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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 27 DE MAIG DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 27 de maig 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 se va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor president es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 29 d'abril i 11 de maig 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.

SEGON.- APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE LA MODIFICIACÓN DE CRÈDITS
04/2013 EN EL PRESSUPOST DE GASTOS: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS PER
ACORD DE PLE
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió
Informativa De Comptes celebrats el 21 de maig del 2013 en la que l'assumpte es dictamina
favorablement al Ple de l'Ajuntament per nou vots ponderats a favor dels representants dels
grups del Partit Popular i del PSPV-PSOE i quatre abstencions ponderades dels representants
dels grups Bloc-Compromís i Independents de Rafelbunyol.
Per part del SR. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, manifesta es tracta de
suplementar el capítol 9 per a pagar crèdits corresponents als préstecs. Es tracta d'una
modificació que ha d'aprovar el ple al ser entre diferents capítols. Es reitera en allò que s'ha
manifestat en comissió perquè en el ple passat ja van mostrar la seua oposició a pagar el deute
primer als bancs, encara que saben que es tracta d'una obligació, per la qual cosa s'abstenen.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que és un expedient
per a aprovar una modificació de crèdits entre capítols diferents. Entenen que és una obligació i
no hi ha més remei que fer-ho, per la qual cosa es mostren a favor.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, manifesta que els pactes són per a complir-los i
si cal realitzar una modificació de crèdits per a amortitzar els préstecs que tenim, perquè cal
aprovar-ho, encara que votàrem en contra de subscriure alguns d'ells.
El Sr. Alcalde explica que és lògic que davant d'uns pressupostos prorrogats es realitzen estes
transferències entre capítols. No es tracta d'un deficiència, sinó de una cosa normal Si les
modificacions foren dins de la mateixa partida, seria competència de l'alcaldia, però al ser de
partides distintes l'aprovació correspon al ple.
En conseqüència, sotmesa la proposta a votació, el Ple de l'Ajuntament per onze vots a favor
dels regidors dels grups del Partit Popular, PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i dos
abstencions dels regidors del grup del Bloc-Compromís acorda:
PRIMER: Augmentar el crèdit en les partides següents:
PARTIDA
011913

DENOMINACIÓ
Amortització de préstecs

EUROS
TOTAL

24.000,00
24.000,00

SEGON: Minorar el crèdit de la partida següent:
PARTIDA
155210

DENOMINACIÓ
EUROS
Conservació i reparació de vies públiques
24.000,00
TOTAL
24.000,00

Per tant, sumant l'augment de crèdit de les partides pressupostàries un import igual a la
disminució, no s'altera la quantia total del pressupost de gastos.

TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE PROPOSANT L'AMPLIACIÓ DE
L'HORARI DE LA BIBLIOTECA DURANT EL PERÍODE D'EXÀMENS
UNIVERSITARIS
Per part del Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Amb l'arribada dels exàmens molts dels estudiants del nostre poble necessiten disfrutar d'un
lloc on poder preparar-se amb tranquil·litat per a les proves universitàries.
La Biblioteca Municipal és l'espai que permet trobar-se en un ambient que estimula el bon
estudi i molts jóvens troben que és l'únic lloc sense distraccions i on la seua concentració pot
ser màxima.
Des d'este grup considerem que és la nostra obligació posar a disposició dels estudiants del
nostre poble tots els mitjans necessaris perquè contribuïsquen a obtindre els millors resultats
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acadèmics i això passa per tindre al seu abast la biblioteca el nombre més gran d'hores
possibles al dia durant el període d'exàmens.
Per tot açò, el grup municipal socialistes de Rafelbunyol presenta per a la seua consideració ja
provació pel ple l'ACORD següent:
ÚNIC.- Que durant el període d'exàmens s'amplie l'horari de la biblioteca de 9 a 14 hores i de
16 a 24 hores des de l'1 de juny al 15 de juliol”.
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió
Informativa de Règim Interior celebrada el 21 de maig del 2013 en la que l'assumpte és
dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per tres vots ponderats a favor del representant
del grup del PSPV-PSOE i deu abstencions ponderades dels representants dels grups del BlocCompromís, Independents de Rafelbunyol i del Partit Popular
Afig el Sr. López que en comissió l'equip de govern va dir que ho estudiaria i que presentaria
propostes.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, reitera les paraules de la comissió.
Encara que continuen sense saber la demanda real que pot haver-hi, ho votaran a favor.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol manifesta la voluntat del
seu grup perquè es porte a terme la moció.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, també manifesta la voluntat del seu grup
per a realitzar la moció, però afig que hi ha un problema econòmic per a la seua posada en
marxa, ja que suposa un gran nombre d'hores extraordinàries. La proposta de gasto pot ser
assumida des d'intervenció si li indiquen d'on pot llevar. Convertir eixes hores extraordinàries
en dies lliures és inviable ja que suposa quasi un mes de vacacions. No saben la forma de dur a
terme la moció.
El Sr. López insistix en el fet que es busquen formules perquè la moció es porte a terme.
Explica el Sr. Alcalde que moltes vegades presenten mocions que no són correctes, perquè
interferixen en la competència de l'Alcaldia. El Ple pot demanar, però no es pot aprovar una
cosa que és competència de l'Alcaldia i que donades les circumstàncies de l'administració no
poden emportar-se a terme.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, entén que intervenció no pot portar a terme
la moció, perquè deuen dir-li d'on ha de llevar. Atés que estem en pressupostos prorrogats,
podríem adoptar el compromís de portar-la a terme quan s'aproven els pressupostos, sense entrar
a valorar si és o no competència de l'alcaldia.
Respon el Sr. Bohigas que el 1 de juny està ací. Reitera que la voluntat que s'òbriga la tenen
però aprovar una cosa que no és viable, no sap fins a quin punt és correcte. També han estat
mirant el tema dels voluntaris, tal com es va dir en comissió, però si ocorre alguna cosa, a nivell
legal ens busquem un problema més greu que la possible solució.
Insistix el Sr. López que vol que es porte a terme i l'1 de juny s'amplie l'horari de la biblioteca.
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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 vots en contra
dels regidors del grup del Partit Popular.

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE REBUTJANT L'ESBORRANY DEL
PROJECTE DE LLEI DEL RGISTRO CIVIL
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“El Ministeri de Justícia està estudiant la modificació de la Llei del Registre Civil, i ha fet
públic un esborrany de Projecte de llei que pretén, entre altres canvis, els següents:
1.-Tindran la consideració d'encarregats de les oficines del Registre Civil els Registradors de la
Propietat i Mercantils, que realitzaran en les seues oficines tots els tràmits propis d'este servici
que actualment es preste gratuïtament des de l'administració pública.
2.-Els registres tindran un àmbit d'actuació provincial. No es diu res de les poblacions més
xicotetes, que actualment hi ha jutjats de pau, que deixaran de realitzar els actes propis del
registre civil. Això suposarà un enorme inconvenient per als ciutadans residents en poblacions
xicotetes i allunyades de les capitals de província (o grans poblacions que compten amb
registrador de la propietat), que hauran de desplaçar-se desenes de quilòmetres per a fer
tràmits essencials com la inscripció d'un naixement o la sol·licitud d'una partida de defunció.
3.-S'amplien els fets i actes inscriptibles. En el costat dels actes d'inscripció i certificació que
actualment es realitzen en els registres civils (naixement, defunció, fe de vida, matrimonis, etc)
s'incorporen els següents:
1. La representació voluntària de les persones físiques, inclosos els apoderaments
preventius, la seua modificació i revocació
2. El domicili i la direcció a efectes de les notificacions que legal i reglamentàriament es
determinen.
3. Les assegurances de vida i accidents, plans de pensions, assegurances de Decés i altres
que la Llei determine.
4. Els testaments atorgats i altres actes d'última voluntat que legal o reglamentàriament
es determinen.
4.-A més, els matrimonis en forma civil se celebraran davant de notari, que realitzaran totes les
gestions necessàries per a la seua autorització.
5.-Els Registradors de la Propietat i Mercantils, i els notaris, sufragaran integrament els costos
derivats de la prestació del servici públic del Registre Civil, incloent els seus honoraris, per
mitjà de l'aplicació dels corresponents aranzels. En conseqüència tots els ciutadans hauran de
pagar un aranzel al Registrador de la Propietat o notari, per les partides de naixement,
defunció, matrimoni i tot tipus d'actes que actualment són gratuïts i que afecten la part més
intima de drets i voluntats dels ciutadans. Si tenim en compte que tota la ciutadana fem ús d'este
servici diverses vegades al llarg de la nostra vida, això suposarà un increment innecessari i
injustificat per a les nostres ja malparades butxaques.
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En este ESBORRANY, lògicament, no s'establixen les quanties dels ARANZELS A COBRAR,
però de tots és sabut que no es caracteritzen precisament per ser econòmics. El que ha sigut un
servici públic per a tots els ciutadans acabarà sent un negoci per a uns pocs.
6.-Cal recordar que el Registre Civil ha sigut un servici públic i gratuït per a tots els ciutadans
des de 1870, i que va ser modernitzat en 2011 amb la digitalització de tots els Llibres del
registre des de l'any 1950, el que va suposar una inversió de 129 milions d'euros, millorant la
qualitat d'este servici que, en l'actualitat, és un dels més aïna valorats dins de l'Administració
de Justícia. Ara, després d'esta inversió pública, es pretén transferir el Registre Civil els
registradors de la Propietat, i el manteniment del cost del servici directament a la butxaca del
ciutadà.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de Rafelbunyol presenta per a la seua consideració i
aprovació pel Ple els següents ACORDS

1. Manifestar el rebuig davant de la pretensió del Govern de privatitzar el
Registre Civil i de transferir la seua gestió als Registradors de la Propietat i
notaris.
2. Expressar la nostra oposició a què el ciutadà haja de pagar per un servici que,
des de fa 150 anys, es realitza de forma pròxima, pública i gratuïta.
3. Decidir la remissió d'un comunicat al ministre de Justícia, instant a què faça
marxa arrere en les seues pretensions de privatitzar els registres civils i
demanant que continue sent un servici públic i de qualitat.

Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió
Informativa de Règim Interior celebrada el dia 21 de maig del 2013, en el que l'assumpte va ser
dictaminat desfavorablement al ple de l'ajuntament per cinc vots ponderats a favor dels
representants dels grups del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís, dos abstencions ponderades del
representant del grup Independents de Rafelbunyol i sis vots en contra dels representants del
grup del Partit Popular.
La Sra. Carbonell explica que sorprén esta reforma, perquè l'actual llei va ser aprovada amb un
gran nombre de vots a favor, inclosos els del grup Popular. A més substituïx un model de
registre civil pioner a Europa i informatitzat. Es tracta d'un registre únic per a tota Espanya.
Amb esta llei, molts dels tràmits que ara realitzem les corporacions locals sense que supose un
cost per als ciutadans, a partir d'ara costaran diners perquè seran competència de notaris i
registradors. Si s'aprova este esborrany els ciutadans van a haver de pagar dos vegades pel
mateix tràmit, un a través d'impostos i l'altre pels aranzels del mateix acte en si. Este esborrany
està en la línia del govern de privatitzar els servicis públics i restringir l'accés a altres. Hem de
denunciar-ho, perquè a més també s'augmenten els actes a inscriure

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica que el seu grup està en contra de
l'esborrany de llei.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta que este
esborrany suposa la reforma d'una Llei 20/2011, de la qual es va aprovar una esmena per a la
seua posada en marxa de tres anys, per la qual cosa fins al 2014 no es posarà en funcionament.
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Ara presenten un esborrany de llei per a modificar una altra que encara no s'ha provat. Ens
pareix per tant il·lògica la reforma i votarem a favor de la moció.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, ratifica les seues paraules de la comissió i
anuncia el vot en contra del seu grup.

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

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS PROPOSANT
L'ELABORACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT
Per part de la Sr. Carbonell, portaveu del grup del BLOC-COMPROMÍS, es llig la moció
següent:
“Amb la publicació del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, es van determinar les
obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament
per al pagament als proveïdors de les entitats locals. Per a pal·liar esta circumstància,
l'impagament de les obligacions contretes per les Administracions Públiques amb els
proveïdors, l'anomenat RDL preveia un mecanisme àgil de pagament i cancel·lació de deutes i
el seu finançament.
En el cas del nostre Ajuntament este mecanisme de finançament comportava una operació
d'endeutament a llarg termini i l'obligació d'aprovar un Pla d'Ajust, que havia de respondre a
uns criteris bàsics per a garantir la sostenibilitat financera de l'operació .
La concreció al nostre ajuntament del mecanisme de finançament va ser el següent:
 L'aprovació d'un pla d'ajust el 28 de març del 2012, amb l'adopció dels compromisos
següents:
1. Declaració expressa de l'entitat Local comprometent-se a adoptar les mesures
previstes en el pla d'ajust per a garantir l'estabilitat pressupostaria, límits de
deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un període coincident amb la
d'amortització de l'operació d'endeutament que es preveja concertar en el marc
del Reial Decret llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a màxim de 10 anys
de duració)
2. Declaració expressa de l'entitat local comprometent-se a aplicar les mesures
indicades en el present pla d'ajust.
3. Declaració expressa de l'entitat Local comprometent-se a remetre tota la
informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques considere
necessària per al seguiment del compliment d'este Pla d'Ajust, així com
qualsevol altra informació addicional que es considere precisa per a garantir
el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria, els límits de deute
públic i les obligacions de pagament a proveïdors.
 La concertació d'una operació de crèdit d'1 .808.952 €, per a 10 anys, al 6 % d'interés
aprovada pel PIeno del 12 de maig del 2012.

6

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 el dit Pla d'Ajust , en l'apartat: reducció de l'estructura organitzativa de l'EELL, contempla
entre altres l'elaboració d'una Relació de Llocs de Treball (RPT) a este efecte de valorar les
necessitats personal que té la corporació... Es considera la possibilitat de sol·licitar assistència
tècnica en esta matèria de caràcter gratuït a la Diputació de València o a la Generalitat.
Podem definir la RPT com l'instrument que definix cada un dels llocs de treball de caràcter
permanent d'una entitat Local, arreplegant les funcions assignades a tots i cada un d'ells dins
de l'organització municipal. La seua creació es contempla a l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12
d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la seua aprovació correspon al Ple de
l'Ajuntament segons l'article 22.2.I de la L1ei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.
És per tot com presentem d'exposat les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Aprovar la posada marxa de l'elaboració de la Relació de Llocs de Treball de
l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Posar-nos contacte bé amb la Diputació, bé amb la Generalitat per tal de sol·licitar
l'assistència tècnica gratuïta en esta matèria.”
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió
Informativa de Règim Interior celebrada el 21 de maig del 2013 en la que la moció és
dictaminada favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua explicant el Sr. Carbonell que l'art. 74 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic diu que
les administracions públiques estructuraren els seus llocs de treball a través d'una RPT que
haurà de ser publica. Les RPT deuen contindre tots els llocs de treballs d'una corporació, tant
funcionaris, laborals com eventuals i definir cada un d'ells, arreplegant les seues funcions.
Incidix que es tracta d'un document objectiu que definix el lloc de treball independentment de la
persona que l'ocupe. Explica els mecanismes, totalment definits, existents per a l'elaboració de
les RPT. Esta moció, igual que la següent, està arreplegada en el Pla d'Ajust aprovat pel Ple.
Però és molt atés que aprovem les coses i després no les portem a terme. Nosaltres farem un
seguiment del Pla d'Ajust per a dur a terme aquelles coses que considerem necessàries. A més
l'elaboració de la RPT millorarà l'administració de l'Ajuntament.
Preguntats la resta de grups polítics es manifesten a favor de la moció.
Explica el Sr. Alcalde que molts ajuntaments han fet el seu Pla d'Ajust. En el nostre apareixen
16 mesures per a portar a terme. De moment ja hem posat en funcionament l'Oficina de
Promoció del Valencià, tenim interventor, estan en marxa els consells sectorials… La resta
anirem fent-ho a poc a poc. En el Pla d'Ajust també es parla de les limitacions econòmiques i
legals, que dificulten la posada en funcionament d'algunes mesures. Estem a favor de la moció i
la intenció és demanar ajuda a Diputació per a l'elaboració dels RPT.
Sotmesa a votació la moció la mateixa és aprovada per unanimitat.

SEXT.MOCIÓ
DEL
GRUP
DEL
BLOC-COMPROMÍS PROPOSANT
L'ELABORACIÓ DE LES BASES I LICITACIÓ DE CONTRACTES DE
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MANTENIMEINTO D'ASCENSOERES I CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ DELS
EDIFICIS PÚBLICS D'ACORD AMB EL PLA D'AJUST
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, llig la moció següent:
“Amb la publicació del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, es van determinar les
obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament
per al pagament als proveïdors de les entitats locals. Per a pal·liar esta circumstància,
l'impagament de les obligacions contretes per les Administracions Públiques amb els
proveïdors, l'anomenat RDL preveia un mecanisme àgil de pagament i cancel·lació de deutes i
el seu finançament.
En el cas del nostre Ajuntament este mecanisme de finançament comportava una operació
d'endeutament a llarg termini i l'obligació d'aprovar un Pla d'Ajust, que havia de respondre a
uns criteris bàsics per a garantir la sostenibilitat financera de l'operació .
La concreció al nostre ajuntament del mecanisme de finançament va ser el següent:
 L'aprovació d'un pla d'ajust el 28 de març del 2012, amb l'adopció dels compromisos
següents:
1. Declaració expressa de l'entitat Local comprometent-se a adoptar les mesures
previstes en el pla d'ajust per a garantir l'estabilitat pressupostaria, límits de
deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un període coincident amb la
d'amortització de l'operació d'endeutament que es preveja concertar en el marc
del Reial Decret llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a màxim de 10 anys
de duració)
2. Declaració expressa de l'entitat local comprometent-se a aplicar les mesures
indicades en el present pla d'ajust.
3. Declaració expressa de l'entitat Local comprometent-se a remetre tota la
informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques considere
necessària per al seguiment del compliment d'este Pla d'Ajust, així com
qualsevol altra informació addicional que es considere precisa per a garantir
el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria, els límits de deute
públic i les obligacions de pagament a proveïdors.
 La concertació d'una operació de crèdit d'1 .808.952 €, per a 10 anys, al 6 % d'interés
aprovada pel PIeno del 12 de maig del 2012.
En el dit Pla d'Ajust, en l'apartat: altres mesures pel costat dels gastos, es contempla, entre
altres, la revisió dels contractes de manteniment, traient a licitació els de manteniment
d'ascensors i la de climatització i calefacció dels edificis públics.
És per tot allò exposat que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:

2. Aprovar l'elaboració de les bases per a la licitació del contracte de manteniment dels
ascensors de tots els edificis públics de l'Ajuntament de Rafelbunyol incloent, si es
tèrcia, els de les empreses públiques. .”
Per part de la Sra. Secretària accidental s'adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes
de data 21 de maig del 2013, en l'assumpte es dictamina favorablement al Ple de l'Ajuntament
per unanimitat.
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Contínua explicant que han presentat esta proposta que parla d'ascensors, però la seua proposta
contemplava també la climatització i calefacció dels edificis públics. L'equip de govern ens va
dir que ja estava fet, per tant, hem obviat eixa part, perquè la donem per realitzada. Un altre dels
servicis que volíem que isquera a licitació era el servicis de manteniment d'enllumenat, però
com va a oferir-lo la mancomunitat per a tots els municipis que vullguen adherir-se, no ho anem
a presentar ací, llevat que finalment no isca en la Mancomunitat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que estan a favor. El
dubte és en referència al contracte de manteniment de les instal·lacions de climatització i
calefacció que es va fer al seu dia amb Refrillum. Pregunta quan es va firmar, la seua quantia i
quan caduca.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, anuncia el vot a favor del seu grup..
Contesta el Sr. Alcalde en relació als dubtes del Sr. Encarnación, que no pot aclarir-los, perquè
no té les dades. Quant al contracte de manteniment dels distints ascensors, explica que després
de la seua instal·lació és convenient tindre-ho, almenys el primer any, amb l'empresa
instal·ladora pel tema de la garantia. Com cada un s'ha instal·lat en una data, ja portem temps
mirant quan acaben els distints contractes per a poder fer un contracte de manteniment únic.
Respecte a la llum comunicar-los que el dimecres pròxim tindré una reunió amb el president i
tècnic de la mancomunitat per a tractar exclusivament este assumpte.
.
El Sr. Carbonell en referència a l'explicació feta anteriorment pel Sr. Alcalde en relació a les
competències de l'alcaldia i les mocions, li indica que estes són un mecanisme que tenen els
partits de l'oposició per a fer propostes. També és veritat que no podem forçar a portar a terme
el compliment de les mateixes. Nosaltres presentem les mocions perquè es complisquen i
demanem al govern que ho facen. Sabem això del període de garantia i la conveniència que
siguen estes empreses les que tinguen el contracte de manteniment, però és anar estudiant el
tema per a rebaixar gastos.
Respon el Sr. Alcalde que el Pla d'Ajust té 16 mesures i dins de cada un d'elles, hi ha diverses.
Demana un poc de paciència a tots per a anar fent-ho a poc a poc i poder complir amb totes.
Quan dic això de la competència de l'alcaldia, no estic dient que no poden dir res, la qual cosa
no pot ser és que imposen o demanen com una obligació. L'alcalde té unes competències i ha de
complir-les. Es tracta d'una qüestió de terminologia més que res.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT AL
CONSELL QUE FAÇA GESTIONS DAVANT DEL GOVERN D'ESPANYA PER A
SOL·LICITAR EL DEUTE DERIVAT DEL DEFICIENT FINANÇAMENT DE LA
COMUNITAT
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, llig la moció següent:
“La predicció que un grup d'experts va realitzar sobre l'evolució de l'actual sistema de
finançament autonòmic, al juny del 2010 i per encàrrec de les Corts Valencianes, s'ha complit.
El sistema que va entrar en vigor l'any 2009, i que va substituir a l'anterior de 2001, amb prou
treballs ha servit per millorar el finançament de la Comunitat Valenciana, que seguix llastada
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en els llocs de cua i només ha millorat una posició, al passar de la 14 al 13 sobre un total de 15
comunitats autònomes. La Comunitat Valenciana esta infrafinançada, mentres que les
comunitats autònomes de Madrid, Balears i Catalunya avancen notablement.
Les dades del dèficit de les comunitats autònomes corresponents al 2012 que el ministre
Cristóbal Montoro va fer públics a principis d'este més, revelen que la diferència entre els
ingressos i els gastos en el cas de la Comunitat Valenciana mantenen un enorme desequilibri.
Ni tan sols els ajustos efectuats al llarg del passat any pel Consell -encara assumint que el pla
de re equilibri no s'ha executat en la seua totalitat, especialment pel que fa als ingressos que
han servit per a acostar-se si més no a l'objectiu de dèficit fixat d'1'1,5%. La Comunitat va
acabar 2012 amb una desviació del 3,45%, el que suposa una gasto 3.500 milions superior als
ingressos obtinguts al llarg dels dotze mesos. Adoptar nous ajustos pareix l'única solució
possible per a corregir esta desviació i tindre alguna opció de complir el dèficit de 2013, fixat
en el 0,7%,
Cada valencià rep de l'Estat 211 euros menys que la mitjana espanyola, una xifra que dóna,
com resultat en termes absoluts, un finançament d'1.000 milions d'euros inferior a la mitjana de
la resta de comunitats autònomes. La xifra global correspon a la liquidació del sistema de
finançament de 2010.
L'Executiu central va transferir al llarg de 2012 a la Comunitat Valenciana 7.815 milions
d'euros per a atendre els gastos corresponents als capítols d'Educació i Sanitat. La xifra, que
correspon a les entregues a compte de I exercici, no arriba a cobrir el total de les necessitats
pressupostaries d'eixes dos carteres (la suma dels dos pressupostos dóna una quantitat de 9,682
milions d'euros). La diferència, 1.867 milions, són diners que l'Executiu ha de satisfer amb la
liquidació del sistema de finançament, però que en cap cas han arribat encara a les arques de
la Generalitat. És a dir, la Generalitat va rebre al llarg de 2012 un 23,9% menys de fons per a
les carteres socials per excel·lència.
Les entregues a compte que realitza l'Executiu central sobre estes dos carteres oferixen un altra
dada a destacar. El finançament que eixes quantitats suposen sobre les polítiques sanitàries i
educatives de cada departament reflectixen també el gasto per habitant que El Govern realitza
en estos àmbits. I les dades tornen a ser espantosos. Durant 2012, cada valencià ha rebut de
l'Executiu que presidix Mariano Rajoy 1.523 euros per a la seua educació i la seua atenció
sanitària. La xifra és la segona més baixa de totes les autonomies.
Els valencians es queden, a més, ben lluny de la mitjana per habitant. En concret, a més de 324
euros. La xifra és resultat d'aplicar els 81.782 milions d'euros corresponents a la suma
d'entregues a compte a les comunitats autònomes del règim general, sobre els 44.262.842
habitants d'Espanya -una vegada descomptats, òbviament, les dades del País Basc i Navarra-.
Sis comunitats autònomes (a més de la valenciana, Múrcia, Balears, Canàries, Andalusia i
Madrid), estan per davall d'eixa mitjana
La dada per habitant reflectix a més diferències abismals amb altres regions. Cantàbria va
rebre 1.404 milions d'euros en 2012 per a atendre les polítiques socials dels seus 593.861
habitants. És a dir, cada càntabre va obtindre 2.364 euros per a atendre centres de salut i
col·legis, entre altres. Cantàbria és, a més, una de les regions a què El Govern atén en la seua
totalitat i l'any natural la totalitat dels seus gastos en sanitat i educació. La diferència amb la
Comunitat Valenciana supera els 840 euros per persona, és a dir, un 55% més. La dada de
dèficit de Cantàbria en 2012 va ser del1,12%.
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La diferència amb la mitjana espanyola també és una constant en la liquidació dels sistemes de
finançament autonòmic -una dada que posa de manifest l'escassa voluntat del Govern central
per a corregir una situació de manifest maltractament financer. Els 211 euros de diferència
entre el que va rebre un valencià en 2010 i el que va obtindre de mitja cada ciutadà espanyol,
van ser 194 euros en 2009, 337 euros en 2008, 291 euros en 2007, 224 euros en 2006, 192
euros en 2005, 170 euros en 2004.
De fet, si es calcula la població de la Comunitat de cada un d'eixos exercicis dades oficials de
l'INE amb data 1 de gener de cada any- i es comptabilitza eixa diferència amb la mitjana
espanyola, el resultat reflectix que en 2010 la Comunitat hauria d'haver obtingut 1.053 milions
d'euros més, en 2009 altres 968 milions addicionals, en 2008 fins a 1.648 milions... i així fins a
sumar, entre 2002 i 2010, una quantitat que supera els 9.000 milions d'euros. Dita d'una altra
manera, si el finançament de la Comunitat Valenciana haguera arribat a la mitjana espanyola
des de 2002, les arques autonòmiques haurien d'haver ingressat 9.000 milions d'euros
addicionals.
D'acord amb la LOFCA, en concret amb el que determina l'article 2.1.b) , l'Estat ha de garantir
eI equilibri econòmic de les comunitats autònomes, a través de la política econòmica general,
d'acord amb I establit en els articles 40.1, 131 i 138 de la Constitució. Correspon per tant a
l'Estat, adoptar les mesures oportunes tendents a aconseguir Ia estabilitat econòmica interna i
externa i Ia estabilitat pressupostaria, així com el desenrotllament harmònic entre les diverses
parts del territori espanyol. A estos efectes, s'entén per estabilitat pressupostaria la situació
d'equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament, d'acord amb la
definició establida en el Sistema Europeu De Comptes Nacionals i regionals, en els termes
previstos en la normativa d'estabilitat pressupostaria.
Eixa situació no és la que es desprén de l'anàlisi dels estats comptables de la liquidació de l'any
2009 feta pública a novembre del 2011 per part del Ministeri d'Hisenda, basant-se en el nou
sistema aprovat amb la Llei 22/2009. I deixa clara que cal corregir amb urgència el sistema
vigent perquè trenca els principis de suficiència, lleialtat institucional i que no facilita la
consecució de l'estabilitat pressupostaria que és obligatòria per Llei.
En esta liquidació corresponent a I exercici de 2009 es distingixen expressament els recursos
que proporciona el statu quo d'acord al model anterior a cada comunitat i els afegits a
l'aprovar el nou model. Els primers representen el 90% dels recursos i els segons el restant
10%. Per tant, com ja ha estat reiteradament denunciat, continua sense contemplar-se la
realitat demogràfica valenciana de manera injusta i una part de la nostra població no està
rebent el finançament per ‘capita' que ens correspon. Així, la Comunitat Valenciana rebia
8.289 milions d'euros segons la distribució derivada del statu quo anterior (un 14,1% menys
que la mitjana per habitant de totes les CC.AA.) i pels recursos afegits va rebre 1.413 més.
Encara que en estos últims obté ingressos per habitant per damunt de la mitjana, al tractar-se
d'una quantitat molt inferior la millora total i només li permet aconseguir el 90,5% dels
recursos mitjans. En altres paraules: el pes del statu quo continua mantenint a la Comunitat
Valenciana molt allunyada de la mitjana, privant-la al 2009 d'1.018 milions d'euros, una xifra
equivalent als retalls i ajustos en Educació i Sanitat en què ha estat obligada la Generalitat des
del govern central per a arribar als objectius de dèficit per al 2012 que no han servit, finalment,
per aconseguir l'objectiu que ha sigut més que duplicat.
A més, s'ha generat també un dèficit públic important, per exemple, perquè en el termini de dos
anys (del 2007 al 2009) els recursos de les comunitats van caure un 20% mentres les seues
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necessitats gasto augmentaven un 6%. És a dir, el sistema no tenia prevista una solució davant
d'una potencial caiguda d'ingressos.
Els ingressos han caigut com a conseqüència de la forta crisi econòmica que patim agreujada
per les polítiques adscrites a rescatar un sistema financer que ha tingut una gestió negligent i
en alguns casos dolosa. També, les necessitats gasto són majors per canvis de naturalesa
demogràfica, que són els que estan darrere de les demandes de servicis de sanitat, educació i
servicis socials. I finalment, les necessitats pròpies d'una economia i una societat com la
valenciana que demanda altres servicis, tan necessaris com els bàsics que finança l'Estat, per a
tornar a generar benestar, treball i creixement.
Podem constatar que ni el model anterior o el vigent des de 2009 no estan pensats per a
absorbir la caiguda d'ingressos experimentada al nostre país en els últims tres anys. Ni tan poc
per a aportar recursos per a fer front a un endeutament exagerat, per a obres i altres gastos
que no han generat benestar ni present i ens han hipotecat el futur. Ni tampoc per a atendre la
nostra realitat social i econòmica. A més, la LOFCA que parla de l'endeutament com a font de
recursos, es referix bé a deutes per a finançar mers desajustos de tresoreria a curt termini, bé a
deutes moderats i relativament estables en el temps per a finançar inversions, la càrrega de què
puga ser satisfeta d'acord amb els criteris generals. Però no contempla el que podem anomenar
com deute il·legítim, les quantitats emprades per a finançar a tercers, en el cas valencià,
empreses del sector públic que han tingut una nefasta gestió com evidencien els seus balanços.
Mentres es resol un nou sistema de finançament, que hauria de garantir la nostra necessitat
recursos, cal evitar el col·lapse del sistema de servicis públics fonamentals que presta la
Generalitat. Davant de la situació descrita, Ia administració central, hauria d'assumir part del
nostre deute autonòmic o assignar dotacions especifiques per a fer front a la càrrega
d'interessos.
Per tot això, d'acord amb el principi d'igualtat constitucional i "desenrotllament harmònic"
previst en l'article 2 de la Llei de Finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), i per a
garantir els servicis que presta la Generalitat Valenciana presentem les següents PROPOSTES
D'ACORD:
1. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol insta el Consell a fer les gestions immediates
davant del Govern d'Espanya per a compensar, d'acord amb el principi d'igualtat
constitucional i "desenrotllament harmònic" contemplat a I article 2 de la L1ei de
Finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) amb l'ingrés estimat d'11.000
milions d'euros corresponents al deficient finançament des de l'any 2001 fins a
l'actualitat.
2. Demanar al Consell que rendirà compte, davant de les Corts, del compliment d'esta
resolució en el termini de 3 mesos des de la seua aprovació.”
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De
Comptes de data 21 de maig del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat favorablement al ple
de l'Ajuntament per unanimitat.

Explica el Sr. Carbonell que es tracta d'una moció que estem presentat en tots els ajuntaments.
Ara pareix que tots estem d'acord de demanar este deute històric. Recorda el finançament
aprovat per Aznar i el del 2009, que millorava quelcom l'anterior, però tampoc solucionava el
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problema. Ací es donen exemples que no tenim suficient dels que rebem en competències de
sanitat, educació, servicis socials.. pel que ens condemnen a seguir una política de retalls. El
grup d'experts nomenat per les Corts, on estan representats tots els grups parlamentaris, han
reconegut que no tenim suficient amb les aportacions que rebem de l'estat i que el nostre dèficit
dels últims 10 anys és de 13.000 milions d'euros. Que ens deixen diners, però amb un interés
baix i ja anirem solucionant el problema del deute.
El Sr.Alcalde li indica que vaja acabant.

El Sr. Carbonell continua la seua exposició plantejant que si ara tornen a marcar-nos eixe deute
asimètric per a no fer retalls i si s'ha de fer un nou pla de pagament a proveïdors on s'incloguen
els Ajuntament que siga a través d'eixe deute històric i que no ens marquen nous crèdits.
Preguntats la resta de grups polítics es manifesten a favor de la moció.
El Sr. Alcalde, en representació del grup del Partit Popular, recorda que des de l'any 2000 fins a
l'actualitat la Comunitat Valenciana ha sigut considerada com de segona categoria. Es va
començar esta deficiència amb govern d'esquerra, encara que no li lleva responsabilitats a la
dreta, perquè quan estava en el govern devia haver solucionat el problema. Totes les polítiques
de retalls que hem hagut de fer tant en sanitat com en educació o servicis socials es deuen a
estes deficiències de finançament. Hui, en la Corts, tots demanem al govern que se solucione
este deficient finançament de la Comunitat.
El Sr. Carbonell recorda que el pla de finançament autonòmic de 2002 era del Sr. Aznar i va
estar en vigor fins al 2009. Quan manava el PSOE a Madrid el PP reclamava este deute i quan el
que manava era el PP, el seu partit callava. Açò és conseqüència que a Madrid tenim
delegacions dels partits que governeu i no partits nacionals que defenguen els nostres interessos.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT UN ESTUDI
ECONÒMIC PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CARRIL BICI I LA VIABILITAT DE
POSSIBLES ALTERNATIVES PER A LA SEUA REALITZACIÓ
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Ja fa molts anys que el grup municipal que representem presenta mocions al voltant de
l'execució d'un carril bici que connecte la nostra població amb el carril bici que s'ha fet a
l'antiga via xurra, carril a què estan connectats molts dels pobles del nostre entorn.
En cap de les ocasions en què ho hem presentat amb anterioritat s'ha tingut en compte: unes
vegades per falta de voluntat política, altres al·legant la impossibilitat de fer-ho... Sempre s'ha
contestat des del govern municipal que un carril bici no pot transcórrer per un polígon
industrial...
Però com tenim la voluntat que a llarg termini siga una realitat tornem a presentar esta moció
per a donar els passos necessaris per a fer-ho realitat. El carril bici hauria d'eixir de la nostra
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població per l'avinguda d'Espanya per a buscar la connexió amb la Pobla de Farnals i per dins
d'esta població veïna arribar a unir-se amb el carril bici que transcorre per la via xurra.
Entenem, d'altra banda, que molts veïns i veïnes de Rafelbunyol utilitzen este carril bici per a
fer esport, eixir a caminar... Per això, també demanem el carril bici per a garantir la seua
seguretat.
Per tot açò, presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:

3- Estudiar la viabilitat d'este trajecte i les possibles alternatives per a fer un carril bici
des de Rafelbunyol fins a unir-lo en un punt de la via xurra.
4- Fer un estudi econòmic del que suposaria la construcció del carril bici”
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De
Comptes de data 21 de maig del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat favorablement al Ple
de l'Ajuntament per unanimitat.
La Sra. Piquer apunta que voler és poder i si es vol es podrà portar a terme.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que es tracta d'una
proposta que portaven en el seu programa electoral, però després de veure la situació econòmica
de l'Ajuntament, la van deixar relegada. La moció no demana que es duga a terme la realització,
sinó que demana un estudi per a poder construir-lo de forma immediata, per la qual cosa estem a
favor de la moció. Si finalment es fa l'estudi, demanaríem una còpia del mateix.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que ells també el
portaven en el seu programa i en l'anterior ple ja tenien una moció per a la construcció d'un
carril bici que vam desestimar presentar per l'actual situació econòmica de l'ajuntament.
Evidentment esta moció demana un estudi, per la qual cosa considerem que es podria fer i quan
la situació ho permeta portar-lo a terme, perquè es tracta d'un tema que arrepleguem els tres en
el nostre programa electoral.
El Sr. Alcalde explica que és impossible portar-la a terme. L'estudi està fet, explicant les
mesures necessàries segons la llei i que físicament hi ha impossibilitat de realitzar-la perquè la
calçada no és prou ampla. En el polígon no pot fer-se perquè trencaríem l'accés dels camions a
les empreses. No hi ha lloc adequat. A més el nostre terme és molt xicotet i de seguida ens
trobem amb el terme de la la Pobla de Farnals o el Puig. No obstant si volen un estudi tècnic es
pot fer.
Insistix la Sra. Piquer que el que volen és l'estudi tècnic. I si la solució passa per haver-hi de
preguntar als altres pobles es pregunta.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

PRIMER.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, la secretària accidental entrega còpia de les resolucions de
l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la
present sessió.

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

TERCER.- INFORME DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS
El Sr. Bohigas, representant en el Pactem Horta Nord, indica que estava prevista la reunió per al
tema dels Horts socials per a la setmana passada i com es va haver de suspendre per la Junta
General d'Acmursa està a l'espera que li donen nova data.

Explica el Sr. Alcalde que el dissabte va presentar el Sr. Ricardo Blasco per registre d'entrada
escrit de dimissió com a regidor d'este Ajuntament, per la qual cosa sol·licita s'incloga este punt
en l'orde del dia.
Sotmesa a votació la urgència de la proposta la mateixa és aprovada unanimitat.

QUART.- PRESA DE CONEIXEMENT PER PART DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
LA RENÚNCIA AL CÀRREC DEL REGIDOR D. RICARDO BLASCO GUILLEM.
A continuació el Sr. Alcalde llig l'escrit presentat pel Sr. Ricardo Blasco, indicant que la
renúncia al càrrec és una cosa personal. Formalment l'Ajuntament pren coneixement de l'acord
per a procedir davant de la Junta Electoral central de la tramitació i substitució de la persona
següent en la llista.
En conseqüència l'Ajuntament per unanimitat acorda:
Primer.- Prendre coneixement, per a la seua efectivitat, de la renúncia formulada per D. Ricardo
Blasco Guillem a la seua condició de regidor d'este Ajuntament pertanyent al grup municipal
del partit Independents de Rafelbunyol.
Segon.- Prendre coneixement de les renúncies presentades pels següents candidats de la llista
electoral de les eleccions municipals celebrades en 2011:




Miguel Ballester Piquer
Eva María Diana Carrera
Cesària Pont Niça
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Jorge Ramón Hurtado García
Milagros Carmen García Albarrasí
Isabel Vázquez Chulvi
Vicente Lluch Santos-Juanes
Lorena Castells Félix

Tercer. Comunicar este acord a la Junta Electoral central perquè expedisca la credencial
acreditativa de la condició d'electe a favor del candidat següent, que segons les dades que estan
en l'Ajuntament és la senyora Inmaculada Barrachina Sancho, que ocupa el lloc número 11 en la
llista electoral del PARTIT INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL en les eleccions locals de
l'any 2011.

QUINT.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es realitzen les preguntes
següents:
1.- A Rafelbunyol hi ha solars i zones determinades on hi ha concentracions de gats. És
necessari tindre este fet controlat per a garantir la salubritat pública i, sobretot, per a tindre un
control dels animals. Existixen plans d'esterilització felina i de control de les colònies de gats
que estan basats en l'atenció i control dels mateixos. A Rafelbunyol hi ha en marxa algun pla
d'este tipus?
Respon el Sr. Alcalde que no hi ha cap pla. S'ha esbrinat que hi ha persones que alimenten els
gats i açò fa que augmenten les colònies. Vostés parlen de l'esterilització. En alguns ajuntaments
s'ha intentat i els cobren 90 més IVA per esterilitzar una gata i 35 més IVA per un gat. Si
tinguérem diners, podríem preguntar a algun veterinari.

2.- A Rafelbunyol es van col·locar nous hidrants perquè puguen ser utilitzats pels bombers en
cas d'incendis o d'emergències. S'ha facilitat el pla de situació dels hidrants que hi ha en la
nostra població als responsables dels bombers?
Explica el Sr. Alcalde que s'han col·locat 20 hidrants en el polígon i 31 en el cas urbà i estan
degudament senyalitzats. Als bombers se'ls ha facilitat el pla de la seua ubicació. Està tot
perfectament controlat.

3.- L'Ajuntament de Rafelbunyol ha renunciat a 10 de les 13 beques per al programa la Dipu et
Beca al·legant que no tenia treball per a eixos jóvens a l'estiu. No considera vosté que amb
l'actual crisi econòmica és una burla per a la joventut de Rafelbunyol i més quan l'Ajuntament
s'ha de fer càrrec només del 20% del cost? No pensa vosté que ha fet un lleig al president de la
Diputació?
Respon el Sr. Alcalde que de 13 hem acceptat 3. El problema és que les beques són d'estiu. Al
juliol i agost se'n va molta gent de vacances i ens trobem amb becaris que no sabem on ubicarlos. Si la Diputació permetera durant l'any, nosaltres haguérem sol·licitat les 13 beques.
Tinguem en compte que cada beca suposa un cost de 500 euros els quals són subvencionats al
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80 % per part de Diputació i el 20% restant ho costeja l'Ajuntament. A més comporta un cost
addicional perquè els becaris deuen donar-se d'alta en la seguretat social, per la qual cosa les 13
beques en els dos mesos d'estiu vindria a suposar-li a l'Ajuntament un cost de prop de 4.000 €.
A més recordem, que som un dels pocs pobles que tenim desocupació agrícola a l'estiu i donem
treball a més de 60 persona.

4.- l'Any 2011 es va elaborar un Pla d'Estalvi Energètic de l'Enllumenat Públic, s'ha verificat
l'efectivitat del dit Pla?
El Sr. Alcalde informa del Pla d'Estalvi Energètic de la Diputació, sent interromput pel Sr.
Carbonell, a l'indicar-li que no estava preguntant per això, sinó pel propi Pla que va elaborar
l'ajuntament en 2011. El Sr. Alcalde li diu que ha sigut una confusió i que li respondrà en el
pròxim ple.
Intervé el Sr. Saborit per a explicar que és difícil saber el seu resultat, perquè van abaixar el
consum de KW, però al apujar el preu de la llum, l'efectivitat en l'estalvi no ha sigut molt
notòria.

5.- En l'últim ple ordinari vam formular una pregunta per a conéixer el deute de l'Ajuntament
en les institucions financeres. Ara el que volem és que ens informen de les quantitats que ens
deuen a la corporació la Generalitat, la Diputació i els veïns de Rafelbunyol.
Explica el Sr. Alcalde que estan pendent de cobrament les subvencions següents:
- De la Generalitat: 662.557,49 €;
- Del SERVEF: 34.617,59
- De Diputació:
 Reconegudes: 15.059,86
 pendents de reconéixer: 169.037,39
Està pendent de cobrament pel Servici de Recaptació la quantitat d'1.124.456, 82. Tot açò
ascendix a 2.005.729,15 €

Per part del Sr. Fontelles pregunta per l'orde de realització de les preguntes, perquè pensa que
era per orde de registre d'entrada, i si era així, ells les van presentar abans. A continuació
realitza les preguntes següents:
1.- Com està la situació de cobrament de les quotes d'urbanització del Sector IV
El Sr. alcalde li respon que en este moment ens deuen 750.924,27 €.
2.- quines raons han conduït a l'ajuntament a demanar només 3 beques a través del programa
de la Dipu Et Beca, quan a Rafelbunyol li corresponen 13?
La dóna per contestada.
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3.- Per a quan es preveu la inauguració de la piscina d'estiu? I el camp de futbol?
Respon el Sr. alcalde que no ho saben. De moment no hi ha diners, en Diputació li han dit que
un dia d'estos li contestaran per a firmar i enviar-nos els diners per a acabar l'obra.

4.- quants diners va costar a l'Ajuntament la celebració del dia de la bici?
El Sr. alcalde contesta que va costar 4.022,13 €.

5.- en quin estat es troba l'informe d'intervenció que el Grup Municipal Socialista va demanar
en l'últim ple?
Respon el Sr. alcalde està pràcticament fet.

6.- Situació del pagament de la subvenció de la Societat Musical la Primitiva. I la del Club de
Futbol?
Respon que es deu el 2013 i un mes de 2012. Els paguem el deute d'uns 15.000 € de festes i se
l'hem abonat

7.- Import gastat durant l'exercici 2012 i primer trimestre del 2013 en mitjans de comunicació.
Desglossant medi, import i concepte.
Per part del Sr. alcalde es llig l'informe emés pels Servicis Tècnics municipals a este respecte,
que diu el següent:
Durant tot el 2012 de falques es 4.428,24 € i en el primer trimestre de 2013 ha sigut de 968 €.
És per a falles, festes, nadal…
A continuació el Sr. Carbonell pregunta oralment:
1.- És veritat que vosté ha firmat un conveni amb la Conselleria de Sanitat per valor de 130.000
€ per al Centre de Rehabilitació? No era conscient que el Consell d'Administració de Remarasa
no volia firmar-ho fins que no ens pagaren el deute?
Respon el Sr. alcalde que ja li contestarà.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, formula les pregunta
següents:
- El Rafelbunyol CF té una subvenció de 16.000 € repartit en dos pagaments, un que es fa en
estes data i un altre després de l'estiu. Ara ha de fer front al pagament de les fitxes esportives i
matrícula per a la pròxima temporada de tots els seus jugadors. Quina és la previsió del
pagament d'esta subvenció?
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Respon el Sr. alcalde que això ho pot saber preguntant-ho a la Interventora. El Sr. Saborit,
regidor d'esports, explica que ha parlat amb la interventora per este tema. Li ha dit que ho
demane per escrit i faça un estudi per a la resta de la subvenció. La interventora farà tot el que
es puga per al pagament.
-Al Gener d'enguany la seua formació política va presentar una mocions per a la realització
d'una auditoria energètica, al febrer van presentar una altra sol·licitant la creació d'una
comissió per a tractar el tema de la subestació de Museros. També es va aprovar una altra
moció per a una reunió amb els tècnics de Pactem Nord per a la creació d'uns horts socials.
Totes van ser aprovades i cap ha sigut complida encara. Al març també es va aprovar una altra
moció en què se sol·licitava un informe de secretària per a conéixer amb detall els contractes
en què participa esta empresa. Quan seran complides?
Respon el Sr. alcalde que es compliran quan es puga.

El Sr. Carbonell realitza els següents precs:
És veritat que tant la societat musical com el club de futbol s'han dirigit a tots i esperen de
nosaltres solucions. Pregaria al govern municipal que es buscaren solucions. És veritat que
primer estan les factures i les nòmines. Podríem demanar-los a les associacions que ens
presentaren els gastos necessaris per al seu funcionament.
Pregaria també que ens presentaren com més prompte millor l'esborrany dels pressupostos de
2013, perquè molts dels problemes de diners que tenim és degut a este fet.
Respon el Sr. alcalde que està ultimant l'esborrany i que quan els tinga, ja els avisarà a una
reunió.

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