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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 26 DE MARÇ DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 26 de març del
2013, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors MIGUEL
SABORIT ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVIDAD, Mª CARMEN PIQUER BERNET,
FERNANDO BOHIGAS TOMAS, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO
FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO
LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ, RICARDO BLASCO GUILLEM,
ENCRIC CARBONELL I ROS y MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que componen
l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del senyor alcalde JAIME GARCÍA GARCÍA, assistits
per la senyora AMPARO VICENTA BELLVER MORTE, que actua com a Secretària
accidental a fi de celebrar la present sessió ordinària, en primera convocatòria, per a la que
prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.

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

ACORDS

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor President es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 25 de febrer del 2013.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita acta,
ordenand la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.
SEGON.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS 1/2013.
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Informativa de Comptes de data 21 de març del 2013, en la que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per nou vots ponderades a favor dels representants del
grup Popular i PSPV-PSOE i quatre abstencions ponderades dels representants dels grups BlocCompromís i Independents de Rafelbunyol.
Per part del SR. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es manifesta que es tracta
de reconèixer el pagament d'unes factures de 2012 que es van quedar sense cobertura
pressupostària per un import de 219.803,05 € que suposa prop d'un 3,5% del pressupost. Este
reconeixement extrajudicial no s'havia fet mai en l'Ajuntament i ha sigut amb l'arribada de la
interventora que es realitza. És veritat que és el RD 2/2004 la que ens obliga a realitzar açò.
Però també diu que aquelles factures que no tinguen consignació pressupostària seran
declarades nul·les de ple dret. Al mateix temps hi ha una Sentència del Tribunal Suprem que ens
obliga a pagar-les encara que no tinga la consignació pressupostària. Hem vist que bàsicament
les factures són de tres creditors: la Diputació, Unió Fenosa i Iberdrola. Estos dos últims sumen
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més del 75%, la qual cosa significa que en els pressupostos de l'any passat ens quedem molt per
davall en esta partida. Volguérem que ens explicaren de què són totes estes factures.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que estem parlant
d'un reconeixement extrajudicial de 219.803,05 €, la qual cosa significa que hi ha partides en
què s'ha esgotat el crèdit. A part pareix que este reconeixement extrajudicial 1/2013 no serà
l'únic i que poden vindre més factures sense crèdit. El més alarmant són les factures
relacionades amb la llum. En esta partida el pressupost de 2012 es va incrementar en 100.000 €
respecte a l'anterior i pareix que no ha sigut prou. Ara apareixen factures elèctriques per valor d
e160.000 €. Com és possible que una partida de 350.000 € només de per a pagar factures des de
gener fins a juliol? Pregunta com es controla el pressupost. Amb este tràmit el que farem és
convalidar actes de nul dret, perquè si no ho fem, estes factures no podrien ser pagades.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, manifesta que això del reconeixement
extrajudicial era una indicació que s'arreplegava en l'informe de l'Auditoria realitzat per la
Sindicatura de Comptes, reclamant que se'ns entregue este informe, perquè no el coneixem. Llig
l'article 24 del RD/1990, indicant que es podia haver fet en temps i forma el que indica este
article i no es va fer. Ara hem de fer el que indica l'article 25 i convalidar-lo al gastar-se més del
que havia pressupostat. Açò significa que no es va realitzar una bona previsió del gasto ni un
control del mateix. Ara hem de convalidar este gasto nul. El nostre grup considera que no
podem deixar de pagar estes factures.
Explica el Sr. Alcalde que quan es parla del pla d'estabilitat pressupostària, la llei indica que no
es poden adquirir compromisos de gasto per un import superior al que establixen els
pressupostos. Però per una Sentència del Tribunal Suprem s'alça esta prohibició. Els
pressupostos són una previsió que poden fallar com ara. S'ha produït un augment de la factura
de la llum. També hi ha hagut una assumpció de nous punts de llum com pot ser el gasto del
SPA que abans pagava REMARASA. Açò ha fet que es desviara en aproximadament 200.000 €.
És veritat que este reconeixement extrajudicial és la primera vegada que es fa. Pensem que una
comptabilitat municipal no es porta igual quan ens deuen diners que quan ho tenim. Ens deuen
prop d'un milió d'euros. Recordem que els pressupostos són una previsió i igual podem anarnos-en cap amunt com cap avall.
El Sr. Carbonell ratifica que efectivament els pressupostos són una previsió que ens obliga a
justar-nos a la realitat. La previsió del gasto de la llum no s'ha fet correctament i no s'ha exercit
un control dels gastos. Demanaria més control dels gastos i més ajust al pressupost. Hem de
reconéixer i aprovar este deute. Reitera a l'equip de govern que siga més previsor i exercisca
més control sobre el gasto pressupostari.
El SR. Encarnación demana informació d'este desviació en la partida de la llum.
El Sr. Fontelles indica que hi ha hagut ajuntaments que no ha tingut la necessitat recórrer a un
Pla d'Ajust.
Aclarix el Sr. Alcalde no tenia prevista la connexió del Sector IV i Sector I.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial
de crèdits 1/2013 que conté factures emeses en 2012 però que es van quedar sense cobertura
pressupostària per un import brut total de 219.803,52 € de data 15 de març del 2013.
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TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL
SOL·LICITANT LA PREPARACIÓ D'UN INFORME PER PART DE
SECRETÀRIA/INTERVENCIÓ EN RELACIÓ ALS CONTRACTES DE LA
MERCANTIL INNOVA AMB L'AJUNTAMENT
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“La mercantil Innova Urbanisme Edificació i Energia S.L. va ser constituïda segons les dades
que ens consten l'any 2006.
l'Any 2007, amb molt poc de temps des de la seua creació, va aterrar en este Ajuntament, i des
d'aquell començament han sigut molts els contractes que ha dut a terme esta mercantil, amb
l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Contractes que segons hem pogut constatar i entre altres, podem enumerar els següents:
1. Redacció Projecte lot II Sector IV.
 Direcció facultativa Urbanística lot I sector IV.
 Direcció Facultativa Enllumenat lot II Sector IV.
Redacció Projecte de Connexió i Ampliació de la Subestació de Museros.
Direcció Facultativa Connexió i Ampliació de la Subestació de Museros.
Contractes en la Rehabilitació de la Casa de La Cultura.
Estos contractes que sumant-los poden rondar el 1.000.000 d'Euros, entenem que formen part
d'altres, que esta mercantil ha realitzat amb l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Independents de Rafelbunyol, a fi de poder conéixer amb més detall tots els contractes realitzats
per esta mercantil i les quanties econòmiques que se li va facturar per cada un d'estos treballs,
el 29 de Desembre del 2012 per registre d'entrada sol·licite un informe detallat per expedients i
anys, de les factures econòmiques abonades a la mercantil Innova Urbanisme i Energia S.L.
El 21 de gener del 2013, en vista de la nul·la contestació a este registre d'entrada, realitzem un
nou registre en què basant-nos en els articles 14, punts 1,2 i 3 del ROF, articles i punts que fan
referència a la concessió d'informació per silenci Administratiu, sol·licitem novament l'entrega
immediata d'este informe.
L'11 de febrer del 2013 en vista de nou, del cas omís realitzat a les nostres sol·licituds,
realitzem un tercer Registre d'Entrada, que sol·licitem novament este informe.
Finalment per decret d'Alcaldia del 19 de Febrer del 2013, quan havien passat 52 dies des de la
presentació del primer registre, se'ns denega este informe, i es justifica esta negativa,
argumentat que el dret a la informació, no implica l'obtenció de còpies i informes.
Des de la nostra formació entenem que el pluralisme polític, és un valor superior del nostre
ordenament jurídic, i que comporta, generalment, que les regnes del govern i administració de
l'entitat local quede en mans d'una part dels representants de la comunitat, mentres que la resta
haurà de dedicar-se a controlar eixa acció de govern, en una labor denominada d'oposició.
Eixa labor passa entre altres, pel deure que ens considerem com a membres d'oposició, del
control i fiscalització d'este Ajuntament. Per tot això, posem a consideració d'este ple el
següent PROPOSTA D'ACORD:
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1. Preparació d'un Informe per part del Secretària/ Intervenció de l'Ajuntament, que es
detallen els punts següents:
4. Enumeració de tots els contractes realitzats sense excepció en els anys 20072008-2009-2010-2011 i 2012, amb la mercantil Innova Urbanisme i Edificació
S.L.
Quanties econòmiques segons projecte, establits com a honoraris d'esta mercantil
en cada un d'estos contractes.
Quanties econòmiques abonades per este Ajuntament, a la mercantil Innova per
cada un dels contractes
Basant-se en la Llei de Contractes de l'Administracions Publiques, detall dels
procediments utilitzats en cada un dels contractes realitzats amb esta
mercantil.”
Per part de la Sra. Secretària Accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió de Règim
Intern celebrada el 21 de març del 2013, en el que l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra dels representants del
grup Popular, dos vots ponderats a favor del representant del grup Independents de Rafelbunyol
i cinc abstencions ponderades dels representants dels grups del Bloc-Compromís i PSPV-PSOE.
Explica el Sr. Encarnación que volen un informe dels contractes d'INNOVA amb l'Ajuntament,
informe que per decret de l'alcaldia se'ls ha negat indicant-nos que busquem nosaltres mateixos
els expedients. No tenen sentit els motius al·legats per a no facilitar-lo, perquè desconeixem
com estan arxivats els contractes i quants són. Amb esta negativa se'ns està impedint conéixer
una informació que entenem ha d'estar a l'abast de tots els grups polítics.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, manifesta que en la comissió es va
mostrar a favor d'eixe informe, perquè tot el que suposa transparència ho veuen correcte. Però
en l'exposició de motius es manifesten una sèrie de circumstàncies que no tenen fonament legal,
perquè no és prou que un grup demane un informe perquè se li facilite, perquè deu anar avalat
per diverses firmes. Si s'ha creat una comissió informativa per a tractar tot el que es referix a
INNOVA respecte a la subestació de Museros, podríem ampliar-la i incloure tot el que es referix
a la relació contractual entre INNOVA i l'Ajuntament. De totes maneres votarem a favor tant si
decidixen demanar l'informe com si decidixen acceptar esta proposta d'ampliació de la comissió
informativa.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE fa referència a l'avantprojecte de de Llei de
Transparència que està penjat en la web del govern explicant que quan s'aprove esta informació
haurà de ser pública, llegint l'art. 7 d'este avantprojecte. Vostés diuen que es complix la llei,
però quan demanen informació tot són traves. Ací s'han presentat diverses mocions sol·licitant
informació, recordant la moció relativa al contracte de PRODAEMI, i no ens la faciliten.
Tampoc dóna informació sobre l'embargament dels comptes d'ACMURSA o sobre l'aprovació
de l'ERE. No sabem res a este respecte perquè no ens facilita la informació. Tot açò fa
referència a la transparència. Entregue'ns la documentació que sol·licitem, perquè mai es dóna
res.
El SR. Alcalde, en representació del partit Popular, manifesta que amb este tema estan
aprofitant per a anar contra l'alcalde. En la moció vostés fan referència a 6 contractes. Hi ha dos
lots en el Sector IV, el lot I, obres urbanització, i lot II, obres enllumenats. Els dos lots es liciten
i s'adjudiquen a Bertolín, el qual tria i paga. L'obra que es realitza per a ampliar la xarxa de la
subestació de Museros, es tracta d'una modificació del projecte, perquè no supera el 20% del
pressupost del primer projecte, per la qual cosa també es fa càrrec INNOVA, la qual cobra els
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honoraris d'acord amb el que determina el col·legi d'enginyers. Ells han aconseguit que tinguem
llum i la pròpia IBERDROLA els felicita pel projecte redactat. En contestació a IdRa en
referència a què s'ha tardat 52 dies a contestar. Els recorde que si en cinc dies no li'ls contesta,
poden veure la documentació sol·licitada. Llig la petició realitzada per IdRa indicant-los que no
els nega la informació, però els funcionaris no poden dedicar-se a realitzar eixe treball. Reitera
que tenen dret a veure els expedients, però el ROF també establix que han de guardar reserva i
que la documentació no pot eixir de l'Ajuntament. A més el Tribunal Suprem establix el dret a
no donar fotocòpies. No diguen falsedats, perquè han tingut a la seua disposició la
documentació del Sector IV. Tenen permís per a vindre a veure la documentació que sol·liciten i
llegir-ho, igual que fan els altres.
El Sr. Encarnación agraïx al Bloc i al PSOE el seu suport a esta moció, perquè entén que és
necessari l'informe per a conéixer la participació d'esta mercantil des de 2007 en un gran
nombre de contractes i en una gran quantia. Continua dient que amb esta moció estem demanant
transparència i fiscalització d'este Ajuntament. Fer referència que en la redacció del Sector IV i
segons ha dit el Sr. Alcalde només hi ha dos contractes. Segons vam poder comprovar quan
revisem els expedients comprovem que INNOVA per la redacció del projecte d'instal·lació
elèctrica va facturar 360 mil euros; per la direcció facultativa de la urbanització d'este sector
150.000 €; per la direcció facultativa de la instal·lació elèctrica 125.000 €; per l'ampliació
elèctrica de la subestació de Museros, 240 mil euros. Si em respon a la pregunta, va retirar la
moció: quin han sigut els procediments utilitzats per a la contractació d'INNOVA per a estos
projectes?
El SR. Alcalde indica que es va dir que sí a la reunió, quan en eixe ple, per circumstàncies,
podien haver-se negat i hagueren guanyat. Però van dir que sí, que es faria, l'única cosa que van
demanar és que tingueren paciència i esperaren que s'incorporara el Sr. Secretari. En eixa reunió
es contestaran les preguntes que vosté formule.
El Sr. Carbonell manifesta que el seu grup està un poc cansat d'esta situació, perquè sempre
s'està donant voltes al mateix. Pensen que la manera d'acabar amb este assumpte és convocant la
reunió informativa i emetent els informes oportuns. S'ha fet referència a un avantprojecte de llei,
però la situació legislativa actual té molt a veure amb els governs del Sr. Felipe González, del
Sr. Aznar i del Sr. Sabater. Sempre demanem claredat i transparència. Estem oberts que
s'elabore este informe, o bé, posem-ho tot en la comissió que s'ha de convocar.
El SR. Fontelles indica que després de molts anys amb majoria del PP en el que s'han demanat
informes i no s'han facilitat, és lògic i normal que ara els reclamem. El Partit Popular s'escuda
sempre que no té prou capacitat administrativa per a atendre les suposades demandes dels grups
de l'oposició. Però ara també argumenta que no està el secretari.
Insistix el SR. Alcalde que es convocarà la reunió quan vinga el Sr. Secretari, perquè vol que
estiga present. Si veiem que tarda molt, ens plantejarem la seua convocatòria.
Sotmesa a votació la moció la mateixa és aprovada per set vots a favor dels regidors dels grups
del Bloc-Compromís, del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis vots en contra dels
regidors del grup Popular.
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QUART.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL PROPOSANT
NOMS PER A DESIGNACIÓ DE CARRERS DEL MUNICIPI.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“La banda de Música La Primitiva de Rafelbunyol ha celebrat el seu 150 aniversari amb un
any ple d'actuacions, i celebracions en honor a este commemoració, posant el passador d'Or a
estes celebracions, al quedar en primer lloc en la final del 34 Certamen de Bandes de Música
de la Comunitat Valenciana.
Aniversari que serà difícil d'oblidar pels veïns d'esta població, a causa de tot el malbaratament
de talent i treball, hi que hagut en cada una dels actes que han participat.
Músics que des de la constitució d'esta Primitiva, han contribuït amb el seu treball, il·lusió i
esforç, a l'enriquiment musical d'esta població, i que ara gràcies a la brillant labor realitzada
també pel seu actual director d. Ángel Martínez Escutia, ha permés col·locar a la nostra banda
de Música, en l'elit de la música d'esta Comunitat.
Este tipus d'esdeveniments deuen formar part de la Història d'esta localitat, en la que es
recorde com una població formada per grans artistes musicals.
A fi de poder contribuir a esta efemèride, i que siga sempre recordat, posem a consideració
d'este ple el següent PROPOSTA D'ACORD:
 Que es designe una dels nous carrers principals, parc o Plaça, obertes recentment en el
Sector IV, Sector I o Unitat execució núm. 1, en Honor a la Societat Musical la
Primitiva de Rafelbunyol.”
No es llig el dictamen ja que s'ha modificat i no és la mateixa que es va debatre i es va
dictaminar en la Comissió, a l'eliminar el segon punt.
Continua fent referència el Sr. Encarnación dels premis obtinguts per la Banda, relacionant-los
tots i fent referència a la commemoració del 150 aniversari de l'any passat.
La Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup Bloc-Compromís, manifesta que és un orgull per a
tots la banda que tenim. Quant a la proposició de posar el nom d'un carrer a la Banda és una
manera de reconéixer els seus èxits i èxits. En la comissió es va parlar del problema que es pot
ocasionar als veïns el canvi de nom dels carrers. Si s'aprova, demanem que es pose nom a un
carrer o plaça cèntrica o representativa.
El Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, manifesta que el seu partit està a favor d'este
reconeixement, i més si hi ha hagut un procés d'arreplegada de firmes.
Recorda el Sr. Alcalde que hi ha un carrer que s'anomena La Música, podríem afegir la
Primitiva. Com no és un carrer molt gran, no afectaria molts veïns.
El Sr. Encarnación no ho considera correcte. Volen que si s'aprova la moció, que es complisca.
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Indica el Sr. Alcalde que on està actualment la pista de tenis està projectat la realització d'un
parc que encara no té nom.
S'acorda votar la moció i deixar sobre la mesa la proposta realitzada pel Sr. Alcalde per al seu
estudi.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE EXIGINT LA RETIRADA DE LA
LOMCE I REPRENDRE EL DIÀLEG PER A ACONSEGUIR UN PACTE EDUCATIU
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Gràcies a l'esforç del conjunt de la societat espanyola, l'educació a Espanya ha avançat de
forma substancial en les últimes dècades, tal com reconeixen tots els organismes
internacionals.
L'extensió de l'educació obligatòria fins als 16 anys i l'escolarització de la pràctica totalitat de
la població des dels 3 anys han suposat un bot important per a disminuir el retard històric que
teníem amb els països més desenvolupats.
Hem sigut capaços d'oferir una educació bàsica, comú i obligatòria per a tots els ciutadans,
amb una ordenació curricular integradora, capaç d'oferir les mateixes oportunitats de formació
i, en les qüestions fonamentals, les mateixes experiències educatives a tot l'alumnat, evitant les
desigualtats que es puguen derivar de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o
d'una altra índole.
Encara ens queda molt de camí per recórrer, el nostre país necessita incrementar el nivell de
formació del conjunt de la població. Per a això, necessitem plantejar-nos dos objectius bàsics:
incrementar les taxes d'èxit escolar i reduir les taxes d'abandó escolar primerenc. Necessitem
que els jóvens no abandonen el sistema educatiu fins que adquirisquen la formació necessària
per al seu desenvolupament personal i professional.
A més, cal recordar que en la passada legislatura es va estar treballant per aconseguir un gran
Pacte Social i Polític per l'educació. Un Pacte que permetera dotar de l'estabilitat normativa
necessària al sistema educatiu, un Pacte que permetera invertir més i millor en educació per a
continuar millorant la qualitat del nostre sistema educatiu.
Què ens trobem ara amb l'avantprojecte de la LOMCE (Llei Orgànica per a la qualitat
educativa)?
En el seu preàmbul s'indica que l'important no són els recursos, ni el professorat. L'important
no és invertir més i millor en educació sinó els resultats de l'aprenentatge de l'alumnat. S'indica
també que el factor més rellevant dels resultats de l'aprenentatge és el "talent" dels alumnes,
entés com un atribut individual
Així, la LOMCE suposa un canvi radical en la concepció del paper de l'educació obligatòria,
un canvi de profund calat ideològic que lluny de plantejar-se la intervenció a temps de superar
les dificultats d'aprenentatge de l'alumnat, la qual cosa fa és constatar-les des d'edats
primerenques i anar derivant als alumnes que no superen les diferents revàlides cap a
7

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

carrerons sense eixida. Especialment greu és l'anomenada formació professional bàsica, que
suposarà el desviació d'un sector de l'alumnat cap a una via sense cap tipus d'eixida. Una
expulsió del sistema que es produïx dins de la pròpia educació obligatòria.
La tornada als conceptes més arcaics del currículum escolar, la recentralització i el control del
Ministeri a través de les revàlides, que condicionaran el treball diari del professorat i acabarà
amb l'autonomia curricular dels centres, la segregació de l'alumnat en funció del seu “talent”
en vies diferenciades des d'edats primerenques, la pràctica desaparició del consell escolar, són
mesures que si s'aproven suposaran un retrocés històric de la qualitat del nostre sistema
educatiu.
Per si tot açò fóra poc, per a ser coherents amb la seua afirmació que la inversió no és un
factor rellevant en els resultats dels alumnes, esta Llei ens ve acompanyada de retalls
generalitzats en educació en els pressupostos generals de l'Estat i en els de la Comunitat. Lluny
d'avançar en el sentit que han fet els països més desenvolupats ens proposen anar en sentit
contrari. Lluny d'avançar en la resolució dels problemes existents els incrementarem si
s'aprova la LOMCE.
Per això proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS
Instar el Govern d'Espanya a retirar l'Avantprojecte de Llei Orgànica per a la millora de la
qualitat educativa (LOMCE) perquè lluny d'avançar en la consecució dels objectius del sistema
educatiu espanyol d'incrementar les taxes d'èxit escolar i reduir l'abandó escolar primerenc els
empitjorarà.
Reprendre el procés de diàleg que es va realitzar durant l'última legislatura per a aconseguir
un Pacte Social i Polític per l'educació a fi de dotar al nostre sistema educatiu de l'estabilitat
normativa i de les partides pressupostàries que necessita per a continuar millorant la qualitat
de l'educació.
Traslladar dels presents Acords al president del Govern d'Espanya, al President de la
Generalitat Valenciana, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i als grups
parlamentaris de les Corts valencianes”
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Comunitari celebrada el 21 de març del 2013, en el que l'assumpte va
ser dictaminat desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra dels
representants del grup del Partit Popular, cinc vots ponderats a favor dels representants dels
grups del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís, no pronunciant-se el representant del grup
Independents de Rafelbunyol.
.
Continua explicant la Sra. Carbonell que es tracta d'una moció de partit que exigix la retirada de
la LOMCE. Tenen molts motius i argumentaris per a demanar açò, perquè este avantprojecte
planteja objectius i projectes que disten molts de què perseguix el seu partit, com és incrementar
l'èxit escolar i reduir l'abandonament primerenc. Però creem que l'error no està a aprovar este
projecte, sinó a tindre una llei per a l'ensenyança en funció del signe polític d'este país. El nostre
partit recolza esta moció amb la convicció que hem d'aprovar una llei educativa el pilar se de la
qual base en el consens entre els partits polítics i entre la comunitat educativa. Incidix que el
bàsic és aconseguir el consens per al que cal reprendre el dialogue que s'inicià en el govern del
Sr. Sabater, a fi de dotar al nostre sistema educatiu de l'estabilitat normativa i dotació necessària
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per a continuar incrementant la qualitat del nostre sistema educatiu. El nostre grup reconeix que
hem comés errors i creem que este reconeixement és el primer pas per a no tornar a cometre'ls.
Dirigint-se al Sr. Alcalde manifesta que ell sempre ens indica que portem mocions que no són
de caire municipal i sempre estem en desacord. Pensem que és necessari portar a la mesa del ple
estes mocions perquè només des de baix podem canviar això de dalt.
La Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup del Bloc-Compromís, indica que el seu partit està en
contra de la LOMCE i bàsicament es deu a la mercantilització de l'educació, al tracte preferent
que es dóna als centres privats, per les paraules del ministre de “espanyolitzar els alumnes”, i als
retalls pressupostaris. La LOMCE suposa un atac a l'ensenyança en valencià i té una tendència
conservadora i capitalista. També estan en contra que s'utilitze l'educació com a instrument
ideològic. Podem dir que mai hi ha hagut un pacte d'estat en educació. Està molt bé reconéixer
els errors, com ha fet el PSOE, però desconfien. Des d'este ple pensen que no es pot fer
molt,però veuen el pacte com una cosa necessaria.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que estan d'acord
amb la moció.
El Sr. Alcalde, en representació del grup del PP, indica que les últimes lleis d'educació són del
PSOE. Quant al resultat vostés diuen que s'ha avançat, però l'informe PRISA col·loca l'educació
espanyola en els últims llocs. Ara que el Partit Popular té majoria absoluta és lògic que intente
tirar endavant el seu concepte del sistema educatiu. Però este avantprojecte no es tracta d'una
llei nova, sinó d'una modificació de què hi ha, la LOE. Pensem que sí que hauria d'haver-hi un
bon diàleg, perquè es tracta d'un tema transcendental. Els agradaria que hi haguera un gran
acord en el tema educatiu, perquè els beneficiaris serien els xiquets. Li agradaria que hi haguera
una llei educativa per sempre, com ocorre a Finlàndia o Noruega, que estan en els primers llocs.
Pensem que la LOMCE no està en contra de la Llei del PSOE sinó que modifica aquells
aspectes que considera per a donar solucions a l'informe PRISA
La Sra. Carbonell li indica que esta llei suprimix el pla educatiu de 0-3 anys; incrementa el
nombre d'alumnes per aula; reduïx el nombre de professoat, retalla el pressupost; incrementa els
dies per a la substitució del professorat, suprimix els pressupost de cooperació territorial;
incrementa les taxa universitàries, endurix els requisits per a obtindre una beca i mantindre. Esta
llei no millora res, sinó empitjora.
Sotmesa a votació la moció la mateixa és aprovada per set vots a favor dels regidors dels grups
del PSPV-PSOE, Bloc-Compromís i Independents de Rafelbunyol i sis vots en contra dels
regidors del grup Popular.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE PER A IMPULSAR LA CREACIÓ D'UN
BANC DE TERRES.
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, llig la moció següent:
“L'abandó de les terres de cultiu és un fet evident que des de fa anys va en augment a causa de
diversos factors socials que provoquen esta tendència. Paral·lelament i a causa de la
desocupació que es produïx en la indústria i servicis, algunes persones busquen alternatives en
el cultiu de terres amb un intent de millorar la seua situació econòmica o simplement,
procurar-se uns productes per al consum familiar.
9

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

En este context, també cal tindre en compte que este abandó progressiu de terres de cultiu
crea diverses situacions problemàtiques que causen al propi camp i, sobretot al veïnat, altres
danys afegits com a brutícia, plagues, incendis, humitats, etc. que d'estar cultivats no es
produirien.
Esta proposta no és incompatible amb altres formes de cultiu de parcel·les destinades a
l'ocupació de l'oci o activitat alternativa, com per exemple: la que va presentar el grup
municipal IDRA, el Plenari passat.
Per tot això, se sol·licita al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
PRIMER.- Que l'Ajuntament de Rafelbunyol impulse la creació d'una espècie de banc de terres
amb la finalitat de posar en contacte a aquells propietaris que voluntàriament volgueren
prestar gratuïtament els seus camps amb persones que els volgueren treballar per a cultivar allí
productes de temporada o d'altres.
SEGON.- L'Ajuntament, en primer lloc, faria bans anunciant la possibilitat d'esta cessió
gratuïta dirigida als propietaris a canvi del cuidat i respecte del camp i, en cas d'oferta, faria
una relació d'estos descrivint l'extensió, situació, tipus de reg, etc, assegurant-se, òbviament,
l'acreditació de la propietat, entre altres dades que pogueren ser d'interés. Tot seguit, faria una
segona tanda de bans anunciant esta oferta a possibles usuaris. Estos, vista la relació oferida
que estaria publicada en lloc consultable fàcilment i a l'administració, farien una sol·licitud
referint el seu interés per alguna parcel·la en concret acceptant els terminis que el propietari
haguera indicat a l'oferta de cessió: duració, tipus de cultiu a plantar i assumint
responsabilitats del cuidat i respecte del camp rebut comprometent-se a la seua devolució en
temps i forma pactada.
TERCER.- L'Ajuntament de Rafelbunyol vetlarà pel compliment del pacte exigint-li, si és el
cas, a les parts i conformaria dos tipus de sol·licituds, una per als propietaris oferents i una
altra per als rebedors interessats obrint i arxivant cada expedient.”
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Benestar Comunitari de data 21 de març del 2013, en el que l'assumpte no és sotmés a votació
davant de la proposta de deixar-la sobre la mesa fins que els tècnics de Pactem visiten el
municipi i facen un estudi de les diferents possibilitats que hi ha.
Contínua explicant que mantenen la moció en el mateix sentit, reiterant allò que s'ha parlat en
comissió, ja que pensen que no és incompatible amb la moció presentada per IdRa en l'anterior
plenari podent-se portar-los dos models a terme, com ocorre en l'Ajuntament de Sagunt,per la
qual cosa entenem que ha d'aprovar-se i quan el Pactem faça l'informe pot emportar-se a la
pràctica si és viable.
La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, reitera allò que s'ha manifestat en
comissió. Són dos mocions molt relacionades i poden ser complementàries, ja que en el projecte
de Pactem es contemplen les dos opcions, encara que els agradaria tindre més informació
respecte a la reunió prevista amb els tècnics del consorci.
Respon el Sr. Bohigas, portaveu del grup del PP, que no li han contestat i que insistirà perquè li
donen l'informe i li'l passarà als grups.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independientes de Rafelbuñol, manifesta que estan a
favor d'un banc de terres, però pot ser o no compatible amb la seua moció aprovada el mes
passat. Al final pensen que tot es resumix en el mateix, buscar un banc de terres perquè la gent
desocupada es guanye la vida amb la terra. Són coses paral·leles que poden dur-se a terme, però
ho veu arriscat.
La Sra. Carbonell insistix en el fet que són coses diferents i que volen que seguisca avant perquè
en funció de la viabilitat que es reflectisca en l'informe es portarà a la pràctica o no. No estan
excloent cap de les dos opcions.
El Sr.Bohigas,portaveu del grup Popular, indica que el seu grup no es manifesta en esta moció a
l'espera de la reunió amb els tècnics del Pactem Nord.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per set vots a favor dels grups del BlocCompromís, PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol, no pronuniciant-se el Partit Popular
pels motius expressats pel seu portaveu.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE EXIGINT A LA GENERALITAT EL
PAGAMENT IMMEDIAT DE LES AJUDES A EMPRENEDORS
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, llig la moció següent:
“Des de 2007 la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Ocupació va posar en marxa una línia d'ajudes destinades a TREBALLADORS DESOCUPATS
QUE CREEN LLOCS DE TREBALL A TRAVÉS DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
INDEPENDENT.
Estes subvencions estaven destina dónes a fomentar l'ocupació estable en els col·lectius de
desocupats de més difícil inserció, com els jóvens, les dones, persones amb discapacitat, en risc
d'exclusió social i la població immigrant, així com donar suport a l'autoocupació de parats
amb perfil d'emprenedor
Es van oferir ajudes per a mamprendre un negoci. La seua quantia variava des dels 5.000 a
10.000€ en funció de la inversió realitzada i de la situació personal dels emprenedors.
Des del tercer trimestre de 2010, més de 7.000 autònoms valencians, reclamen l'impagament
per part del govern valencià del Partit Popular d'estes subvencions.
En estos temps, estes són fonamentals per a la continuïtat de molts negocis. No cobrar-les ja,
pot produir més tancaments.
Per tot això, i per la urgència d'este important col·lectiu se sol·licita al Ple l'adopció dels
ACORDS següents:
1. Instar a la Generalitat Valenciana al pagament immediat de les ajudes a estos
autònoms i evitar que continuen tancant negocis.
2. Traslladar de la present resolució al President de la Generalitat, al President de les
Corts Valencianes i als síndics dels grups parlamentaris.”
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Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Benestar Comunitari de data 21 de març del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE, SOL·LICITANT LA COL·LOCACIÓ
D'UN EXPOSITOR EN LA FATXADA DE L'AJUNTAMENT DEL CARRER MARE
DE DÉU DEL MIRACLE
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Rebre informació pública és un dret dels ciutadans i donar-la una obligació de les institucions
públiques.
Perquè este dret es puga exercir, en este cas, l'Ajuntament de Rafelbunyol, ha de facilitar
l'accés a aquella posant a disposició de la població els elements necessaris per a la seua
presentació.
El tauler d'anuncis situat a l'interior de l'ajuntament no facilita l'accés a qualsevol moment del
dia, a més, este es podria reservar per aquella informació de caràcter més burocràtic.
Amb esta finalitat, el Grup Municipal del PSPV de Rafelbunyol proposa al Plenari l'adopció de
l'ACORD següent:
ÚNIC.- Que a l'edifici municipal es col·loque un expositor tancat on es puga llegir i consultar
tota la informació que siga d'interés general.
No es llig el dictamen a l'haver sigut modificada.
Explica el Sr. Fontelles que canvia el sentit de la moció perquè hi haja llibertat per a la seua
col·locació, perquè es puga accedir a la informació encara que l'ajuntament estiga tancat.
Contesta el Sr. Alcalde que en l'exterior de l'ajuntament no hi ha lloc material per a la seua
col·locació, perquè entre finestra i finestra no hi ha lloc. A més l'Ajuntament està obert des de la
8 a les 15 hores i hi ha dos taulers d'anuncis, podríem reservar un per a este tipus d'informació.
La Sra. Piquer, regidor del Bloc-Compromís, manifesta que si es troba la ubicació adequada els
pareix correcta la moció.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, li agradaria que s'aclarira si
va dins o fora el tauler d'anuncis.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, pregunta si serviria un expositor mòbil que es
col·locara darrere de la reixa de la porta d'entrada quan es tancara l'Ajuntament. Al Sr. Fontelles
li pareix una bona opció.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

12

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

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE UNA NOVA REGULACIÓ
DEL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.
Per part del Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Des de fa un any l Govern ha vingut anunciant la seua intenció de modificar les bases
jurídiques que regulen el funcionament de les Entitats Locals. Alcaldes i regidors, de tots els
partits polítics, hem reivindicat, des de fa anys, de forma unànime, la necessitat actualitzar les
lleis que regulen les competències i el finançament de les entitats locals.
Ara, quan la societat ens demanda l'acord i el consens entorn de qualsevol canvi del nostre
model d'Estat, el Consell de Ministres ha iniciat la tramitació d'un Avantprojecte de reforma
local que posa en escac els fonaments del municipalisme i amb ell, la base mateixa d'un model
que ha garantit la cohesió social del nostre país durant els últims 30 anys.
Tots som conscients de la necessitat aplicar el rigor, l'austeritat, l'eficiència i la transparència
en l'administració dels recursos, però en cap cas, estos arguments es poden utilitzar com a
coartada per a suprimir-los o encarir servicis públics .En compte d'assegurar els servicis
mínims que han de prestar els ajuntaments es fa que perillen seriosament. Amb esta reforma
milers d'Alcaldes i regidors, que han sigut triats pels ciutadans en les urnes per a governar en
els seus pobles i ciutats, ja no seran els responsables a l'hora de prendre les decisions i
gestionar els servicis que haurien de prestar des dels seus Ajuntaments.
Els Ajuntaments van ser institucions clau durant la transició democràtica, governar des de la
proximitat i la proximitat, ha sigut el seny d'identitat que ha facilitat la profunda transformació
i modernització d'Espanya durant les últimes dècades. La proposta del Govern d'intervindre i
buidar de competències a una gran majoria de les Entitats Locals, posa en perill i fa més fràgil
la nostra democràcia.
Quan el Govern redacta esta proposta ho fa des d'un profund desconeixement del paper real
que exercix l'estructura municipal en la vertebració d'Estat. Pareix ignorar que els servicis
públics, no es poden valorar exclusivament per criteris econòmics sinó també han d'avaluar-se,
amb caràcter prioritari, pel benefici social que comporten els seus usuaris, els ciutadans.
La garantia de la cohesió social i territorial ha sigut la base del nostre model d'Estat
constitucional, el govern local en els xicotets municipis (el 86,13%, açò és 6.796 ajuntaments
tenen menys de 5.000 habitants) ha resultat una eficaç forma de facilitar l'exercici dels drets
dels nostres veïns, l'accés en condicions d'igualtat a prestacions i servicis, no important el lloc
on visquen, combatent amb això la despoblació i el desarrelament en el medi rural i promovent
un desenvolupament rural sostenible.
Des del municipalisme hem vingut reclamant una reforma de les Lleis i del finançament local
que permetera a les entitats locals exercir les seues responsabilitats amb competències ben
definit i finançament suficient. Doncs bé, lluny d'atendre les demandes històriques d'Alcaldes i
Alcaldesses i de Federacions de Municipis, la proposta de reforma suposa deslocalitzar i
allunyar dels seus destinataris, els veïns, les competències pròpies dels Ajuntaments i preveuen
el traspàs de competències i recursos financers, és a dir de recursos econòmics a les comunitats
autònomes i en els casos de les competències denominades competències “impròpies” lluny
d'assegurar la prestació dels servicis, seran suprimides al no ser prestades per cap altra
Administració. D'altra banda aquells servicis que passen a la Diputació Provincial podran ser
privatitzats amb el consegüent augment de taxes i preus, que pagaran els ciutadans.
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Una altra de les conseqüències més alarmants de l'aplicació d'esta Llei Local és que a través
del desmantellament del sector públic local posaran en perill més de 250.000 ocupacions
públiques.
A manera de conclusió, l'autonomia local està garantida per la nostra Constitució i per la
Carta Europea com un dels principis que fonamenten la democràcia, la cohesió i la vertebració
social i territorial d'un Estat descentralitzat. Entre tots hem intentat dissenyar un model local
capaç de donar més i millors servicis als ciutadans, hem conformat Governs Locals que són
exemples de participació, d'integració i convivència.
El compromís amb els nostres veïns i la nostra responsabilitat com a governants en
Ajuntaments, Diputacions, Consells i Capítols ens exigix un pronunciament clar en defensa dels
Governs Locals.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista, eleva al Ple l'adopció dels
ACORDS següents:
1.- Reafirmar l'autonomia local i la transcendència del paper dels Ajuntaments en la igualtat
d'oportunitats, la democràcia i la cohesió social; elements que han permés vertebrar el territori
i prestar servicis essencials i bàsics, descentralitzats i de proximitat per a la ciutadania.
2.- Transmetre als ajuntaments i als seus habitants, especialment dels municipis més xicotets el
nostre suport i reconeixement per la labor que realitzen per a mantindre viu el territori per a
tota la societat.
3.- Sol·licitar la retirada per part del govern de l'Avantprojecte de Llei per a la racionalització i
sostenibilitat de l'administració local.
4.- Obrir un procés de negociació amb tots els grups parlamentaris i amb la FEMP que
permeta abordar la reforma de les lleis que regulen el món local garantint l'autonomia local i
els drets socials dels ciutadans.
5.- Traslladar d'este acord al Govern d'Espanya, al Govern de la Generalitat, i als Grups
Polítics del Congrés”
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Règim Interior de data 21 de març del 2013, en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per nou vots ponderats a favor dels representants dels
grups del, PSPV-PSOE i Partit Popular i quatre abstencions ponderades dels representants dels
grups del Bloc-Compromís i Independents de Rafelbunyol.
El Sr. López reitera el tema de les competències. Moltes seran assumides per la Generalitat i la
Diputació en detriment dels Ajuntaments i davant de la situació de banca trencada de la nostra
comunitat s'arribarà a la privatització de molts servicis, una cosa que tant agrada al partit
popular. Es tracta d'un atac a l'autonomia dels Ajuntaments. Si finalment este avantprojecte es
porta avant, sobrarem tots ja que no tindrem poder de decisió.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, manifesta que esta moció és una
redundància de la moció presentada pel Bloc en el mes de setembre. Cal recordar que el PSOE
és un partit de govern i que quan ha estat en el govern també ha tingut oblidats als ajuntaments.
A pesar de tot, estem en contra d'este projecte de llei.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que el seu grup
està d'acord.
El Sr. Alcalde, en nom del partit Popular, manifesta que no estan d'acord tal com apareix,
perquè l'únic que està més afectat són els ajuntaments. Si en una negociació es rectifica els
punts que ens poden afectar. En estos moments estem en contra del text actual.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS REBUTJANT L'AMPLIACIÓ
DE LLIBERTAT D'HORARIS COMERCIALS DESENVOLUPADA PEL RDL 20/2012
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostaria i el foment de la competitivitat, ha desenvolupat un nou marc de referència en
els horaris comercials que suposen una greu amenaça per al comerç mediterrani i de
proximitat.
Este Decret, no sols significa una invasió de les competències de les comunitats autònomes,
algunes, com Catalunya, han anunciat un recurs al Tribunal Constitucional per este motiu. Este
Decret incorpora mesures de caràcter obligatori a les Grans Ciutats on obliga a la Declaració
de Zones de Gran afluència turística, per a fixar una llibertat horària que pot portar a la ruïna
al xicotet comerç valencià.
A més, modifica les condicions per a la Declaració de Zones de Gran Afluència Turística,
incloent com a criteri, el "turisme de compres". Amb esta condició, pràcticament qualsevol
població amb un centre comercial pot optar a la sol·licitud, cosa que està succeint en la
conurbació urbana de València.
La nova normativa amplia el règim horari dels comerços, situant-los en 90 hores com a mínim,
mentres que en la legislació Autonòmica esta limitació era màxima. Així mateix amplia la
superfície d'exposició del comerç que pot gaudir de llibertat horària, de 150 a 300 metres
quadrats de forma general, quan a la nostra legislació depenia de l'activitat i del sector.
No sols això, este decret amplia a 16 els diumenges i festius d'obertura comercial, i indica que
no podran ser inferiors a 10, el nombre de diumenges on els comerços podran obrir. El que
abans era el límit màxim, ara passa a ser el límit mínim obligatori.
Igualment assenyala que en cas que la CCAA no incorporen, ni desenvolupen les mesures del
Decret, s'entendran aplicades, amb una clara vulneració de la capacitat legislativa
Autonòmica.
Estes mesures, segons el govern del PP tenen com a objectiu millorar la competitivitat del
sector comercial, però el que realment aconseguixen és afavorir el comerç a les grans
superfícies i supermercats i afonar el comerç tradicional.
Els treballadors i treballadores de les grans superfícies també patixen les conseqüències de
l'ampliació dels horaris, en una disminució dels seus drets laborals i de les hores de descans a
què tenen dret.
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L'aplicació d'este decret a València, ha afavorit a les grans superfícies comercials. Així mateix,
diverses poblacions de la seua Àrea Metropolitana, s'han acollit en la figura de Zona de Gran
Afluència Turística, només per motius comercials d'existència de grans superfícies: Alfafar,
Alboraia, etc...
Bloc-Compromís recolza el comerç local i entenem que estes mesures no afavorixen la
liberalització d'horaris comercials, és no voler veure el verdader problema que no és d'oferta ni
d'hores, és un problema de demanda, no hi ha renda disponible i per tant no hi hi ha consum.
Els responsables polítics hem d'estar al costat dels xicotets comerciants i emprenedors que són
els que creen ocupació real i en condicions dignes.
En el temps que dura la crisi, s'han rescatat en els bancs i caixes d'estalvi, amb el resultat que
els valencians i valencianes ja coneguem. És hora de defendre el nostre comerç tradicional, que
està suportant la pujada de I IVA, l'IBI i altres impostos, mentres que les grans superfícies
comercials no els està afectant amb la mateixa intensitat la crisi.
És per tot allò exposat que es realitza la següent proposta d'acord.
1.-L'Ajuntament de Rafelbunyol rebutja l'ampliació de la llibertat d'horaris comercials
desenvolupada pel Reial Decret Llei 20/2012.
2.-.L'Ajuntament de Rafelbunyol recolza el comerç local i es manifesta a disposició del
mateix i en defensa dels seus interessos”.
Per part de secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 21 de març del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat desfavorablement al
ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra dels representants del grup del Partit
Popular, cinc vots a favor dels representants dels grups del PSPV-PSOE, Bloc-Compromís i dos
abstencions ponderades del representant del grup Independents de Rafelbunyol.
Continua explicant la Sra. Piquer que la moció és extensa i clara. Es presenta perquè
Rafelbunyol som consumidors de les zones comercials a què afecta este Decret. Es presenta
amb la intenció de defendre el xicotet empresari i donar a conéixer la falsedat que existix en
relació a la creació de nous llocs de treball, perquè el que s'ha aconseguit és modificar els
convenis laborals i perjudicar els treballadors en els seus horaris.
El SR. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol
, afig que esta moció es
pot resumir en una qüestió molt clara: perjudica el treballador i és una mesura discriminatòria de
cara als xicotets comerços, per la qual cosa estem a favor de la moció.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, reitera allò que s'ha manifestat en comissió.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del partit Popular, indica que és difícil valorar la moció,
perquè hi ha comerços a favor i altres en contra. En principi estan a favor del punt segon de
l'acord.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per set vots a favor dels regidors dels grups
del Bloc-Compromís, PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis abstencions dels
regidors del grup del Partit Popular.
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DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS REBUTJANT
L'ADSCRIPCIÓ DE RAFELBUNYOL AL DEPARTAMENT 4 DEL SERVICI
VALENCIÀ DE SALUT.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Rafelbunyol és un municipi que està inclòs en el Departament 5 del Servici Valencià de salut i
té com a hospital de referència l'Hospital Clínic de València. Este departament atén a més de
350.000 habitants, fonamentalment de la ciutat de València i dels pobles de l'Horta.
Però hem tingut coneixement que al dia de hui s'estan remenant distintes opcions perquè
Rafelbunyol, junt amb La Pobla de Farnals i Massamagrell, passe a formar part del
Departament 4, que té com a Hospital de referència la Mini Fe de Sagunt.
Coneixedors dels greus prejuís que causaria a la ciutadania de Rafelbunyol I adopció de la
mesura mencionada abans, presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:

1. Que el Ple de l'ajuntament de Rafelbunyol manifeste el seu rebuig a l'adscripció de
Rafelbunyol al Departament 4 del Servici Valencià de Salut.

2. Comunicar el present acord en els Ajuntaments de La Pobla de Farnals Massamagrell
al més prompte possible.
3. Igualment, comunicar al Servici Valencià de Salut el rebuig d'este Ple a l'adscripció de
Rafelbunyol al Departament 4”.
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna ccompte del dictamen emés per la Comissió de
Benestar Comunitari de data 21 de març del 2013, en la que la moció va ser dictaminada
favorablement al ple de l'Ajuntament per dos vots ponderats a favor dels representants del grup
Bloc-Compromís, no votant la resta dels partits pel que exposa anteriorment.

El Sr. Carbonell insistix que és una possibilitat que es remena en la reestructuració del sistema
de sanitat. No esperem que siga una realitat per a mobilitzar-nos, fem saber que no volem que es
realitze. Fem prevenció i no esperem que puga ser una realitat per a mobilitzar-nos.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, insistix en el fet que es
tracta de rumors. Si açò fóra real, hauria d'aprovar-se urgentment. És complicat que ens
pronunciem basant-se en rumors.
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, es reitera en les paraules manifestades en
comissió. La proposta d'acord primera està afirmant una realitat que no existix, per la qual cosa
pensen que està mal redactada. No poden votar a favor d'una cosa basant-se en rumors.
L'argument del portaveu del PP en comissió li va bastar per a entendre que era un error portar a
ple una proposta basant-se en rumors. Si açò fóra cert, el recolzaríem sense dubtar-ho.
El Sr. Bohigas, portaveu del Partit Popular, reitera les paraules de la comissió. Ha tornat a
preguntar als responsables del departament 5 i li han indicat que estan estudiant la possibilitat de
realitzar una reestructuració de departaments a València a causa de la nova ubicació de
l'hospital La Fe. Respecte a la pregunta concreta que afecta Rafelbunyol li van contestar que no
els havien dit ni preguntat res des de Conselleria. Nosaltres mateixos hem demanat informació a
Conselleria i no ha contestat encara. No pot votar en contra la moció, però no pot votar-la a
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favor. Demanaria que es deixara sobre la mesa i en el cas que eixos rumors pogueren ser
realitat, fer-la efectiva sense necessitat que passara per ple.
Replica el Sr. Carbonell que no és un rumor sense fonament, perquè ens ho han comunicat
professionals de la Sanitat. Es trasllada un sentit i és que es tracta d'una possibilitat per a la
reestructuració, i nosaltres hem de manifestar-nos en contra.
El Sr. alcalde intervé per a dir que podríem afegir la paraula “possible” i podria quedar com
“…a la possible adscripció de Rafelbunyol al Departament 4”
Després d'un debat entre els regidors, els pareix correcta està variació, per la qual cose el Sr.
Carbonell està d'acord a introduir la paraula en la proposta d'acord, quedant redactat de la
següent manera el primer punt: “Que el Ple de l'ajuntament de Rafelbunyol manifeste el seu
rebuig a la possible adscripció de Rafelbunyol al Departament 4 del Servici Valencià de Salut.”
Sotmesa la moció a votació amb esta rectificació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEGON .- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT UNA
CÒPIA DIGITAL DE L'ESBORRANY DEL PRESSUPOST DE 2013 QUAN ESTIGA
DISPONIBLE PER A TOTS ELS REGIDORS I AQUELLS QUE HO SOL·LICITEN.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
Els pressupostos municipals de 2013 encara no estan aprovats. Des del grup municipal BlocCompromís hem presentat diverses mocions que feien referència a la participació ciutadana.
En este sentit presentem esta moció per a potenciar la participació en la gestió municipal en
general i en l'elaboració dels pressupostos en particular.
Entenem que els “pressupostos participatius” són una pràctic que alguns ajuntaments han ficat
en marxa per a potenciar la transparència.
Aprovada la constitució del Consell Social de Rafelbunyol, màxim òrgan de participació de la
nostra població, considerem que este és l'òrgan adequat per a dur terme la seua implementació
de l'elaboració d'uns pressupostos participatius.
PROPOSTES D'ACORD
1. En el moment el que estiga disponible l'esborrany del pressupost municipal per al 2013,
es procedirà a la distribució d'una còpia digital a tots els regidors, als membres del
Consell Social i a les persones que ho sol·liciten, per permetre el seu coneixement, amb
una antelació mínima de 15 dies abans de la Comissió Informativa, perquè puguen
presentar propostes, esmenes i/o suggeriments, que seran debatudes en la mateixa
Comissió Informativa. L'esborrany del pressupost serà penjat a la web municipal.
2. D'este acord s'informarà en la web municipal, als membres del Consell Social i a la
població en general, per a fer possible la seua participació.”
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Comptes de data 21 de març del 2013, en la que la moció va ser dictaminada favorablement al
Ple de l'Ajuntament per unanimitat
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El Sr.Carbonell manifesta que amb açò s'aconseguix ajustar les demandes de la ciutadania a més
d'afavorir la transparència. Han llegit moltes experiències d'altres ajuntaments que han posat en
pràctica este mecanisme sent cada una diferent, sent la més coneguda la de Puerto Alegre. Ací
recentment s'ha constituït el Consell Social i considerem que és l'òrgan adequat on tractar este
tema. No és una moció tancada, perquè cal anar perfilant que capítols es fan participatius.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es mostra a favor de la
moció.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, indica que es tracta d'un tema reiteratiu, perquè
ja s'ha parlat diverses vegades de la participació ciutadana en un plenari. Respecte a la publicitat
dels pressupostos en la web ho veuen correcte i coherent..
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del partit Popular, li pareix correcta, però pregunta pel tema
de donar còpies a qualsevol persona que ho sol·licita i que no pertanga a cap associació, o si pot
valdre que estiga publicat en la web.
Al Sr. Carbonell li pareix correcta l'apreciació del Sr. Bohigas.
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat.

B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

PRIMER.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, la secretària accidental entrega còpia de les resolucions de
l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la
present sessió.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup Independents de Rafelbunyol, sol·licita aclariment del
decret 120/2013. Se li informa que es tracta d'una modificació de crèdit per a dotar de
pressupost l'obra del gunitado de la piscina, dins de la remodelació del poliesportiu que s'està
realitzant.

SEGON .- INFORMES DE L'ALCALDIA
El Sr. Alcalde expressa la felicitació als policies locals Jorge Coxia i David Santonja per la seua
participación amb èxit en una parsecució policial.
També informa de l'escrit remés per la Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua donant compte de la recepció de la moció remesa per l'ajuntament.
També dóna compte del decret de l'alcaldia en què delega en la regidor Milagros Cano Valera
per a la celebració de matrimoni civil.
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TERCER.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL QUART
TRIMESTRE DE 2012
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte de l'informe de morositat del quart
trimestre de 2013, en el que el període mitjà de pagament de factures ascendix a 87 dies i el
període mitjà de pagament excedit és de 69 dies. En este trimestre s'han realitzat dins del
període legal 201 pagaments per un total de 136.628,54 € i fora del període legal s'han fet 429
pagaments per un import total de 438.968,69 sense haver abonat interessos de demora en el
pagament de les factures excedides.
També s'indiquen les factures pendents de pagament al final del trimestre que ascendixen a un
total de 205 dins del període de pagament per un import de 2012.768,88 € i fora del període
legal de pagament 510 factures per un import de 715.203,26 €.
Així mateix les factures registrades fa més de tres mesos pendents del reconeixement de
l'obligació de pagament són 35 per un import total de 22.163,81 €

QUART.- INFORME DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS
No es van produir.

QUINT.- PRECS I PREGUNTES
Per part del S. Carbonell, portaveu del grup de Bloc-Compromís, es realitza el següent prec
relatiu a l'aprovació de la moció d'Acompanyament Escolar que es va aprovar fa dos mesos.
Manifesta que encara no s'ha posat en funcionament, per la qual cosa prega a la Regidora
d'Educació que implemente la moció i la pose en marxa que s'iniciava convocant una reunió.
Li respon la Sra. Piquer que no tenen obligació amb l'IES, i que ja hi ha programes de la
mancomunitat per a tractar els problemes d'absentisme escolar. Els problemes de comportament
escolar els porta la psicòloga, el familiars Servicis Socials.
El SR. Carbonell li recomana que es llija la moció, perquè en ella es va aprovar el millorar
l'aprenentatge dels alumnes amb problemes, no parlava de res del que vosté m'indica. I la seua
obligació com a regidora d'Educació és posar en marxa una moció aprovada per ple.

Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, realitza les següents preguntes
orals:
1.- En relació a les empreses del polígon que porten molt de temps, li han arribat notícies que
s'està exigint papers a moltes d'elles.
Contesta el Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular que s'ha donat ordes als servicis
tècnics perquè revisen les empreses treballen o no.
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2.-En relació a ACMURSA, prega que li done una resposta i que els diga quin problema hi ha
hagut amb l'ERE.
El Sr. Alcalde l'indica que ja ho contestarà quan li ho pregunte el públic.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, li pregunta al Sr. Saborit,
regidor d'obres públiques, sobre l'execució dels clots dels carrers.
Respon el Sr. Saborit que ara es van a reparar tres carrers: Alacant, Màrtirs i Vallant. Després ja
se n'aniran arreglant la resta de clots més xicotets existents.

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