de
fer la seua explicació al final del ple ratificant les paraules del Sr. Alcalde, perquè no està inclòs
en l'orde del dia i en l'únic lloc on cap és en l'apartat de precs i preguntes.

SEGON.- DECLARACIÓ D'INCLUSIÓ EN ELS CRÈDITS INICIALS DEL
PRESSUPOST DEFINITIU DE LES MODIFICACIONS 2 A 6 REALITZADES
DURANT EL PRESSUPOST PRORROGAT.
Per part del Sr. alcalde es llig la proposta següent:
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“VIST l'informe d'Intervenció, de data 8 de novembre, en el que es posa de manifest que les
modificacions de crèdit 2 a 6 que es van realitzar durant el pressupost prorrogat, van ser ja
incloses en els crèdits inicials del pressupost definitiu d'este Ajuntament.
CONSIDERANT les previsions de l'article 21 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que
permet anul·lar modificacions de crèdit realitzades durant el pressupost prorrogat que es
consideren incloses en els crèdits inicials del pressupost definitiu, havent de declarar-ho el Ple.
Basant-se en les competències que se m'atribuïxen per l'article 21.1.F de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
Considerar incloses en els crèdits inicials del Pressupost Municipal per a l'exercici 2013, les
modificacions 2 a 6 realitzades durant el pressupost prorrogat.
(Perquè s'entenga la present proposta s'exposa l'exemple més senzill: durant el Pressupost
Prorrogat es va realitzar la generació de crèdits per ingressos per a la realització del PPOS de
2013. En l'annex d'Inversions del Pressupost definitiu de 2013 es va incloure esta inversió. Pel
que de no anul·lar-se la modificació que es va realitzar tindríem pressupostat el PPOS dos
vegades)”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Permanent
de Comptes de data 19 de novembre del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat favorablement
al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics, es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en
comissió.
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament va acordar per unanimitat considerar incloses
en els crèdits inicials del pressupost Municipal per a l'exercici 2013, les modificacions 2 a 6
realitzades durant el pressupost prorrogat.

TERCER.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÒN DE CRÈDITS NÚM. 10 PER BAIXES
PER ANUL·LACIÓ.
El Sr. alcalde llig la proposta següent:
“Justificativa la necessitat modificar crèdits en el Pressupost de gastos del vigent
exercici, per mitjà d'expedient de baixes per anul·lació.
Vist l'informe d'Intervenció de data 11 de novembre del 2013 sobre la necessitat
regularitzar la situació de crèdits amb finançament afectat, que han d'incorporar-se, però el
finançament de la qual va servir, per errors en borses de vinculació, per a donar cobertura a
gastos en l'exercici anterior.
Considerant la possibilitat de destinar part del romanent de crèdit de la Casa de la
Cultura a aquells gastos, la qual cosa és una mesura restrictiva del gasto, però que s'observa
com l'única mesura factible a fi de solucionar esta qüestió abans del tancament de l'exercici; i
sense perjuí que es puguen girar noves quotes d'urbanització en relació als gastos dels sectors.
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S'emet la següent proposta d'expedient de modificació de crèdits 10/2013, per baixes per
anul·lació en la partida 330 62200 pels següents imports i motius:
1. 95.572,30: import de les obligacions reconegudes en la partida del sector I
finançant-se indegudament amb el crèdit de la Borsa de Vinculació constituït per
quotes del sector IV i subvenció PPOS 2012.
2. 1.646,26: import de les obligacions reconegudes en la partida d'adquisició de
maquinària finançant-se indegudament amb el crèdit de la Borsa de Vinculació
constituït per quotes del sector IV i subvenció PPOS 2012.
En relació al finançament afectada amortització anticipada d'operacions
d'endeutament, donades les dificultats de tresoreria d'este Ajuntament i també l'escàs
import de la modificació, pel principi d'importància relativa, no s'eleva al Ple tal
proposta.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Permanent De
Comptes de data 19 de novembre del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics, es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en
comissió.
Finalment, sotmés a votació l'assumpte, el ple de l'ajuntament acorda per unanimitat
aprovar inicialment l'expedient núm. 10 sobre modificació de crèdits en el Pressupost de Gastos
de l'Ajuntament de Rafelbunyol de l'exercici de 2013, per mitjà de baixes per anul·lació, amb el
detall que figura en l'expedient tramitat.
Igualment s'acorda exposar al públic l'expedient durant l termini de quinze dies hàbils a
l'efecte de que els interessats que s'assenyalen en l'apartat 1 de l'article 170 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, puguen examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple de la corporació,
pels motius que s'indiquen en l'apartat 2 del mateix article.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.

QUART.- APROVACIÓ DE L'OPERACIÓ DE CRÈDIT PREVISTA EN EL RDL
8/2013, DE 28 DE JUNY, DE MESURES URGENTS CONTRA LA MOROSITAT DE
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DEL SUPORT A ENTITATS LOCALS AMB
PROBLEMES FINANCERS.
Per part del Sr. secretari es lligen els acords de la proposta de l'alcaldia:
“PRIMER. Aprovar la concertació de l'Operació d'endeutament a llarg termini (dins del
mecanisme de pagament a proveïdors del Reial Decret Llei 8/2013) amb les següents
característiques:
— L'import de l'Operació d'endeutament ascendirà a un màxim de 704.491,03 euros.
— Termini de l'operació: 10 anys, 2 primers de carència.
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— Cost financer de l'operació: el que s'arreplega en l'Acord de la Comissió Delegada
del Govern per a Assumptes Econòmics de 7 de novembre.
SEGON. Facultar al Sr. alcalde- president de la corporació, tan àmpliament com en dret
procedisca, per a la realització de tots els que tràmits foren necessaris o convenients amb vista
a l'execució d'allò que s'ha acordat, així com per a atorgar, al seu dia, els corresponents
documents de formalització.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Permanent
De Comptes de data 19 de novembre del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat favorablement
al ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor del representant del grup Partit Popular, i
set abstencions ponderades dels representants dels grups del Bloc-Compromís, Independents de
Rafelbunyol i PSPV-PSOE.
Explica el Sr. secretari que al tractar-se d'una operació de crèdit a llarg termini necessita
la seua aprovació per majoria absoluta del ple, és a dir, un mínim de set vots a favor.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, aclarix que estava previst
demanar un préstec per uns 700.000 €, dels quals 633.000 € eren de l'ajuntament i 91.000 €
d'ACMURSA per a la qual cosa s'havia de presentar un pla davant del Ministeri d'Hisenda que
es va elaborar va presentar per la interventora i es va aprovar per ple, el qual suposava
augmentar l'IBI. El Ministeri ho ha aprovat, però s'obliga a la Generalitat a subrogar-se a este
préstec per l'import que ens deu; esta circumstància els satisfà perquè suposa que la Generalitat
reconeix que deu 633.000 €, i que en definitiva l'operació d'endeutament siga només per 71.491
€.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que el
dia de la Comissió informativa ja van manifestar la seua satisfacció quan van explicar que dels
704.000 € només s'endeutaria l'Ajuntament per 71.000 €, una cosa que interessa a les arques
d'este Ajuntament.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, consideren que és de justícia que la
Generalitat se subrogue a este deute ja que s'han retardat en el pagament de les subvencions,
mantenint la postura manifestada en comissió.
Indica el Sr. Carbonell que espera que l'Ajuntament s'aplique el no incórrer més gasto
de què puga pagar, i atenent que ha de votar-se per majoria absoluta, votaren a favor.
Finalitzat el debat i sotmés a votació, el ple de l'ajuntament per majoria absoluta de deu
vots a favor, dels regidors dels grups Popular, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís i
tres abstencions dels regidors del grup del PSPV-PSOE, acorden:
PRIMER. Aprovar la concertació de l'Operació d'endeutament a llarg termini (dins del
mecanisme de pagament a proveïdors del Reial Decret Llei 8/2013, en els termes que preveu el
Pla d'Ajust degudament aprovat), amb les següents característiques:
— L'import de l'Operació d'endeutament ascendirà a un màxim de 704.491,03 euros.
— Termini de l'operació: 10 anys, 2 primers de carència.
— Cost financer de l'operació: el que s'arreplega en l'Acord de la Comissió Delegada
del Govern per a Assumptes Econòmics de 7 de novembre.
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SEGON. Facultar al Sr. alcalde- president de la corporació, tan àmpliament com en dret
procedisca, per a la realització de tots els que tràmits foren necessaris o convenients amb vista a
l'execució d'allò que s'ha acordat, així com per a atorgar, al seu dia, els corresponents documents
de formalització.

QUINT.- CONCESSIÓ A LA SOCIETAT PÚBLICA DE CAPITAL ÍNTEGRE
MUNICIPAL RESIDÈNCIA DE MAJORS DE RAFELBUNYOL SA (REMARASA)
D'AVAL DAVANT DE LA SEGURETAT SOCIAL PEL DEUTE ADQUIRIT AMB EL
DIT ORGANISME PER UN IMPORT EQUIVALENT A 219.665 €
Per part del Sr. alcalde es dóna lectura a la proposta següent:
“Vista la sol·licitud, de data 14 de novembre del 2013, d'aval d'este Ajuntament per a
l'ajornament de deutes de Remarasa amb la Seguretat Social,
Vist informe de la Intervenció de data de hui, en el que es posa de manifest que la capacitat de
devolució de Remarasa i de l'Ajuntament (davant d'una eventual execució de l'aval) no es pot
informar favorablement; així com que la competència per a resoldre l'expedient correspon al
Ple,
Considerant el greu perjuí econòmic que pot tindre per a Remarasa la denegació d'este aval, i
amb la finalitat que puga rebre les subvencions que té retingudes i que es millore en el curt
termini la seua situació,
Considerant que la competència per a la concessió o denegació de l'aval sol·licitat residix en el
Ple, s'eleva al mateix la proposta següent:
PRIMER: Concedir a Remarasa l'aval sol·licitat per import de 219.665 euros, en relació a
l'ajornament de les seues quotes amb la Seguretat Social, i per un termini de 6 mesos.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Permanent de
Comptes de data 19 de novembre del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per deu vots ponderats a favor dels representants dels grups del partit
Popular, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís i tres vots ponderats en contra del
representant del grup del PSPV-PSOE.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, ratifica allò que s'ha
manifestat en la comissió. Afig que el que passa amb la Generalitat Valenciana és de vergonya,
perquè si no se salda el deute que es té contret amb la Seguretat Social que ascendix a 219.000 €
no abonaran el que deuen. Cert que la interventora ha emés un informe desfavorable per a esta
operació per la falta de capacitat de devolució tant de l'empresa com de l'Ajuntament. Però si no
s'aprova este aval pot produir-se l'impagament de nòmines o factures a proveïdors… Consideren
que cal avalar a REMARASA, però també cal fer gestions davant de la Conselleria per a
traslladar-los la impossibilitat de mantindre l'empresa sinó es paguen dins del termini i la forma
escaient les subvencions. Si no ho fan, acabaran per tindre una gestió privada o per tancar
l'empresa. El seu Grup continua apostant per una gestió pública, per la qual cosa votaran a favor
d'avalar la pòlissa encara que puguen incórrer en responsabilitat.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que va en la
mateixa línia que el Bloc, perquè si bé és cert que hi ha un informe en contra d'intervenció, per
coherència i per voluntat de continuar amb l'empresa, han d'aprovar este punt. Reitera el
problema que existix d'impagament per la Conselleria de Benestar Social de l'import de les
subvencions en tant i quant no s'acredite que es va a saldar el deute amb la Seguretat Social, per
la qual cosa esta entitat demana l'aval de l'Ajuntament per sis mesos per a emetre el certificat.
Per tant manifesten la seua conformitat, si bé afig que no està clar el que fa la Generalitat amb
les empreses públiques.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que el que fa la
Generalitat no ho poden controlar, però sí el que fa el Consell d'Administració i este ple. El que
es demana és un aval per 219.000, en el qual l'informe d'intervenció és desfavorable quant a la
capacitat de devolució de REMARASA i de l'Ajuntament en cas de fer front a una eventual
execució de l'aval, per tant es pregunten què qui vetla pels interessos de l'Ajuntament en este
Ple. Manifesta que s'estan preocupant per una empresa, en la que la primera cosa que deurien fer
és tancar el SPA o que el mateix es gestionara privadament, servici del què sempre s'han
preguntat la seua necessitat. Afig que s'estan sufragant un servici de rehabilitació del què no els
arriben les subvencions, sent un altre forat a nivell de nòmines, llum… El seu grup ja va
proposar en el Consell d'Administració de tancar-ho si no pagaven, i no ho han fet. Deixen que
el problema vaja agreujant-se i al final el PP, que és qui gestiona, els fa a tots còmplices,
requerint que es gestione bé per a no arribar a un ACMURSA II. Manifesta que no votaran a
favor d'una cosa que no poden tornar, considerant que deuen estudiar-se altres vies. Finalment
afig que li agradaria saber quan ens van a pagar, perquè han donant diverses dates i ara diuen
que ens pagaran a final d'any.
El Sr. Bohigas, com a portaveu del grup del Partit Popular i com a president de
REMARASA, explica que tots els grups gestionen, inclòs el PSOE, ja que tots tenen un
representant en el Consell d'Administració, el qual per unanimitat va acordar sol·licitar este aval
a l'Ajuntament. Es demana un aval per sis mesos, pel que no farà falta que s'execute l'aval,
perquè l'orde de pagament relativa al servici de Rehabilitació ja està donada, segons li ha
informat el director general, indicant-li que prioritzaria l'assumpte. Pensen que s'està gestionant
bé i que s'ha parlat amb totes les conselleries. Si tenen propostes diferents, tots tenen els seus
representants en el Consell d'Administració perquè les exposen, perquè creu que tots estan
treballant en la mateixa direcció. Reitera que l'aval és perquè els desbloquegen 500.000 €, que
sumats als 300.000 € de Sanitat fan un total de 800.000 €. Manifesta que l'empresa és viable i
funciona bé, encara que és veritat que depenen de subvencions. Creu que tot el consell està
treballant perquè l'empresa funcione bé. Actualment estem pagant el 60% de les nòmines i han
informat els treballadors de la situació. Quant al Centre de Rehabilitació defén que és un dels
millors servicis que estan oferint actualment. Està d'acord a demanar a la Generalitat que els
pague dins del termini i la forma escaient, una cosa que exigiran i exigixen. Pensa que a 31 de
desembre, si no els fallen, REMARASA estarà neta de tot deute.
El SR. Carbonell, explica que votar hui a favor de l'aval, igual que va fer el representant
del seu partit en el Consell, no significa que demà l'Ajuntament haja de posar eixos diners. Si al
desbloquejar els 500.000 € ens els abonen, es paga el deute i ja està. El problema pot sorgir si la
Generalitat no complix amb el que els ha dit. Ara com ara, pensen que la Generalitat no és de
fiar en el pagament. Estem dient sí, però han de posar-se les piles. Compartix el que s'ha dit pel
PSOE pel que fa al SPA i al Centre de Rehabilitació. Però reitera que si hui es diu no a l'aval és
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a dir no a la possibilitat que s'abonen els 500.000 €, precipitant que passe el mateix que en
ACMURSA.
Finalitzat el debat i sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per deu vots a
favor dels regidors dels grups del partit Popular, Independents de Rafelbunyol i BlocCompromís i tres vots en contra dels regidors del grup del PSPV-PSOE acorden:
Concedir a la Societat Pública de capital integre municipal Residència de Majors de
Rafelbunyol SA (REMARASA) l'aval sol·licitat pel Consell d'Administració de la dita Societat
per un import de 219.665 euros en relació a l'ajornament de les seues quotes amb la Seguretat
Social, i per un termini de 6 mesos, facultant al Sr. alcalde, D. Jaime García García, perquè amb
la seua firma formalitze el present acord.

SEXT.- INICI DE L'EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL RELATIU AL
PROCÉS D'ALIENACIÓ DE LA PARCEL·LA E.1.1.1 SÍTIA EN L'ÀMBIT DEL
SECTORT IV, DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDES, GARATGES I
TRASTERS SUBJECTES AL RÈGIM DE PROTECCIÓ PÚBLICA, PER
INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE PAGAMENT PER LA MERCANTIL
VAINDECO SL
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Obres
Públiques de data 19 de novembre del 2013 en la que s'acorda dictaminar favorablement al Ple
de l'Ajuntament per unanimitat l'inici de l'expedient de resolució contractual per haver incomplit
la mercantil adjudicatària amb l'obligació de procedir al pagament de la parcel·la, seguint-se el
tràmit de l'article 109 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
Sotmés l'assumpte a votació el ple de l'ajuntament per majoria absoluta d'onze vots a favor,
dels Regidors dels Grups Popular, PSPV-PSOE i Bloc Compromís, i dos abstencions, dels
Regidors del grup Independents de Rafelbunyol, acorda:
“Donat compte de l'expedient que es tramita per a procedir a la parcel·lació d'una
parcel·la propietat municipal de 4563,27 m2, segons recent mesurament siti en el sector IV de
Rafelbunyol, i posterior alienació de les tres parcel·les resultants.
CONSIDERANT: Que el Ple de l'Ajuntament, fent ús de les competències previstes en l'article
22.1.o) de la Llei 7/1.985, Reguladora de les bases del Règim Local, va acordar, per acord de
data 28 de desembre de 2.011 procedir a la a la parcel·lació de la Parcel·la E1.1 integrada en
el sector IV del Sòl urbanitzable residencial de Rafelbunyol, d'una superfície que segons recent
mesurament ascendix a 4.563,27 m2, i posterior alienació de les tres parcel·les resultants
identificades com:
 Parcel·la E.1.1.1. De 1.105,65 metres quadrats.
 Parcel·la E.1.1.2. De 1.804,10 metres quadrats.
 Parcel·la E.1.1.3. De 1.653,52 metres quadrats.
Aprovant-se igualment el Plec de Condicions que devia regir l'alienació pel sistema de
concurs públic de les mencionades parcel·les.
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CONSIDERANT: Que l'anunci relatiu a la convocatòria del mencionat concurs va ser publicat
en el Butlletí Oficial de la província núm. 20 de data 24 de gener de 2012, així com en el perfil
del contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol..
CONSIDERANT: Que amb data 2 de gener de 2012 va ser comunicat l'acord adoptat pel Ple
de l'Ajuntament, acompanyat de còpia de l'expedient tramitat a este efecte, a la Direcció
Territorial de València de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en
compliment del que establix la Disposició Addicional 3 del Decret 178/2.004, de 24 de
setembre, del Consell de la Generalitat, pel que es crea i regula el Registre Autonòmic de
Patrimonis Públics municipals de Sòl.
CONSIDERANT: Que finalitzat el termini de presentació de proposicions per a optar a
l'alienació de la mencionada parcel·la, la Mesa de Contractació, va realitzar la classificació de
les ofertes d'acord amb el que preveu la clàusula 12 del Plec de Condicions, amb el resultat
següent:
*Proposicions presentades relatives al Lot 1, relativa a Parcel·la E.1.1.1 situada en el municipi
de Rafelbunyol de 1.105,65 metres quadrats:
-Proposició núm.1 presentada per l'empresa VAINDECO S.L. Puntuació: 44 punts.
*Proposicions presentades relatives al Lot 2, relativa a Parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi
de Rafelbunyol de 1.804,10 metres quadrats:
-Proposició núm.1 presentada per l'empresa VAINDECO S.L. Puntuació: 44 punts
*Proposicions presentades relatives al Lot 3, relativa a Parcel·la E.1.1.3 situada en el municipi
de Rafelbunyol de 1.653,52 metres quadrats:
CAP
CONSIDERANT.- Que la Mesa de contractació, en compliment del que preveu la clàusula 13
del plec de Condicions va acordar requerir als licitadors que havien presentat l'oferta més
avantatjosa perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar del següent a aquell en què
haguera rebut el requeriment present, els documents següents:




Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Justificació d'haver constituït la garantia definitiva, equivalent al 5% del preu
d'adjudicació del contracte, IVA exclòs, en qualsevol de les modalitats indicades en
l'article 96 del TRLCSP.

CONSIDERANT.- Que l'empresa VAINDECO S.L. a la que prèviament se li havia requerit per
a la presentació de la documentació indicada en la clàusula 13 del Plec de Condicions, va
presentar en data 14 de març escrit acompanyant la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
sol·licitant una pròrroga fins al dia 16 d'abril de 2.012 per a aportar els justificants d'haver
constituït la garantia definitiva.
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CONSIDERANT.- Que amb posterioritat, en data 27 de març de 2012, l'empresa VAINDECO
S.L. va presentar justificant d'haver depositat la garantia definitiva corresponent al lot 1
relativa a Parcel·la E.1.1.1 situada en el municipi de Rafelbunyol de 1.105,65 metres quadrats,
sol·licitant una pròrroga no inferior a tres mesos per a la presentació de l'aval definitiu del lot
2, relatiu a la Parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi de Rafelbunyol de 1.804,10 metres
quadrats, al·legant “que el procés d'estudi de mercat i la seua probable evolució en un futur
immediat està sent més complex del que preveu. Les informacions prèvies i els sondejos que es
van fer per a la preparació de l'oferta són difícils de confirmar, i el nostre departament
comercial precisa un termini més folgat per a concretar la demanda real”.
CONSIDERANT.- Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de març de 2012
va acordar:
PRIMER.- Adjudicar la parcel·la identificada com E.1.1.1. De 1.105,65 m'a2 la
mercantil VAINDECO S.L., domiciliada en la Plaça Bandes de Música de la Comunitat
Valenciana 7, baix-dreta de València, CIF núm. B-46376778, pel preu de CINC-CENTS
HUITANTA-HUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTAQUATRE CÈNTIMS D'EUROS IVA INCLÒS (588.923,44 € IVA inclòs) equivalents a
499.087,66 € més 18% d'IVA. L'adjudicació es va realitzar amb sotmetiment a l'oferta
presentada a la que l'empresa quedava vinculada.
SEGON: Deixar sobre la mesa, i en conseqüència pendent de resolució, la sol·licitud de
pròrroga formulada respecte a la justificació de presentació de la garantia definitiva
relativa al lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi de Rafelbunyol de 1.804,10
metres quadrats, per suposar una variació respecte a la primera sol·licitud de pròrroga
realitzada i no haver pogut ser objecte d'estudi per la corporació a l'haver-se formulat
el dia anterior a la celebració de la sessió del Ple de l'Ajuntament.
TERCER: Declarar desert el procés d'adjudicació de l'alienació de la parcel·la relativa
al lot 3, Parcel·la E.1.1.3 situada en el municipi de Rafelbunyol de 1.653,52 metres
quadrats, al no haver-se formulat oferta sobre la mateixa.
CONSIDERANT.- Que per acord de Ple de data 2 de maig de 2012, es va accedir a la
sol·licitud formulada per l'empresa Vaindeco S.L. de concessió d'una pròrroga de tres mesos
per a la presentació de l'aval definitiu corresponent al lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el
municipi de Rafelbunyol de 1.804,10 metres quadrats indicant-se expressament que el termini
començava a comptar del moment en què es va cursar la sol·licitud, és a dir, el 27 de març de
2.012, per la qual cosa la data per a la presentació del dit aval definitiu caducaria el dia 27 de
juny de 2012
CONSIDERANT.- Que per escrit de data 27 de juliol del 2012, registrat en el registre General
de l'Ajuntament en data 31 de juliol de 2.012 la mercantil VAINDECO S.L. va presentar escrit
que en essència manifestava:
1. La renúncia, per qüestions financeres i de viabilitat, a prosseguir amb la licitació
de la parcel·la del Lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi de Rafelbunyol de
1.804,10 metres quadrats
2. La sol·licitud de la devolució de l'aval de data 27 de febrer de 2012 per un import
de 16.227,61 € depositat com a garantia provisional per a participar en la licitació
de l'adjudicació del del Lot 2, parcel·la E.1.1.2 situada en el municipi de
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Rafelbunyol de 1.804,10 metres quadrats, justificant esta excepcionalitat en els
greus problemes de finançament derivat de l'actual conjuntura econòmica.
3. La sol·licitud d'una pròrroga de sis mesos per al pagament del preu de la parcel·la
del lot 1, parcel·la identificada com E.1.1.1. Situada en el Municipi de Rafelbunyol
de 1.105,65 m2
CONSIDERANT.- Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1 d'octubre de 2.012,
va acordar, en relació amb la sol·licitud d'ampliació del termini per al pagament del preu de la
parcel·la corresponent al lot 1, parcel·la E.1.1.1 de 1.160,65 m2, estimar parcialment la
sol·licitud concedint d'un termini addicional de dos mesos a comptar del venciment del termini
inicial per a procedir al pagament del preu de la parcel·la E.1.1.1., per aplicació del que
establix l'article 49 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu Comú sobre ampliació de terminis Advertint que finalitzat el dit
termini, que vencerà el 13 d'octubre del 2012, sense que s'haja procedit al pagament de la
parcel·la, es procedirà a incoar expedient de resolució contractual.
CONSIDERANT.- Que finalitzat el termini addicional mencionat en el paràgraf anterior no es
va procedir al pagament del preu de la parcel·la, E.1.1.1 de 1.160,65 m2.
CONSIDERANT.- Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 d'octubre de
2.012, va acordar:
1.- Iniciar expedient de resolució del contracte per causa imputable al contractista de
conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2.- Donar tràmit d'audiència a la contractista per un termini de 10 dies naturals,
perquè accepte o s'opose a la resolució del contracte iniciat d'ofici per part de l'Administració
municipal.
3.- Iniciar expedient de confiscació de la garantia definitiva pels danys i perjuís
ocasionats a l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol conseqüència de l'incompliment contractual de
la mercantil contractista.
4.- Donar tràmit d'audiència pel termini de deu dies naturals a l'avalista (entitat Banc
de València S.A.) perquè al·legue el que al seu Dret convinga.
CONSIDERANT.- Que durant el termini d'audiència concedit es va presentar escrit per part
de la mercantil Vaindeco S.L. en el que en essència plantejava la sol·licitud de concessió de 3
mesos addicionals de pagament del preu de la parcel·la, atenent a les actuals circumstàncies
del mercat immobiliari i en espera de fructificar certes gestions que estan realitzant per mitjà
de la possibilitat de constituir una agrupació de propietaris en règim de cooperativa de
vivendes.
CONSIDERANT.- Que a la vista de les dites al·legacions, el Ple de l'Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 29 de novembre de 2012 va acordar accedir a la sol·licitud formulada per la
mercantil Vaindeco S.L. durant el tràmit d'audiència en el sentit de concedir una pròrroga
addicional de tres mesos per a procedir al pagament del preu de la parcel·la del lot 1, parcel·la
identificada com E.1.1.1., situada en el Municipi de Rafelbunyol a 1.105,65 m2.
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Que el dit acord va ser notificat als interessat per burofax de data 11 de desembre de 2012,
constant la seua recepció en data 12 de desembre de 2012.
CONSIDERANT.- Que transcorregut el termini addicional concedit, no consta que s'haja
procedit al pagament del preu de la parcel·la adjudicada.
Vist l'informe jurídic emés per la Secretaria de l'Ajuntament de què es desprén en
essència el següent:
1. Que en el present supòsit de fet ens trobem davant d'un contracte administratiu especial
dels previstos en l'article 19 1 b) del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, tal com determinava l'estipulació 2 del Plec de Condicions, i que per tant es
regix per la normativa aplicable en matèria de contractació pública en relació amb els
efectes i l'extinció del contracte.
2. Que el plec de condicions aprovada establia en la seua estipulació 14 en relació amb la
formalització del contracte i la forma de pagament, el següent:
“Justificat el depòsit de la garantia definitiva els presents contractes podran ser
formalitzats una vegada es faça efectiu el pagament de les parcel·les per a la qual cosa
el/els adjudicatari/s disposarà/n del termini màxim de 4 mesos (a millorar en l'oferta) a
comptar del moment de l'adjudicació definitiva”.
3. Que en estos moments, el termini establit en el plec ha sigut incomplit per part de la
mercantil adjudicatària pel que l'Administració municipal pot, com a conseqüència de
l'incompliment, procedir a la resolució del contracte per causa imputable al
contractista.
4. Que la normativa aplicable en matèria de contractació pública per al present supòsit és
el TRLCSP, que establix en l'article 223 relatiu a les causes de resolució:
“L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals
en els plecs o en el contracte.”
5. Que en el present supòsit de fet, la falta de pagament de la parcel·la alienada per part
de la mercantil adjudicatària és una de les condicions essencials del contracte, la qual
ha sigut incomplida i ha de portar, com a conseqüència, l'inici d'un expedient de
resolució del contracte.
6. Que l'article 109 del RGLCAP establix el procediment que s'ha de seguir per a
qualsevol expedient de resolució contractual, en els termes següents:
“1. La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància
del contractista, amb l'autorització prèvia, en el cas previst en l'últim paràgraf de l'article
12.2 de la Llei, del Consell de ministres, i compliment dels requisits següents:
A.-Audiència del contractista per un termini de deu dies naturals, en el cas de proposta
d'ofici.
B.-Audiència, en el mateix termini anterior, de l'avalista o assegurador si es proposa la
confiscació de la garantia.
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C.-Informe del Servici Jurídic, excepte en els casos previstos en els articles 41 i 96 de la
Llei.
D.-Dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma
respectiva, quan es formule oposició per part del contractista.”
7. Que en relació amb els efectes de la resolució del contracte, s'ha de posar en relleu el
que disposa l'article 225. Del TRLCSP:
“3. Quan el contracte es resolga per incompliment culpable del contractista, este haurà
d'indemnitzar a l'Administració els danys i perjuís ocasionats. La indemnització es farà
efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, si és el cas, s'haguera constituït, sense
perjuí de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es referix a l'import
que excedisca del de la garantia confiscada.
4. En tot cas l'acord de resolució contindrà pronunciament expresse sobre la procedència o
no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que, si és el cas, haguera sigut
constituïda. Només s'acordarà la pèrdua de la garantia en cas de resolució del contracte
per concurs del contractista quan el concurs haguera sigut qualificat com a culpable.”
Concloent el següent:
“PRIMERA.- La mercantil adjudicatària ha incomplit amb una de les obligacions essencials
del contracte com és procedir al pagament de la parcel·la, i hi ha causa de resolució del
contracte per causa imputable al contractista.
SEGONA.- Per al cas que l'Administració procedisca a la incoació de l'expedient de resolució
del contracte, s'haurà de tindre en consideració el procediment establit per a les resolucions
dels contractes de l'article 109 del RGLCAP.
TERCERA.- La resolució del contracte per causa imputable al contractista possibilita a
l'Administració per a acordar la confiscació de la garantia definitiva depositada per a
rescabalar-se dels danys i els perjuís ocasionats”.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques i urbanisme emés en data 19
de novembre de 2013.
El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, per majoria absoluta d'onze vots a favor, dels
Regidors dels Grups Popular, PSPV-PSOE i Bloc Compromís, i dos abstencions, dels Regidors
del grup Independents de Rafelbunyol, acorda:
PRIMER.- Iniciar expedient de resolució del contracte per causa imputable al
contractista de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
SEGON.- Donar tràmit d'audiència a la contractista per un termini de 10 dies
naturals, perquè accepte o s'opose a la resolució del contracte iniciat d'ofici per part de
l'Administració municipal.
TERCER.- Iniciar expedient de confiscació de la garantia definitiva pels danys i
perjuís ocasionats a l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol conseqüència de l'incompliment
contractual de la mercantil contractista.
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QUART.- Donar tràmit d'audiència pel termini de deu dies naturals a l'avalista (entitat
Banc de València S.A.) perquè al·legue el que al seu dret convinga.”

SÈPTIM.- MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS APROVAT PER A
L'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 DEL SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL DE RAFELBUNYOL D'UNA
SUPERFÍCIE DE 3.354 M'I2 QUE SEGONS RECENT MESURAMENT ASCENDIX A
3.376,73 M2, PEL QUE FA AL PREU DE LES MATEIXES
Per part del Sr. alcalde es llig la proposta següent:
“El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2013, va acordar
declarar desert el procés 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 del sòl urbanitzable residencial
de Rafelbunyol per no presentar-se ofertes durant el terme atorgat a este efecte.
Tampoc s'han presentat, des de la dita data, ofertes per a l'adjudicació directa de cap
de les parcel·les.
A la vista de la dita circumstància, i entenent que una de les causes principals de què
les parcel·les hagen quedeu desertes és que el preu no ha resultat atractiu, s'ha ordenat
l'elaboració d'un informe tècnic de determinació del valor de les parcel·les per a ajustar-ho més
al preu real del mercat..
Del dit informe es desprén l'assignació d'un valor de 351,61 €/m2 de sòl.
En conseqüència procedix la modificació del plec de condicions pel que fa al preu de
les parcel·les, i iniciar de nou el procediment de licitació de les parcel·les.
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'obres
Públiques de data 19 de novembre del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat favorablement
l'assumpte al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, explica que ja fa temps que el
Ple de l'ajuntament va decidir vendre estes parcel·les per a finançar la construcció del Camp de
futbol i si existia romanent seria el mateix ple el que decidirà en què invertir-ho. És veritat que
en l'anterior subhasta les parcel·les van eixir per uns 550- 600 €/ m2 no es va vendre cap. Com
és una cosa que necessiten, estan a favor.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, també lamenta
que siga una de les úniques vies de finançament que té l'Ajuntament. Es tracta de posar a la
venda unes parcel·les d'entre 85 i 120 m2 per un preu d'uns 426 € IVA inclòs, és a dir, sobre un
30% més econòmic que l'anterior subhasta. Els ha sorgit el dubte de si se sap el cost real per m2
el benefici que obtindrem.
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Aclarix el Sr. secretari que el preu de m2 urbanitzat està sobre uns 180 €. Quedarà algun
xicotet gasto, però no creu que varie molt sobre el preu total.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es mostra a favor.
Explica el Sr. alcalde que fonamentalment la venda no es fa per a saldar deutes, sinó per
a invertir en les obres del camp de futbol.
Finalment sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
Primer.- Modificar el plec de condicions aprovat pel ple de l'ajuntament en sessió de
data 29 de novembre de 2012 relatiu a l'alienació per procediment obert de 27 parcel·les de
titularitat municipal, resultat de la divisió material de la parcel·la e.5.7 integrada en el sector IV
del sòl urbanitzable residencial de Rafelbunyol d'una superfície de 3.354 m2 que segons recent
mesurament ascendix a 3.376,73 m2, pel que fa al preu de les mateixes, d'acord amb la
valoració que obra en l'expedient, i que queda fixat en els preus següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lot 1. Parcel·la E.5.7.1 , de 123,25 m2: 43.335,93 €, +21% de I.V.A.
Lot 2. Parcel·la E.5.7.2, de 118,27 m2: 41.584,91 €.+ 21% de I.V.A.
Lot 3. Parcel·la E.5.7.3 de 94,43 m2: 33.202,53 € + 21% de I.V.A.
Lot 4. Parcel·la E.5.7.4, de 107,35 m2: 37.745,33 € + 21% de I.V.A.
Lot 5. Parcel·la E.5.7.5, de 131,31 m2: 46.169,90 € + 21% de I.V.A.
Lot 6. Parcel·la E.5.7.6 de 137,38 m2: 48.304,18 € + 21% de I.V.A.
Lot 7. Parcel·la E.5.7.7 de 190,23 m2: 66.886,77 € + 21% de I.V.A.
Lot 8. Parcel·la E.5.7.8 de 110,51 m2: 38.856,42 € + 21% de I.V.A.
Lot 9. Parcel·la E.5.7.9 de 111,84 m2: 39.324,06 € + 21% de I.V.A.
Lot 10. Parcel·la E.5.7.10 de 85,89 m2: 30.199,78 € + 21% de I.V.A.
Lot 11. Parcel·la E.5.7.11 de 94,35 m2: 33.174,40 € + 21% de I.V.A.
Lot 12. Parcel·la E.5.7.12 de 108,31 m2: 38.072,04 € + 21% de I.V.A.
Lot 13. Parcel·la E.5.7.13 de 136,02 m2: 47.825,99 € + 21% de I.V.A.
Lot 14. Parcel·la E.5.7.14 de 137,30 m2: 48.276,05 € + 21% de I.V.A.
Lot 15. Parcel·la E.5.7.15 de 136,94 m2: 48.194,47 € + 21 % de I.V.A.
Lot 16. Parcel·la E.5.7.16 de 141,43 m2: 49.728,20 € + 21% de I.V.A.
Lot 17. Parcel·la E.5.7.17 de 117,16 m2: 41.194,62 € + 21% de I.V.A.
Lot 18. Parcel·la E.5.7.18 de 129,75 m2: 45.621,39 € + 21% de I.V.A.
Lot 19. Parcel·la E.5.7.19 de 129,75 m2: 45.621,39 € + 21% de I.V.A.
Lot 20. Parcel·la E.5.7.20 de 116,78 m2: 41.061,01 € + 21% de I.V.A.
Lot 21. Parcel·la E.5.7.21 de 137,70 m2: 48.416,69 € + 21% de I.V.A.
Lot 22. Parcel·la E.5.7.22 de 137,70 m2: 48.416,69 € + 21% de I.V.A.
Lot 23. Parcel·la E.5.7.23 de 137,76 m2: 48.437,79 € + 21% de I.V.A.
Lot 24. Parcel·la E.5.7.24 de 137,76 m2: 48.437,79 € + 21% de I.V.A.
Lot 25. Parcel·la E.5.7.25 de 122,76 m2: 43.163,64 € + 21% de I.V.A.
Lot 26. Parcel·la E.5.7.26 de 122,60 m2: 43.107,38 € + 21% de I.V.A.
Lot 27. Parcel·la E.5.7.27 de 122,20 m2: 42.966,74 € + 21% de I.V.A.

Segon.- Realitzar nova convocatòria de licitació pública per mitjà d'inserció d'edictes en
el Butlletí Oficial de la província de València, i en el perfil del contractant de l'Ajuntament de
Rafelbunyol.
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OCTAU.- APROVACIÓ DEL CONVENI SINGULAR A SUBSCRIURE AMB
L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A L'EXECUCIÓ DE LES
OBRES “REHABILITACIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Obres
Públiques de data 19 de novembre del 2013 en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Atorgada la paraula als portaveus dels grups Polítics, el Sr. Carbonell, portaveu del grup
Bloc-Compromís, indica que es tracta d'una cosa que vénen parlant des de 2011, perquè estava
pendent de rebre una subvenció del 90.000 € de la Generalitat, 90.000 de la Diputació i altres
90.000 € que havia d'aportar el propi Ajuntament per a cobrir la pista de bàsquet del poliesportiu
Paco Camarasa. Al final tots van decidir canviar l'obra i destinar esta subvenció a acabar el
poliesportiu municipal. Ara els han informat que els donaran els 90.000 € de Diputació, a
compte del pressupost de 2013, però han de presentar esta documentació i iniciar les obres en
2014.
La resta de portaveus manifestes el vot a favor del seu grup.
Sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat, el ple de l'ajuntament acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni singular de col·laboració que subscriuen la Diputació Provincial
de València i l'Ajuntament de Rafelbunyol per a l'actuació “REHABILITACIÓ DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL”, i el text íntegre de la qual és el següent:
“CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL PER A L’ACTUACIÓ
«REHABILITACIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL .»
En Valencia, a
REUNITS
D’una banda, el Sr. ALFONSO RUS TEROL, president de l’Excma. Diputació Provincial de
València, actuant en nom i representació d’esta, en virtut del decret núm. __________ de data
___________, d’acord amb el que disposa l’article 34.1 b) de la Llei 7/1985, reguladora de les
Bases de Règim Local, assistit pel Sr. VICENTE RAFAEL BOQUERA MATARREDONA,
secretari general de la mateixa corporació, en exercici de les funcions de fe pública que li
atribuïx la Disposició Addicional Segona, 1, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic.
I d’una altra, el Sr. JAIME GARCÍA GARCÍA, Alcalde-President de l’Ajuntament de
Rafelbunyol, en virtut del que s’ha acordat en data ______________, en nom i representació de
la dita entitat, atés el que disposa l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, assistit per el Sr. FRANCISCO JAVIER BELLUZ Y REQUENO,
Secretari General de l’Ajuntament de Rafelbunyol, com a fedatari i assessor legal preceptiu.
EXPOSEN
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PRIMER
Que segons el que establix l’art. 31 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, són fins propis i específics de la província garantir els principis de solidaritat i
equilibri intermunicipals, en el marc de la política econòmica i social i, en particular, i entre
altres, assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels
servicis de competència municipal.
SEGON
I. Que l’Ajuntament no té els recursos suficients per a fer front a les obres de “Rehabilitació del
poliesportiu municipal ”.
II. Atés que hi ha un informe favorable de la Intervenció de la Diputació de València de data
_______________________.
Per tot això que s’ha exposat, els reunits, que declaren que tenen plena capacitat jurídica i
d’obrar, lliurement i espontàniament, convenen a obligar-se d’acord amb les següents:
ESTIPULACIONS
PRIMERA. És objecte del present conveni determinar la participació d’ambdues corporacions
en el finançament i l’execució de les obres de “Rehabilitació del poliesportiu municipal”, en el
municipi de Rafelbunyol.
SEGONA. La subvenció que la Diputació concedix a l’empara del present conveni ascendix a
un màxim de huitanta-nou mil huit-cents huitanta-quatre euros amb vint-i-set cèntims
(89.884,27 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 622 341.00/76200 del vigent pressupost
de despeses, i s’aplicarà exclusivament a l’execució de l’obra.
En ser una despesa sense finançament afectat, la incorporació del romanent de despesa no
executada corresponent a l’anualitat 2013 només procedix en l’exercici immediat següent,
quedant condicionada en tot cas, la dita incorporació, a l’existència de recursos financers que
permeten la seua incorporació.
TERCERA. Els lliuraments de fons requeriran la certificació prèvia de l’obra executada,
firmada pel director tècnic d’esta i aprovada per Resolució de l’Alcaldia.
El pagament l’efectuarà, en primer lloc, la Diputació Provincial de València fins al límit
establit i d’acord amb la periodificació anual, ja que es tracta d’una bestreta de la subvenció
regulada en l’article 34.4 de la Llei 38/2003 i en la Base 57. K) de les d’Execució del
Pressupost. La resta de l’obra, en el cas que l’import de l’adjudicació siga superior al total
compromés per esta Diputació, serà a càrrec de l’Ajuntament.
En el cas que es produïsquen pagaments anticipats, l’Ajuntament quedarà excepcionat
d’aportar garanties.
En el supòsit de produir-se modificacions del contracte de les obres que suposen un increment
sobre la quantitat a abonar per la Diputació, l’excés serà a càrrec exclusiu de l’Ajuntament.
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Per correspondre l’import de la subvenció concedida a un percentatge del projecte que
presentarà el peticionari, este haurà de justificar el 100% de tal projecte, en el cas que la
justificació no arribe a este percentatge, la quantitat concedida serà minorada mantenint el
percentatge concedit el seu dia sobre la quantitat justificada, havent de reintegrar l’Ajuntament
la part que corresponga; una vegada presentat el projecte per l’Ajuntament en la Diputació,
esta fixarà el percentatge definitiu sobre el pressupost aprovat.
Així mateix, este percentatge es mantindrà en el cas que el pressupost inicial es minorará per
modificació o canvi de projecte, sent la quantitat concedida inicialment la que es fixarà com a
màxim si el pressupost s’incrementa.
QUARTA. L’Ajuntament de Rafelbunyol s’obliga al següent:

a) A redactar el projecte de les obres de “Rehabilitació del poliesportiu municipal” i a
contractar i executar les obres, de conformitat amb el que establix el Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, o norma que la substituïsca. Així mateix, este projecte
serà presentat en la Diputació, fixant esta el percentatge definitiu sobre el pressupost
aprovat.

b) A preveure que l’expedient de contractació incloga, entre les clàusules del Plec de
Condicions, una on conste l’obligació del contractista, a expenses d’ell, de col·locar en
un lloc ben visible un cartell informatiu que es tracta d’una obra finançada per la
Diputació Provincial, el model de la qual li serà facilitat per esta.

c) A l’adjudicació de les obres l’any 2014 i a presentar el quadre resum d’adjudicació en
la Diputació, el model de la qual li serà facilitat per esta.

d) A la presentació de les certificacions d’obres, degudament firmades i aprovades, a fi de
percebre el seu import.

e) A aportar un certificat del seu secretari-interventor acreditant la concessió, o no,
d’altres ajudes per a cofinançar la despesa derivada de l’execució de les obres.
CINQUENA. La vigència del present conveni queda compresa entre la data de la seua
formalització i el 30 de desembre del 2015, llevat que es produïsquen reajustaments de les
anualitats. En este supòsit la vigència quedarà prorrogada d’acord amb la temporalització del
reajustament produït.
SISENA. Les parts, per a qualsevol qüestió derivada del present conveni, renuncien a qualsevol
altre fur que poguera correspondre’ls i se sotmeten expressament a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
SETENA. La subvenció concedida a l’empara del present Conveni quedarà subjecta al que
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com a allò que s’ha
disposat en desplegament d’esta en les Bases d’Execució del Pressupost de la Corporació.
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I en prova de conformitat amb el contingut total del present Conveni, que s’estén en tres
exemplars, el firmen els reunits en el lloc i en la data indicats al principi. Fdo. L'alcalde
president de l'Ajuntament de Rafelbunyol, Jaime García García; el president de l'Excma.
Diputació provincial de València, Alfonso Rus Terol; el secretari general de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, D. Francisco Javier Pelluz Requeno; El secretari general de l'Excma. Diputació
Provincial de València, D. Vicente Rafael Boquera Matarredona”
SEGON.- Facultar al Sr. alcalde-president, D. Jaime García García, perquè amb la seua firma
formalitze el dit Conveni.

NOVÉ.- MOCIÓ INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DEL DIA CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Explica que el Sr. alcalde que hui es commemora el Dia contra la Violència de Gènere,
donant-li la paraula a la Sra. Regidor del grup Popular, Mª Carmen Piquer perquè llija la moció,
per estar al capdavant de la Regidoria de la Dona.
La Sra. Piquer llig la declaració següent:
“La violència contra les dones constituïx una violació dels Drets Humans Fonamentals
de les persones, en el que suposa de destrucció de la dignitat d’estes, menyscabant l’educació
dels fills i denigrant els agressors, sent per tant un obstacle per al desenvolupament d’una
societat justa, lliure i solidària en el desenrotllament de la igualtat entre hòmens i dones.
L’Assemblea General de les Nacions Unides, va proclamar el dia 25 de novembre, com a «Dia
Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona», per a manifestar de manera
unànime el greu problema que suposa la violència exercida de forma despietada contra les
dones.
Al desembre del 2004, el Parlament espanyol va aprovar per unanimitat la Llei Orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. El
fi últim d’esta Llei és l’eradicació i la prevenció de la violència de gènere. Esta Llei regula
l’elaboració d’un Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere per a
introduir en l’escenari social les noves escales de valors basades en el respecte dels drets i
llibertats fonamentals i d’igualtat entre hòmens i dones, així com en l’exercici de la tolerància i
de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència, tot això des de la perspectiva de
gènere.
Tal com establix la Llei, els poders públics no poden ser aliens a la violència de gènere, que
constituïx un dels atacs més flagrants a drets fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida,
la seguretat i la no-discriminació proclamats en la nostra Constitució, per la qual cosa tenen,
d’acord amb el que disposa l’article 9.2 de la Constitució, l’obligació d’adoptar mesures
d’acció positiva per a fer reals i efectius dits drets, removent els obstacles que impedixen o
dificulten la seua plenitud.
Així mateix, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la
Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana,
l’objecte de la qual és l’adopció de mesures integrals per a l’eradicació de la violència sobre la
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dona, en l’àmbit competencial de la Generalitat, oferint protecció i assistència tant a les dones
víctimes de la violència com als seus fills i filles menors i/o persones subjectes a la seua tutela o
acolliment, així com les mesures de prevenció, sensibilització i formació amb la finalitat
d’implicar a tota la societat de la Comunitat Valenciana.
En els últims anys s’han aconseguit importants avanços tant legislatius com socials, no obstant
això, continuen sent necessàries polítiques i compromisos que aconseguisquen l’eradicació
d’esta xacra social. Este és un èxit de llarg recorregut que exigix un esforç col·lectiu.
Ens estem trobant amb noves formes de violència que vénen propiciades per les noves formes
de relacions socials basades en les modernes tecnologies, a les que es té accés de forma
majoritària i que suposen nous reptes per a la prevenció d’esta nova possible violència sense
menyscabar la llibertat de les persones.
Els ajuntaments, com l’administració més pròxima a la ciutadania, no són aliens al fenomen de
la violència de gènere i deuen, per això, en major grau fomentar la conscienciació de tots els
actors socials, adoptar actuacions que aconseguisquen remoure d’una forma efectiva els
obstacles per a aconseguir la igualtat i el respecte per la diversitat garantit per la nostra
Constitució.
És necessari proporcionar un tractament integral durant tot l’any, destacant que este problema
només podrà solucionar-se a través de la conscienciació de la ciutadania. Estem totalment
convençuts que l’educació, pilar fonamental sobre el qual s’assenten els valors morals i ètics,
és la base des d'on cal treballar buscant la prevenció i sobretot l’educació en valors d’igualtat
entre hòmens i dones.
Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents: ACORDS
PRIMER. Manifestar el rebuig unànime a la violència de gènere i el suport incondicional tant
a les víctimes com a les famílies d’estes.
SEGON. Promoure campanyes d’informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la
població, que analitzen el fenomen violent en totes les seues dimensions i divulguen la gravetat
del problema des de la vulneració dels drets fonamentals i la comissió de delicte que açò
suposa, col·laborant amb les associacions i grups que lluiten contra la violència, instant els
ciutadans i ciutadanes a rebutjar l’ús de la força i a establir el diàleg en la resolució de les
seues diferències, i apel·lant a la conciliació de voluntats per a denunciar aquelles situacions
d’abús que es produïsquen en el nostre entorn o fora d’este.
TERCER. Promoure campanyes especials entre adolescents i jóvens perquè identifiquen la
manifestació de violència que es poguera donar tant en les relacions tradicionals com en les
propiciades per les noves tecnologies i d’esta manera aconseguir la seua educació en el
respecte i la igualtat de gènere i per a desterrar així valors sexistes, encara molt vigents en la
nostra societat.
QUART. Garantir que els professionals que atenen este fenomen violent disposen de protocols
d’actuació que els permeta la prevenció, la detecció precoç, l’assistència i l’atenció de les
víctimes.
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CINQUÉ. Col·laborar de manera activa amb la comunitat educativa per a facilitar que, per
mitjà de la seua labor preventiva i de sensibilització, es consciencie a la societat que només es
pot eradicar el problema de la violència de gènere per mitjà del compromís de tots.
SISÉ. Sol·licitar que totes i cada una de les administracions públiques continuen implicant-se
de forma activa en les polítiques encaminades a l’eradicació de la violència contra les dones,
cada una des dels àmbits i les competències que li són propis i, al mateix temps, treballant de
forma ordenada i coordinada entre totes elles per a unir objectius i optimitzar recursos..”
La Sra. Piquer, regidor del grup de Bloc-Compromís, indica que li ha arribat informació
que esta moció de la FVMP la va aprovar de forma unilateral el PP, per la qual cosa volia
incidir en un punt que ja van comentar en comissió, en concret en referència als pressupostos
generals de l'Estat, en tant que, des que el PP governa s'està retallant en este tema, per la qual
cosa volen fer constar que el seu partit està en contra d'estos retalls.
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, recalca les paraules dites per la
Sra. Piquer, perquè consideren que la implicació de les administracions és crucial en este cas i
que si no es produïx, poc es podrà fer respecte d'això per part dels professionals i de les dones
víctimes de la violència de gènere. Manifesten també el rebuig dels retalls de l'Estat en este
tema.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, llig l'informe facilitat per la Policia
Local en el qual s'indica que s'han produït 11 denúncies de violència de gènere; 16 entrevistes
per a assessorament sobre la violència de gènere i actualment hi ha vigents 31 ordres judicials
de protecció..
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada unanimitat.
Abans de passar al següent punt, explica el Sr. alcalde que hi ha tres mocions iguals dels
tres partits polítics respecte al tancament de RTVV, per la qual cosa proposa que cada partit llija
la seua moció i ells respondran conjuntament. Finalment es decidix que en primer lloc cada grup
polític Llija les seues propostes d'acord i després es realitze el debat conjunt

DESÉ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSPV-PSOE RELATIVES AL
TANCAMENT DE RTVV
Per part del Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, es lligen els acords presentats
en la seua moció per a la seua consideració i aprovació pel Ple:
1. Revocar amb caràcter immediat la decisió del Govern de la Generalitat de tancar La
Ràdio Televisió Pública Valenciana.
2. Establir mesures de diàleg, junt amb la resta de forces polítiques de les Corts
Valencianes, el Consell d'Administració de RTVV i representants dels treballadors, per
a garantir la viabilitat i continuïtat de La Ràdio Televisió Pública.
3. Exigir responsabilitats polítiques i judicials pel greu pel juí que s'ha produït com a
conseqüència del balafiament dels diners públics de tots els valencians i les
valencianes.
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4. Notificar el present acord, per a la seua presa en consideració, a la Mesa de Les Corts
Valencianes i al Govern de la Generalitat.

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP INDEPENDENTS DE
RAFELBUNYOL RELATIVA AL TANCAMENT DE RTVV
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es lligen
els acords presentats en la seua moció per a la seua consideració i aprovació pel Ple:
1. L'Ajuntament de Rafelbunyol inste al Consell i al govern del PP, que retire l'acord de
tancament de Canal 9.
2. L'Ajuntament de Rafelbunyol presente un escrit al Sr. Fabra, que es manifeste el nostre
rebuig més absolut, al tancament d'este ens audiovisual
3. L'Ajuntament de Rafelbunyol, insta a la Generalitat Valenciana a què a través del
consens amb la resta de formacions polítiques i sindicats, busque solucions, per a
donar viabilitat a un Canal 9, independent, transparent i de qualitat.
4. Des de l'Ajuntament de Rafelbunyol, transmetre el suport a tots els treballadors que
formen esta entitat”

DESÉ SEGON.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP BLOC-COMPROMÍS RELATIVA
AL TANCAMENT DE RTVV
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, es lligen els acords
presentats en la seua moció per a la seua consideració i aprovació pel Ple:
“Primer.-Manifestar el rebuig absolut de la corporació a la decisió del Consell de tancar
RTVV.
Segon.-Donar ple suport als treballadors i les treballadores de RTVV.
Tercer.-Instar al Consell a buscar alternatives de viabilitat per al manteniment d'una ràdio i
televisió pública valenciana, pròxima, plural i imparcial com a servici públic fonamental per a
la defensa i l'ús de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial, cultural i de
cohesió social.
Quart.-Remetre la present moció i els seus acords a
President de la Generalitat
Portaveus dels grups parlamentaris en Les Corts valencianes
Directora de RTVV
Comité d'Empresa de RTVV”

Després de llegides les propostes d'acord dels diferents grups municipals, el Sr. Alcalde
indica que “el seu grup lamenta la decisió presa per la presidència de la Generalitat. Ja fa
temps que tots els grups polítics parlen del sobredimensionada que estava la RTVV, amb 1800
treballadors en Canal 9 i un deute d'1.200.000 €. Fa temps l'actual president del partit
socialista va dir que “ningú ploraria si morira l'actual Ràdio Televisió Valenciana”. Altres
polítics han dit que l'ens era inviable i la plantilla desproporcionada i que s'havia de prendre
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mesures. La Generalitat va prendre mesures i va fer un ERE de 1.000 treballadors, el qual va
ser rebutjat pel TSJCV. Ningú es tira terra als ulls, però a vegades cal prendre mesures molt
doloroses. En este cas és inviable este Ens. Tant de bo es poguera portar a una solució, però
actualment no ho tenim. Actualment considerem que la raó està per damunt dels sentiments,
encara que lamentem que es tanque Canal 9 per tot el problema familiar i laboral que suposa.
Per tant, nosaltres recolzem la decisió presa per la presidència de la Generalitat.”
El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, explica que “RTVV és per llei un
servici públic essencial, a què se li demana que difonga i protegisca la llengua dels valencians i
de la pròpia identitat. És un servici que hauria de garantir el rebre una informació objectiva,
veraç i imparcial. Una ferramenta de vertebració del País, de participació democràtica i
encarregada d'impulsar el sector audiovisual. Els valencians tenim una llengua pròpia, però
tots sabem que la llengua que no té presència en els mitjans de comunicació és una llengua
condemnada a una morta lenta. Tenim dret a una RTVV en valencià, pública i de qualitat que
siga ferramenta de vertebració del País i de participació democràtica. Eixa i no una altra és la
RTVV que reivindiquem i que és possible. La societat valenciana reclama una ràdio i una
televisió pública en valencià i de qualitat. Són altres els que han pervertit els objectius de RTVV
i l'han convertit en una ferramenta de manipulació i propaganda. Són altres els que l'han portat
a la ruïna amb una gestió nefasta i els que han buscat el benefici propi en compte del benefici
social. Ara volen tancar RTVV els mateixos que l'han portat a la fallida i al descrèdit social i no
ho van a aconseguir. No reclamem tornar al passat, volem ser el futur, l'espill on puguen mirarse els valencians i per això hem eixit al carrer. Per a dir que RTVV és la nostra i la volem la
nostra” Acaba indicant que estes paraules es van llegir en la manifestació del 9 de novembre a
València sobre RTVV. Quant a l'exposició que ha fet el Sr. alcalde indica que el seu Grups
també lamenta la decisió del govern del Sr. Fabra, i per això estan defenent-la. Afig que “per a
res els servix l'argumentació del deute públic i els treballadors que utilitza, quan han sigut els
governs de Zaplana i Camps la que l'han portat a esta situació. Quan va deixar Lerma el
govern RTVV tenia 654 treballadors i un deute de 32 milions d'euros. És a dir que els
responsables de la mort de Canal 9 tenen nom i cognoms i és el Partit Popular. I en relació a la
frase que “ningú ploraria …” es va dir en referència a la televisió actual existent segrestada i
manipulada pel PP per a donar-se propaganda i amagar coses com l'accident de metro.”
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que “a
hores d'ara tots sabem per què s'ha tancat Canal 9 i com s'ha tancat. Pensàvem que l'equip de
govern del Sr. Fabra tenia altres fórmules per a fer el que han fet, però amb la seua actuació,
ells mateixos s'han condemnat. Ara ens parlen del capítol 1, dels salaris, dels 72.000.000
milions d'euros. Però ens ho diuen ara, i no fa cinc anys. Són incongruències que no entenem,
com tampoc entenem per a què estan els Consells d'Administració d'estes empreses o els
sindicats. Per què no ho han denunciat abans? Per descomptat, la culpa de tot la té el Partit
Popular, que és qui està governant, però pensem que tots els partits polítics que estan en el
Consell d'Administració i els sindicats haurien de fer examen de consciència i veure que han fet
o deixat de fer per a arribar a esta situació. Evidentment Canal 9 és el principal mitjà de
comunicació de la llengua i la cultura i cal fomentar-ho. Sol·licita que l'Ajuntament inste a la
Generalitat Valenciana a què a través del consens amb la resta de formacions polítiques i
sindicats, busque solucions, per a donar viabilitat a un Canal 9, independent, transparent i de
qualitat.”
La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, contesta la intervenció del partit
Popular indicant que “és veritat que la plantilla estava sobredimensionada, però la solució no
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era tancar Canal 9. Hi havia altres solucions que es podrien haver plantejat. Pensen que les
mesures no passen per tancar i tot és conseqüència de la gestió dels últims anys. Es va vendre
la història que tancaven canal 9 per a no haver de tancar escoles i hospitals. Amb esta
argumentació, ens pareix que s'estan burlant de la societat valenciana perquè tot depén de la
voluntat de tancar i de la mala gestió, perquè amb el que costa la Formula 1 o altres grans
esdeveniments, Canal 9 podria continuar obert. També veiem una maniobra amagada. Primer
van apagar els repetidors de TV3, ara Canal 9. Pareix que tot el que siga difusió del valencià
done por. Esperem que no s'arribe a la creació d'un canal privat. Reincidir en el nostre suport
als treballadors i als afectats pel tancament de Canal 9.”
El Sr. alcalde sotmet a votació les mocions, després que cada grup exposara els seus
arguments.
Sotmés en primer lloc a votació la moció presentada pel grup del PSPV-PSOE, llegida
en el punt de l'orde del dia número desé, la mateixa és aprovada per set vots a favor dels
regidors dels grups del Bloc-Compromís, Independents de Rafelbunyol i PSPV-PSOE i sis vots
en contra dels regidors del grup del Partit Popular.
Sotmés en segon lloc a votació la moció presentada pel grup d'Independents de
Rafelbunyol, llegida en el punt de l'orde del dia número onzé, la mateixa és aprovada per set
vots a favor dels regidors dels grups del Bloc-Compromís, Independents de Rafelbunyol i
PSPV-PSOE i sis vots en contra dels regidors del grup del Partit Popular.
Sotmés en tercer lloc a votació la moció presentada pel grup de Bloc-Compromís,
llegida en el punt de l'orde del dia número dotzé, la mateixa és aprovada per set vots a favor
dels regidors dels grups del Bloc-Compromís, Independents de Rafelbunyol i PSPV-PSOE i sis
vots en contra dels regidors del grup del Partit Popular.

DESÉ TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE RECLAMANT A LA
GENERALITAT EL PAGAMENT DEL DEUTE CONTRET AMB ELS CENTRES DE
MÚSICA AUTORITZATS I CONSERVATORIS
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“L'impagament del deute pendent i els brutals retalls dels últims anys per part del
Consell de la Generalitat Valenciana, amenacen el futur de 1.200 llocs de treball de 63 centres
de música autoritzats i conservatoris, els estudis de 9.914 alumnes de més de 200 municipis
d'Alacant , Castelló i València i el sistema educatiu musical en el seu nivell intermedi de la
Comunitat Valenciana.
L'últim pagament es va fer fa dos anys, temps en què les societats musicals i els
ajuntaments, dels quals depenen els centres de música i conservatoris municipals, han degut
avançar el pagament de nòmines, impostos i gastos. A més d'estos impagaments, els
pressupostos de la Generalitat Valenciana destinats a estos centres d'educació reglada ha
passat de 5,1 milions en 2009 a 2,35 en 2010 (-54%), 2,3 en 2011 (-55%), 3,4 en 2012 (-34%) i
a 1,4 en 2013 (-73%).
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Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració
aprovació pel Ple els següents ACORDS
Instar el Consell de la Generalitat a:
1. Pagar de manera immediata el deute que té pendent amb els centres de música
autoritzats i conservatoris, ja que compromet seriosament la supervivència dels
mencionats centres.
2. Compensar, per mitjà d'un increment pressupostari, les retallades brutals patides des
de l'any 2010 fins hui, passant de 5,1 milions d'euros en 2009 a 1,4 milions en 2013 (73%).”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Permanent
de Comptes de data 19 de novembre del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat
desfavorablement al Ple de l'ajuntament per sis vots ponderats en contra del representant del
grup del Partit Popular, cinc vots ponderats a favor dels representants del grup del PSPV-PSOE
i Independents de Rafelbunyol i dos abstencions ponderades del representant del grup BlocCompromís.
Continua explicant el Sr. El Sr. Fontelles que amb la moció es fan eco de les
reivindicacions de la Federació de Centres de Música Autoritzats i Conservatoris de la
Comunitat Valenciana que reclama el pagament de les subvencions atorgades que es retarden
fins al punt de posar en perill la prestació d'estos servicis. Consideren que el Ple és el lloc
adequat on presentar-la i més tenint en compte que també es compta en la població amb una
societat musical afectada amb 400 alumnes en la seua escola. Per un altre costat la consellera,
Mª José Català va afirmar que pagaria 2011 abans de l'estiu i 2012 abans de finalitzar l'any i no
ho han fet.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, indica que són partidaris que
es pague a tots els que se'ls dega una subvenció. Mai parlarà de competències, sinó
d'oportunitat. Són coneixedors que fa 15 dies es va celebrar l'Assemblea de Societats de Música
a Algemesí i allí va eixir la iniciativa de reclamar el deute. Hi ha iniciatives parlamentàries del
grup del Bloc i també dels socialistes, i és pel que pensàvem que tal vegada no era,
temporalment parlant, oportuna. Però si ara s'ha presentat, la votaran a favor.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que la
música és una senya d'identitat de la Comunitat Valenciana i per tant qualsevol moció que vaja
en la línia de reclamar el pagament han de recolzar-la tal com van dir en comissió. Però així i
tot, afig que són mocions de partit que estan molt bé, però que per molt que ho aprove este
ajuntament i es remeta no els faran cas, i per tant s'estan gastant recursos administratius i
econòmics de l'Ajuntament. Però així i tot estan en el seu dret de presentar-les. En referència al
punt segon de l'acord de la moció, el veuen correcte, però entenen que demanar un increment en
el pressupost tal com està la Comunitat Valenciana, serà molt complicat. Finalment manifesta el
seu vot a favor.
Explica el Sr. alcalde, en representació del grup Popular, que no és l'ajuntament qui deu
pagar açò, sinó la Generalitat. Recorda que els retalls no sols són en música, sinó també en més
coses. No entenen que hi haja un govern sàdic que vullga fer patir els seus ciutadans fent-los
retalls perquè patisquen. Quan entre el PP, els senyors del PSOE van deixar un deute de 2'8
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bilions d'euros. Per tot això cal retallar i és una cosa que no li agrada a ningú, però en la
situació en què estan no hi ha més remei. La solució no és una altra que estalviar per a pagar el
que es deu, anunciant el vot en contra del seu grup.
Explica el Sr. Fontelles que en relació a este tipus de mocions, i en contestació a les
paraules del Sr. Encarnación, “que un ajuntament només no té força, però si insten molts
ajuntaments i la ciutadania es manifesta, al final s'aconseguixen moltes coses. Respecte a com
deixà Sabater el govern, no tenen xifres per a rebatre-li la seua exposició, però si dir que hi ha
un informe del Consell d'Estat dient que no era cert que el deute fora major del manifestat, i
que va haver-hi comunitats, les governades pel PP, desviades del que pressuposta i una d'elles
la Comunitat Valenciana. També ha dit que cap govern vol retalls i que donem solucions. Es
van donar al seu dia, quan es va criticar l'arribada del papa, la realització d'obres faraòniques
i era llavors quan es devia donar solucions, perquè ara tenim el resultat d'eixes polítiques. En
Canal 9 s'incrementava la plantilla, el nombre d'assessors de cada membre del govern del Sr.
Fabra, l'aeroport de Castelló, és a dir, vostés han gastat en coses que tots sabem. Ara vostés
diuen que no volen els retalls, però que es veuen obligats a fer-ho per la situació. És la situació
que vostés mateixos van provocar, que tenien la responsabilitat de governar, però van preferir
fer negoci. Tampoc són responsables del deute d'este Ajuntament, perquè amb la seua
gestió….”
El Sr. alcalde li interromp dient-li que s'està eixint del tema del debat.
El Sr. Carbonell, indica que el debat que s'ha produït en certa manera els dóna la raó i hi
ha mocions que han de reunir certs requisits com a actualitat i proximitat perquè si no ocorre
això de sempre, el bipartidisme PP/PSOE.
El Sr. Encarnación, indica que en comissió va preguntar si se sabia el que se li devia a la
Societat Musical de Rafelbunyol. Respon el Sr. Fontelles que sobre 15.000 €.
El Sr. Fontelles indica que posar en dubte la presentació de mocions, és introduir-se en
la competència dels portaveus. Dirigint-se al Sr. Carbonell li indica que “Vosté és propens a
demanar que es retire, que la moció l'haguera fet com a prec. Parla d'actualitat i proximitat.
Una de les seues mocions temps arrere era que l'Ajuntament no pagara cap deute. Era una
moció que pensàvem que no servia per a res, i no es va dir, perquè no tenen l'afany de ser els
que més saben de tot.”

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

DESÉ QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOL·LICITANT LA
REDUCCIÓ DE L'IVA PER A BÉNS I SERVICIS CULTURALS
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
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“La pujada abusiva i desproporcionada de l'IVA cultural suposa una agressió sense
precedents a l'accés a la cultura per a molts sectors de la nostra societat i en la nostra
Comunitat.
L'increment de 13 punts, del 8 al 21 %, evidència la concepció que té de la cultura el
Partit Popular, un producte de luxe per a qui puga pagar-se'l, augmentant d'eixa manera la
bretxa social, comprometent seriosament la igualtat d'oportunitats en un àmbit essencial per al
desenrotllament i el creixement democràtic de la ciutadania.
Les repercussions són molt preocupants: augment de la desocupació, tancament
d'empreses culturals fonamentals en la recuperació econòmica, pèrdues d'espectadors i
restricció de l'accés per raons de rendes als sectors més desfavorits. Tota una involució
ideològica que ni tan sols garantix un increment de la recaptació.
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple
els següents ACORDS
Instar el Govern d'Espanya perquè:
1. Reconsidere la pujada de l'IVA per a béns i servicis culturals.
2. Establisca el tipus reduït de l'IVA per a les activitats culturals.
3. Propose i defenga en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un IVA
per a la cultura harmonitzat amb un tipus màxim per davall del 10%.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Permanent
De Comptes de data 19 de novembre del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat favorablement
al Ple de l'ajuntament per cinc vots ponderats a favor dels representants del grup del PSPVPSOE i Independents de Rafelbunyol i huits abstencions ponderades dels representants del grup
del Partit Popular i Bloc-Compromís.
Afig la Sra. Carbonell que Al setembre del 2012 el govern del Partit popular va impulsar
una pujada del 21%. En eixe moment el propi sector cultural, els experts i el congrés advertien
de les conseqüències econòmiques d'estes pujades. Esta moció es presenta hui, perquè este grup
entén que les perspectives no són les mateixes dos setmanes que catorze mesos després, i hui sí
que poden saber quines conseqüències ha tingut la mesura: només s'han recaptat 4 milions
d'euros més que en 2011, però la base imposable del sector es va reduir en un 22% i la
recaptació del teatre ha abaixat un 24% en els dos últims trimestres. Encara així la hisenda
pública ha ingressat 10 milions més d'euros, però si es fa la resta entre el que ha suposat per a
l'estat no ingressar l'IRPF i l'impost de societats o el que ens costa pagar la desocupació, (18
milions d'euros), donarà un resultat de pèrdua de 8 milions d'euros. Estes dades demostren hui
que esta mesura no s'ha de fer. Entenen que han de presentar la moció quan es va adoptar la
mesura i ara que saben les conseqüències de la mateixa.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica que “es tracta d'una moció
que fa referència a un RDL de fa molt de temps, i la votaran a favor, però opinen que és una
qüestió d'oportunitats. En referència a les paraules del portaveu del PSOE que pretén saber-ho
tot, no és així ja que cada un sap el que sap i tractem tot de fer-ho el millor; i quant a la moció
que vosté ha anomenat es tractava d'una moció que tractava d'una revisió dels impostos i que
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es renegociara el deute municipal. Vostés es van abstindre i no van dir res, perquè feia
referència a la reforma Constitucional que van fer el SR. Rajoy i el Sr. Zapatero.”
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta la seua
conformitat.
El Sr. Bohigás, portaveu del grup Popular manifesta l'abstenció del seu Grup.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per set vots a favor dels regidors dels
grups Bloc Compromís, Independents de Rafelbunyol i PSPVPSOE i sis abstencions dels
regidors del grup Popular.

DESÉ QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE PROMOCIÓ I
FOMENT DEL VALENCIÀ
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Enguany celebrem el 30 aniversari de l’aprovació i promulgació de la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencia, la llei que ha permès en gran mesura normalitzar el valencià a
l’escola i a la societat.
Fou una de les primeres lleis aprovades per les primeres Corts democràtiques de la nostra
historia, Corts que van assumir la veu del poble i van tindre la voluntat política de retornar a la
llengua pròpia dels valencians la capacitat de normalització, no solament per a reivindicar el
seu ús lliurement sinó per a recuperar el seu prestigi docent, literari i social, superant així una
injustícia donada durant més de 300 anys.
Després de 30 anys de la seua aprovació i promulgació ja són dues generacions les que han
pogut educar-se en la llengua pròpia del seu poble, i si bé, l’aplicació de la llei en la vessant
educativa, ha estat un èxit considerable, ja que la llengua està en el seu millor moment pel que
fa al seu coneixement acadèmic, existeixen encara actualment grans desequilibris d'aplicació
entre trams educatius, entre centres públics i privats i també entre territoris.
Quant a l’ús social del valencià, la llei no ha comptat amb l’èxit que caldria haver esperat. Per
a fer efectiu el compliment de la mateixa calia i cal impulsar polítiques decidides de
normalització lingüística des del govern de la generalitat, impuls que no s'ha donat mai per
part dels governs del partit popular.
Les polítiques de normalització mereixen una especial atenció per part de la Generalitat i per
part de les Administracions locals. En l’actualitat és necessari i urgent intensificar els esforços
per a que la nostra llengua estiga present en tots els àmbits.
El valencià ha de servir per a fomentar la cohesió social del nostre poble i ha d'esdevenir una
potent eina d'integració i compensació social que ens permeta recobrar la nostra capacitat de
sentir-nos membres d'una col·lectivitat singular.
Així però, les últimes noticies, referents al tancament de la radio televisió pública valenciana,
la de tots els valencians i valencianes, ens aboquen a un futur ben negre per a la nostra
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identitat, a més de que suposa una agressió directa contra la nostra llengua, es tracta d'un
incompliment deIs articles 25 i 26 de la llei d'Ús i Ensenyament del Valencia.
Per tal de revertir esta situació, i fer efectiu el compliment de la llei d'Ús i Ensenyament del
Valencia, presentem a consideració, debat i aprovació del Ple, els següents ACORDS:
1. Dissenyar i realitzar actuacions municipals i mancomunades dirigides a promocionar i
fomentar l'ús social del Valencia.
2. Impulsar, en la mesura que hi siga possible, la creació o el funcionament d'oficines
municipals o mancomunades de promoció del valencià.
3. Recolzar i donar suport al document 30 propostes per a commemorar 30 anys de la
LUEV, d'Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua, que inclou
accions concretes per avançar en la normalització del valencià en els àmbits: polític,
administratiu, social, de la cultura i la comunicació i el món educatiu. (s'adjunta
document).
4. Comunicar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la
Consellera d'Educació, Cultura i Esports, a les Diputacions d'Alacant, Valencia i
Castelló a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i a Escola Valenciana, Federació
d'Associacions per la Llengua”.
.
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 19 de novembre del 2013, en la que la moció, amb la rectificació apuntada
d'eliminar el punt número 4 dels acords de la Moció inicial, és dictaminada favorablement al ple
de l'Ajuntament per unanimitat.
La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, ressalta la importància de la Llei
quant a l'ensenyança i la promulgació del valencià en l'educació. Per coherència i convicció i
perquè el seu grup també ha presentat mocions en la línia de potenciar el valencià, la voten a
favor.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, també es manifesta a
favor.
El Sr. alcalde, en representació del grup Popular, la voten a favor, encara que recorda que
el castellà també és important. La Sra. Piquer, replica que el valencià ho és més.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE REBUTJANT EL NOU COPAGO
PER ALS FÀRMACS QUE ES DISPENSEN EN ELS HOSPITALS DE MANERA
AMBULATÒRIA
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Des de la posada en marxa, l'any 2012, del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril,
de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i seguretat de les seues prestacions, molts han sigut els passos donats per
l'Administració en contra dels drets dels pacients, alguns singularment greus.
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En este mateix sentit de retalls de drets, el passat 19 de setembre es publicava en el
Boletín Oficial del Estado la Resolució de 10 de setembre del 2013, de la Direcció General de
Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la que es procedix a
modificar les condicions de finançament de medicaments inclosos en la prestació farmacèutica
del Sistema Nacional de Salut per mitjà de l'assignació d'aportació de l'usuari, en desplegament
del Reial Decret Llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del
sistema de la Seguretat Social. Amb esta publicació, sense notificació o informació prèvia del
Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat, El Govern evitava la seua publicitat tractant
d'esquivar la reacció adversa dels professionals de la sanitat i dels pacients afectats i les seues
famílies, presentant-ho així com un fet consumat.
No obstant això, la injustícia i crueltat d'estes mesures s'agreuja com a conseqüència de
ser pacients amb malalties cròniques, amb càncer, leucèmia, hepatitis C, insuficiències
respiratòries amb necessitats oxigen domiciliari, entre altres, s'unix a la ja difícil situació
personal derivada de la gravetat de les seues malalties"
Davant d'esta circumstància moltes han sigut les associacions i col·lectius de pacients,
professionals sanitaris i consumidors que han elevat la seua protesta a l'Administració. De la
mateixa manera ho han fet algunes comunitats autònomes, com Andalusia, Astúries, Castella i
Lleó, o País Basc, que han mostrat la seua incomprensió davant d'esta mesura tan ineficaç com
injusta.
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple
els ACORDS següents:
1. Rebutjar el nou copago per als fàrmacs que es dispensen en els hospitals de manera
ambulatòria.
2. Plantejar al Consell de la Generalitat, que inste al Ministeri de Sanitat, Assumptes
Socials i Igualtat a derogar de forma immediata la Resolució de 10 de setembre del
2013, per la que s'introduïx este nou copago dels medicaments inclosos en la prestació
farmacèutica del Sistema Nacional de Salut.
3. Que en tot cas, el Consell, igual que han anunciat altres Governs autonòmics, anuncie
públicament que l'esmentada Resolució no es farà efectiva en el territori de la
Comunitat Valenciana, i que per tant els ciutadans afectats no hauran de realitzar cap
tipus de pagament pel subministrament de fàrmacs en els nostres hospitals”.
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 19 de novembre del 2013, en la que la moció és dictaminada favorablement
al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica la Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, que reiteren el vot a favor de la
moció. Encara que es va dir que el retall seria xicotet, tornar a recuperar allò que ara perdem
serà difícil i complicat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Indeopendientes de Rafelbunyol, manifesta la
conformitat del seu Grup.
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El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, reitera les paraules de la comissió. En cap
moment han dit que els 4,20 € siga molt o poc, perquè per a un malalt crònic que gasta molts
medicaments, al final pot ser molts diners. Reitera el vot a favor del seu partit.
Sotmesa a votació la moció, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE LA PROPOSTA DE
REFORMA DE LA LLEI DE DEMARCACIÓ DE PLANTA JUDICIAL I LA LLEI
ORGÀNICA DEL PODER JUDICIAL.
Explica el Sr. Fontelles que ha remés un correu este matí indicant que retiraven la Moció.

DESÉ SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL EN
RELACIÓ AMB LA GESTIÓ QUE ES REALITZA DES DE REMARASA DEL
CENTRE DE REHABILITACIÓ I EXIGÈNCIA DEL PAGAMENT DEL DEUTE A
L'AGÈNCIA VALECIANA DE SALUT.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“L'empresa pública Municipal REMARASA actualment, està formada per una
Residència, un Spa, un menjador Social, i un Centre de Rehabilitació.
El suport econòmic d'estes activitats, està basat principalment, en el cobrament per la
prestació de servicis privats, subvencions de conselleries i SERVEF, aportacions de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, i honoraris pels servicis prestats en el centre de Rehabilitació.
El retard en el pagament subvencions i honoraris, de les diferents administracions, més
el deute pendent d'ACMURSA amb REMARASA, han provocat que REMARASA a 11 de
novembre del 2013 suport un deute d'1.057.252€.
Per la seua elevada quantitat, concepte i antiguitat, té especial rellevància el deute de
379.867€, que des de l'any 2011, l'Agència Valenciana de la Salut, manté amb este Ajuntament,
i que afecta REMARASA, deute que cal remarcar que no està basada en l'abonament d'una
subvenció, sinó en el pagament d'uns servicis de rehabilitació realitzats per este centre, a
pacients de tota la comarca.
Esta prestació de servicis a pacients de l'àrea 5, es deu a un conveni de col·laboració
firmat l'any 2008, entre l'Ajuntament de Rafelbunyol, i el departament de Sanitat de l'Hospital
Clínic, i que es va confeccionar per a facilitar als pacients de tota esta zona, un Centre de
Rehabilitació més pròxim.
El deute pel pagament d'estos servicis, junt amb la resta de liquidacions pendents de
cobrament, està fent complicat el suport econòmic d'esta empresa, provocant retalls en les
nòmines dels treballadors de REMARASA, retards en els pagaments de l'Agència tributària i
seguretat Social, i provocant també, morositat en el pagament als nostres proveïdors.
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Entenem que esta situació, abans que es puga fer més insostenible, i perdem la
capacitat de reacció, este Ajuntament ha d'utilitzar totes les vies legals i administratives, per al
cobrament d'estos deutes.
En la labor que ens considerem de control econòmic i fiscalització d'este Ajuntament, i
les seues empreses municipals, volem posar en la consideració d'este ple el següent PROPOSTA
D'ACORD:
1. Notificació o Reunió, amb alcaldes que formen el Departament 5 de Salut Valenciana,
on se'ls explique, la prestació de servicis públics de rehabilitació, que REMARASA
porta realitzant des del 2008, a pacients de les seues poblacions, i la situació
d'impagament, per part de l'Agència Valenciana de la Salut, amb este Ajuntament per
la realització d'estos servicis, animant-los a exigir des dels seus ajuntaments el
pagament d'estos.
2. Fixar un termini màxim de cobrament d'este deute, i avisar d'este, a l'Agència
Valenciana de la Salut, en el qual li'ls indique este termini, i les vies legals que obrirà
l'Ajuntament de Rafelbunyol, de no fer cas d'este requeriment, vies que consistiran en la
presentació d'un Contenciós Administratiu contra este òrgan, en la que es reclame este
deute.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Permanent
De Comptes de data 19 de novembre del 2013, en la que la moció és dictaminada favorablement
al Ple de l'ajuntament per set vots ponderats a favor dels representants del grup del PSPVPSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, no pronunciant-se el representant del
grup del Partit Popular.
El Sr. Encarnación explica qual és la situació econòmica de REMARASA posant èmfasi
en el deute de la Conselleria de Sanitat que es remunta al 2011, corresponent a 138.000 € per
any en concepte dels servicis que es presten en el centre de Rehabilitació. A pesar de les
gestions realitzades pel Sr. alcalde i el president de l'empresa amb els directius econòmics de
l'Agència Valenciana de Salut per a reclamar-los el deute, han passat uns quants mesos i no s'ha
produït el pagament. La situació és més insostenible i els afecta fins al punt que no poden pagar
el 100% de les nòmines. Pensen que estan en l'obligació de presentar idees i d'actuar, i una de
les formes de fer-ho és demanar la solidaritat dels pobles que es beneficien del servici i que ens
ajuden a sol·licitar el pagament del deute. Si després d'acordar ací un termini, la Conselleria no
ha fet efectiu el pagament, presentar un contenciós-administratiu.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc- Compromís, indica que quan es parla de
notificació- reunió en moció, consideren que hauria de ser una carta explicativa als pobles,
indicant els servicis que es presten i reclamant la seua solidaritat perquè també pressionen a la
Conselleria perquè faça efectiu el pagament. Respecte al segon punt, notem a faltar el calendari.
En tot cas votaran a favor de la moció.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, explica que va en la línia d'altres
mocions presentades anteriorment reclamant el pagament dels deutes i concretament el 25 de
febrer el seu grup va presentar una moció en què reclamaven que es prengueren mesures legals.
En este cas es concreta en el Centre de Rehabilitació. Quan han tractat el tema de l'aval, el Sr.
Bohigas ha manifestat que es presta un bon servici i que els usuaris estan contents. No ho posen
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en dubte, però si no paguen no es pot continuar així. Els pareix correcte i no poden continuar
instant, en algun moment caldrà actuar.
El Sr. Bohigas, indica que anteriorment ja ha explicat les gestions que està fent de
REMARASA per a cobrar el deute, però reitera que al director general ja se li ha comunicat que
si no els paga probablement prenguen la decisió de tancar el centre de Rehabilitació i que la
conseqüència serà per a ells a l'haver de reubicar als usuaris que s'atenen. Li han comunicat que
l'orde de pagament està donada, però no tenen més informació. Reiterar que es tracta d'un bon
servici per estalvi de transport dels usuaris i confia en la paraula del director general que li ha
indicat que li dirà personalment el dia que es realitzarà el pagament.
Indica el Sr. Encarnación que l'orde de pagament pot ser creïble i ho han contrastat, però
han passat ja 4 mesos i és massa temps. Respecte el termini per a plantejar-se interposar un
recurs contenciós-administratiu, proposa que siga fins a final d'any.
El Sr. Carbonell indica que el problema és que la Generalitat valenciana està
intervinguda, i que seria convenient la sol·licitud d'un informe sobre la conveniència
d'interposar el recurs contenciós-administratiu.
El Sr. Bohigas indica que tota la justificació del gasto s'ha realitzat i s'ha aprovat pel
Departament 5; però el deute no és d'eixe Departament, sinó que és de la Generalitat; el
departament 5 es limita a fer d'intermediari i fiscalitzar la justificació presentada, i si és correcta
es transmet perquè Hisenda pague.
Finalment, sotmesa la Moció a votació, la mateixa és aprovada per set vots a favor, dels
Regidors dels grups PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc Compromís, i sis
abstencions, dels Regidors del Grup Popular.

DESÉ NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENT DE RAFELBUNYOL
D'EJECCUCIÓN AMB CARÀCTER D'URGENT DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE
DEL 25 DE FEBRER PASSAT DE CREACIÓ I APROVACIÓ D'UNA COMISSIÓ
INFORMATIVA ESPECIAL PER A ESTUDIAR L'EXPEDIENT REFERENT A LA
CONNEXIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SUBESTACIÓ DE MUSEROS
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“El passat 25 de febrer d'enguany, va ser aprovada en este ple, una moció presentada
pel PSOE, BLOC, i Independents de Rafelbunyol, en la que se sol·licitava la creació i aprovació
d'una Comissió Informativa Especial, per a estudiar l'expedient referent a la connexió i
Ampliació de la subestació de Museros.
En les al·legacions que en eixe moment van ser presentades pel Sr. alcalde,
manifestaven l'inconvenient de l'execució d'esta moció, basant-se en l'absència del Sr. secretari.
Estos inconvenients a què va fer referència el Sr. Alcalde, per a la seua execució, s'han
solucionat, per la qual cosa considerem que per la importància del tema que es tractava, i el
llarg temps que ha passat des de la seua aprovació, la posada en marxa d'esta ara, hauria de
realitzar-se amb la màxima prioritat possible.
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Per tot això, en la labor que ens considerem de control econòmic i fiscalització d'este
Ajuntament, volem posar a la consideració d'este ple el següent PROPOSTA D'ACORD:
PUNT ÚNIC
Execució amb caràcter urgent, de la moció presentada el 25 de febrer d'enguany, i en la que es
va aprovar la creació i aprovació d'una Comissió Informativa Especial, per a estudiar
l'expedient referent a la connexió i Ampliació de la subestació de Museros.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior de data 19 de novembre del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Insistix el Sr. Encarnación, que es tracta d'una moció aprovada i que només demana que
es pose en marxa.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, manifesta el vot a favor del seu
grup i indica que ell serà el representant en la comissió.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, també es manifesta a favor i anuncia
que el representant del seu partit serà ell.
El Sr. alcalde, en representació del partit Popular, indica que esta moció forma part de la
competència de l'alcaldia i no se li pot imposar una reunió. Mai s'ha negat a tractar el tema i es
tracta un assumpte que ja s'ha quedat clar en l'Auditoria. Mai se'ls ha posat cap obstacle, és més,
han tingut accés a tota la documentació. No hi ha inconvenient a realitzar la reunió i es farà.
El Sr. Encarnación indica que només està demanant que es complisca una moció que es
va aprovar fa 10 mesos. I en referència a què ha tingut accés a la documentació, per eixe mateix
motiu, perquè ho ha estudiat, sap que ens fa falta esta comissió, perquè hi ha moltes coses que
no estan clares i allí es poden aclarir. Afig que serà ell el que acudisca a la reunió.
Indica que el Sr. alcalde que a la reunió assistiran ell com a alcalde i el Sr. Bohigas com
a portaveu del Partit Popular.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
En atenció a les manifestacions realitzades pels portaveus dels grups Polítics la Comissió
quedarà composta pels membres següents:





En representació del grup Popular: D. Jaime García García i D. Fernando Bohigas Tomás
En representació del Grup del PSPV-PSOE: D. Francisco Fontelles Aparisi
En representació del grup Independents de Rafelbunyol: D. Victor Encarnación Furió
En representació del Grup Bloc-Compromís: D. Enric Carbonell i Ros.
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VINTENA.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SORE DEDICAR EL
PPOS 2014 A LES OBRES DEL POLIESPORTIU.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, llig la moció següent:
“Tots els anys, els ajuntaments de la província de València, rebem ajudes i subvencions
de la Diputació de València atenent-se a distints programes: Pla Provincial d'Obres i Servicis
(PPOS), Pla Operatiu Local (POL), Pla d'Eficiència Energètica, Pla Provincial de Camins
Rurals...
Des del grup municipal que representem considerem que per a l'any pròxim es podien
destinar estos recursos, especialment els del PPOS que vénen a significar més de 60.000 €, a la
reconstrucció de la FASE 2 (frontons, tenis...) del poliesportiu a més d'explorar en la Diputació
altres alternatives: romanents de l'any 2013, Pla d'instal·lacions Esportives...
És per tot com presentem d'exposat les següents PROPOSTES D'ACORD:



Que els recursos obtinguts pel PPOS 2014 es destinen a la FASE 2 del poliesportiu.



Explorar en la Diputació de València totes les possibilitats de finançament per a
invertir-les en les obres de remodelació del poliesportiu.”

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Obres
Públiques de data 19 de novembre del 2013 en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua explicant el Sr. Carbonell que el seu grup va presentant mocions tendents a
què eixes inversions que consideren prioritàries, com arreglar el poliesportiu i el camp de futbol,
es realitzen. La Diputació dóna la possibilitat que el PPOS siga bianual, però la moció es
presenta per al 2014, perquè els 60.000 € es destinen a la Fase II del poliesportiu.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, afig que els 90.000
€ del Conveni més estos 60.000 € suma una quantitat important per a realitzar unes bones obres
en el poliesportiu.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, indica que tots els grups s'han
manifestat a favor d'acabar el poliesportiu.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

VINTENA PRIMERA.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT
QUE ES DEBATEN EN EL PLE DEL CONSELL SOCIAL DIVERSES PARTIDES DEL
PRESSUPOST DE GASTOS DE L'ANY 2014
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es dóna lectura a la
moció següent:
“En el Ple de març del 2013 es va aprovar una moció presentada pel grup municipal
BLOC-COMPROMÍS relativa a l'aprovació dels pressupostos participatius. En aquell Plenari
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ja va quedar constància que per a tancar el cercle s'havia de dictaminar en Comissió quin
capítol o capítols del pressupost s'havien de debatre en el si del Consell Social.
Passat un temps sense que s'haja tancat la proposta, presentem esta moció per a fer-la
realitat.
Volem manifestar així mateix que la proposta de capítols i/o partides pressupostaries
que proposem són perfectament negociables, ampliables... a proposta dels grups municipals.
En atenció al que es va aprovar en aquell plenari presentem la següent PROPOSTA
D'ACORD.
Al ple del Consell Social, convocat expressament per al debat dels pressupostos municipals,
se sotmetran els següents capítols i/o partides pressupostaries de la classificació econòmica
del pressupost de gastos:
 Al capítol 2, gastos en béns corrents i servicis, les partides 226 330 (gastos
diversos en cultura); 226 338 (gastos diversos en festes) i 226 340 (gastos
diversos en esports).
 Al capítol 4, transferències corrents, les partides 480 330 (subvencions en
cultura) i 480 340 (subvencions en esports i temps lliure).
 Al capítol 6, inversions reals, totes les partides.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Permanent de
Comptes de data 19 de novembre del 2013 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement
al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Afig que, en principi, respecte a l'error de les partides, és veritat que en el primer
projecte projecte de pressupostos sí que apareix la 489, però en el llibre apareix la 480. Demana
al Sr. secretari que ho contraste amb la interventora perquè si realment hi ha un error, és un error
induït. Continua explicant que la presenten per a tancar el cicle que es va obrir quan es va
aprovar que els pressupostos foren participatius ja que quedava pendent de designar les partides
que serien debatudes en el Consell Social.
Expressa que també volen deixar clar algun concepte i denunciar algunes mentides
respecte a l'aprovació dels pressupostos de 2013, manifestant el següent: “No és cert, com diu el
PSOE, que s'han aprovat incomplint la Carta de Participació Ciutadana, i sinó que diguen que
article ho posa de manifest. Per tant és mentida que en l'aprovació dels pressupostos de 2013
s'haja atemptat directament a la pluralitat i a la democràcia. Recordar al PSOE que si els
pressupostos es dictaminen alguna vegada en el Consell social serà per la iniciativa del BlocCompromís. També la presentem per a denunciar la mentida més grossa que han fet pública en
molts anys. En el seu butlletí núm. 5 en la portada i en l'últim paràgraf es pregunten què
haguera ocorregut si no s'hagueren aprovat els pressupostos. I vostés mateixos responen que
l'alcalde haguera pogut plantejar una moció de confiança davant del Ple. Això és veritat.
Continuen dient que la Llei 7/85 de BRL així ho permet en l'article 197 Bis. Això no és així,
perquè este tema està regulat per la Llei Orgànica de Règim Electoral General en l'article 196.
I continuen vostés dient que si la moció de confiança no haguera sigut aprovada per majoria
l'alcalde haguera cessat automàticament. Açò és completament fals. L'Art. 197 bis de la
LOREG en el seu apartat 5 diu:”… En este cas s'entendrà atorgada la confiança i aprovat el
projecte si en el termini d'un mes des que es votara el rebuig de la qüestió de confiança no es
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presenta una moció de censura amb candidat alternatiu a alcalde, o si esta no prospera.”, per
la qual cosa indica que estaria bé que ho rectificaren.
El Sr. Encarnación, ratifica les paraules de la comissió, insistint en el fet que li agradaria
que les partides i capítols es quedara més clar. Entén que el nou debat que s'ha plantejat no és
procedent a hores d'ara i que pot donar lloc a unes guerres que el poble no vol sentir, recordant
la participació d'un veí al finalitzar un ple que els va recriminar la seua manera d'actuar.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que “agraïx al Bloc que
puguen respirar a Rafelbunyol, perquè ho fa tot. Sobre l'art. 27 i la moció, el punt a diu
“conéixer la proposta anual d'actuacions en tots els àmbits del govern municipal”. Per tant
quan ja es va aprovar esta carta amb la voluntat de tots els grups polítics i es va aprovar per
unanimitat i s'ha de complir. En esta moció s'emmarquen una sèrie de partides que cal portar
al Consell social. Però no tenen per què ser estes, poden ser altres no incloses ací. Respecte a
la paraula “Sotmetre”, no es pot sotmetre a dictamen en el consell social, sinó que este òrgan
pot informar. Fa la impressió que amb esta paraula siga un òrgan inferior el que tinga la
capacitat de decidir.
Respecte a la resta de la intervenció del Sr. Carbonell, posa de manifest a qui “apunten
i disparen” en cada ple.
El Sr. Carbonell respon al Sr. Encarnación que les partides estan clares, només càbria
concretar la numeració. I respecte a “sotmetre” vol dir “portar a debat” i pot modificar-se.
Insistix que les partides són clares i vol tancar el cicle que es va obrir quan es va decidir que els
pressupostos serien participatius.
El Sr. Encarnación afig que la moció indica que les “partides són negociables i
ampliables”.
El Sr. Carbonell afirma que així és, i que en tot cas, deurien haver fet les seues
propostes.

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

VINTENA SEGONA.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT LA
INCLUSIÓ DE DIVERSOS PROJECTES QUE AFECTEN RAFELBUNYOL EN ELS
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE L'ANY 2014
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“A proposta del grup municipal BLOC-COMPROMÍS de l'Ajuntament de Rafelbunyol,
el grup de COMPROMÍS a les Corts Valencianes ha presentat les següents esmenes als
pressupostos de la Generalitat per a l'any 2014, totes elles previstes en la classificació per
programes (Tom II):
1. Programa 422.20 (ensenyança primària), gestionat per la Direcció General de
Centres de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, demanant la
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construcció del Centre d'Educació Primaria de Rafelbunyol. Un projecte que
va ser aprovat el 27/10/2010, amb un pressupost de 3.532.671 € i disposa del
pertinent permís d'obres des del 3/11/2010.
2. Programa 412.22 (assistència sanitària), gestionat per la Direcció General
d'Assistència sanitària de la Conselleria de sanitat, demanant l'inici del procés
d'ampliació del Centre de Salut de Rafelbunyol.
3. Programa 457.10 (foment de l'activitat esportiva), gestionat per la Direcció
General de l'Esport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, demanant
l'inici del procés de construcció del camp de futbol de Rafelbunyol.
És per tot el que exposa anteriorment que presentem les següents PROPOSTES
D'ACORD:
1. El ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol demana la inclusió d'estos projectes en els
pressupostos de la Generalitat per a l'any 2014.
2. Fer arribar este acord a la Presidència de les Corts Valencianes, al president de la
Comissió de Pressupostos i als portaveus de tots els grups de les Corts
Valencianes.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Permanent
De Comptes de data 19 de novembre del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat favorablement
al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Carbonell que des del seu grup municipal treballen en la línia que
consideren convenient. Els van fer arribar els pressupostos de la Generalitar i havia
determinades reivindicacions que portaven en el seu programa electoral i que creu que són
compartides per tots els grups polítics i van demanar al seu grup de les Corts que ho van
presentar. Ells els van recomanar que si el Ple de l'Ajuntament es manifestava a favor, més força
hi hauria.

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, el Sr. secretari entrega còpia de les resolucions de l'Alcaldia
dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la present
sessió.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.
SEGON.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Informa el Sr. alcalde que l'Associació de Sant Antoni ha demanat realitzar les calderes
del 9 d'octubre i les de Sant Antoni, llevat que haguera clavaris per a la festivitat de gener.
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També informa que respecte al contracte del servici de recaptació es va a preparar
l'expedient perquè isca a licitació.
Quant al tema de l'enllumenat públic, reunirà, possiblement el dissabte 14 de desembre,
a tots els portaveus i l'empresa que està realitzant l'estudi de tot el poble explicarà la situació. El
Sr. Carbonell, suggerix si hi ha inconvenient en què siga un altre dia, perquè eixa data tenen un
acte de partit.
Respecte a les festes locals de 2013 els gastos totals han sigut de 78.078,14 €, havent-hi
un estalvi de 23.000 € d'allò que s'ha pressupostat en la partida.
Igualment s'informa de l'escrit requeriment realitzat per la Sindicatura De Comptes de
la Generalitat Valenciana en què informa que per part de l'Ajuntament s'ha incomplit l'obligació
de presentar abans del 31 d'octubre de 2.013 el Compte general corresponent a l'exercici de
2.012, i que en conseqüència l'Ajuntament de Rafelbunyol figurarà en la pàgina Web de la dita
Institució dins del grup d'entitats locals que no ha remés els comptes del mencionat exercici.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat i pren compte del requeriment.
El Sr. secretari informa que per part d'intervenció ja s'està treballant en això.
Es fa constar que el Sr. Bohigas, regidor del partit Popular, abandona la sessió a les 21
hores per motius laborals.

TERCER.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
El Sr. secretari dóna compte de l'informe de morositat, facilitat per la Sra. Interventora,
corresponent al tercer trimestre del 2013, en el qual el període mitjà de pagament de factures
ascendix a 61 dies i el període mitjà de pagament excedit és de 55 dies. En este trimestre s'han
realitzat dins del període legal 142 pagaments per un total de 60.580,92 € i fora del període legal
s'han fet 224 pagaments per un import total de 124.844,80 €.
També s'indiquen les factures pendents de pagament al final del trimestre que
ascendixen a un total de 134 dins del període de pagament per un import de 118.687,08 € i fora
del període legal de pagament són 484 factures per import de 845.634,64 €. Indica que dins
d'este últim import estan inclosos els 700.000 € del Pla de Pagament.
Així mateix les factures registrades fa més de tres mesos pendents del reconeixement de
l'obligació de pagament són 33 factures per import de 40.070,22 €.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.

QUART.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
Informa el Sr. secretari que s'ha facilitat còpia als partits polítics d'este informe, però la
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Sra. Interventora li ha indicat que posara en relleu els punts següents:
Incomplix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, estimant-se un necessitat
finançament al tancament de l'exercici de 85.998,89 euros.
Incomplix amb l'objectiu de regla de gasto, estimant-se una diferència entre el límit de
la regla de gasto i el gasto computable al tancament de l'exercici de 46.324,69 euros.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.

QUINT.-INFORME DE
SUPRAMUNICIPALS

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

El Sr. Saborit, en substitució del Sr. Bohigas representant en Pactem Nord, que ha
reelegit com a president del consorci a Hector Bueno, alcalde de Foios.
La Sra. Losada, representant en el Consorci Comarcal de Servicis Socials de l'Horta
Nord, informa que el pròxim dia 2 té una reunió del Consell General
El Sr. Encarnación, representant en l'EMTRE, informa que el 6 de novembre es va
celebrar sessió ordinària en què es va aprovar el compte general de 2012 i l'aprovació inicial del
pressupost per al 2014, fent entrega d'un resum del pressupost per capítols. Si algú vol més
informació, la pot fer arribar per correu electrònic.
La Sra. Carbonell, representant en l'EMSHI, indica que el 6 de novembre es va aprovar
definitivament el pressupost i pot enviar-ho per correu electrònic. També es van aprovar unes
modificacions del pla d'inversions per al 2014. També es va aprovar el compte general de 2012 i
la Relació de Llocs de Treball.

SEXT.- PRECS I PREGUNTES
I
Indica el Sr. Alcalde que no s'han presentat precs i preguntes per escrit.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, pregunta a la regidora
d'educació en relació a la posada en funcionament del Programa d'Acompanyament Escolar.
La Sra. Piquer Bernet respon que ja s'han produït les primeres reunions entre els
professors de l'Institut i els de l'Escola d'Adults que portaren a la pràctica el programa.
També pregunta en relació als 40.000 € del pressupost de 2013 per a pal·liar la
desocupació, si ja s'han gastat o si hi ha previsió de gastar-ho tot.
Respon el Sr. Saborit, que segons va parlar amb la interventora, amb els dos contractats
este mes i amb els dos que es contractaran al mes que ve, pràcticament s'esgotarà la partida.
També portava una pregunta relacionada amb el pressupost de festes de 2013. El sr.
alcalde ha facilitat el total però els agradaria que els facilitara als grups polítics el detall dels
gastos.
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També realitza els precs següents:
1.- Hi ha hagut veïns que li han indicat si existia la possibilitat que els parcs públics,
que ara a l'hivern es tanquen a les set de la vesprada, es tancaren més tard.
2.- La carretera que ens unix amb el bypass, està feta una pena. Saben que és terme
d'ElPuig, però pensen que han d'insistir a l'Ajuntament d'El Puig perquè ho arreglen, i si
no també està la Mancomunitat per a estos xicotets pegats.
Intervé el Sr. Saborit, per a indicar-li que sempre l'arregla l'Ajuntament de Rafelbunyol.
El Sr. alcalde afig que s'ha demanat a l'alcalde d'El Puig que arregle els clots.

El Sr. Encarnación, manifesta que té tres precs. El primer és reiterar el ja manifestat
altres vegades: es tracta que els bancs de la plaça del Pare Salvador que han desaparegut o
trencat, demanant que es reposen.
El següent fa referència a la regidora de cultura, perquè diversos veïns els han preguntat
per què la regidor de cultura no va estar en la presentació del llibre de Vicente Caballer, Contes
dels temps de la taronja.
Explica la Sra. Regidora que va excusar la seua assistència a Cáritas, perquè treballava i
no podia acudir.
Finalment manifesta que “el 27 d'agost en el ple de pressupostos i al parlar
d'ACMURSA, quan el nostre grup informava que en 2012 es van pagar unes factures a Jamones
Gargallo per import d'uns 2.770 €, i la regidor de cultura em va dir que era un pocavergonya
per fer estes manifestacions. No li vaig poder contestar perquè es va armar un rebombori i
també és veritat que no tenia les factures, però ara ja les tinc. No vaig a dir-li a la regidor que
em demane disculpes, perquè m'assentarien segurament malament, però si algú vol veure….
Estem parlant d'una empresa que en 2012 ja devia als seus treballadors al voltant de 15
nòmines, però es van gastar 2.700 € en un muntó de productes de xarcuteria. El problema és
que si estos productes hagueren entrat en l'Escoleta, perfecte, però tenim un informe de la
directora, (que llig íntegrament….), en el que s'indica que els productes a què fan referència
eixes factures són subministrats per altres proveïdors. Ens indica que eixos productes reflectits
en les factures allí no han entrat, per la qual cosa hi ha una incongruència, per la qual cosa a
nivell personal, pensem que està disfressant la compra d'altres productes de major qualitat,
com a pernils de bellota. A hores d'ara estic esperant que el president de l'empresa en eixe any,
el Sr. García, done algun tipus d'explicació. L'única explicació que tinc és que l'antiregidor de
cultura em va dir que era un pocavergonya.”
Respon la Sra. Regidor que li va dir pocavergonya per les insinuacions que fa, per la
manera de dir-ho.
Intervé el Sr. alcalde per a dir “que és una persona indesitjable”. A continuació es
produïx un debat en què intervenen diversos regidors. El Sr. Encarnación demana que conste en
acta que el Sr. alcalde cridat“indesitjable” i “que l'opinió que té del Sr. alcalde a hores d'ara se
la calla”. Li explica el Sr. alcalde que “ha dit això perquè no saben per on va.” El Sr.
40

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

Encarnación li diu “si vol veure les factures i l'informe”. Respon el Sr. alcalde “que té les
factures i no necessita veure cap informe, però això és una cosa molt delicada”. Pregunta el Sr.
Encarnación que “per a qui és delicat, si per al poble o per a vosté”. Contesta el Sr. alcalde que
“per a ell no ho és, a mí no m'ha de dir res. Té un escrit de la pròpia ama de Jamones
Gargallo”. Pregunta el Sr. Encarnación “per què no ho ha denunciat”. Respon el Sr. alcalde
que “no sap qui ha demanat eixos productes i no té res a denunciar. Vosté ha vingut ací a
insinuar, i ací la gent començarà a insinuar sobre el que vosté ha pretés.” Li contesta el Sr.
Encarnación “que té clar el que pensa.” El Sr. alcalde li diu “que sap el que vosté pensa”.
Pregunta el Sr. Encarnación si podran vore les factures. Respon el Sr. alcalde “que podran voreles, però sap vosté qui ha fet la comanda”. Respon el Sr. Encarnación que “vosté era el
president de l'empresa en eixe moment”. El Sr. alcalde li diu “que mai ha firmat això, i li
demana que siga correcte perquè és molt delicat el que està dient”. Insistix el Sr. Encarnación
en si ha presentat alguna denúncia, responent el Sr. alcalde que no ha de presentar-la. Insistix el
Sr. Encarnación en la facturació de Jamones Gargallo per valor d'uns 12.000 € entre les dos
empreses públiques i no passa absolutament res.
El Sr. alcalde li indica que deixe el tema perquè es tracta d'una cosa molt delicada que
no ha de tractar-se en públic i insinuar el que no és.

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