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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 28 DE GENER DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 28 de gener 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,
ENRIC 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 BERNET RIBERA, que actua com a secretària, a l'estar
absent el titular per malaltia, a fi de celebrar la present sessió ordinària, en primera
convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.

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

ACORDS

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor president es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 29 de novembre del 2012.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita acta,
ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

SEGON.- RATIFICACIÓ ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN RELATIU A
L'APROVACIÓ D'UNA ADDENDA EN EL CONVENI D'ELECTRIFICACIÓ DEL
SECTOR IV, SECTOR I I UE NÚM. 1 RELATIU A NOU CALENDARI DE
PAGAMENTS PER A ABONAR L'IMPORT DE L'AMPLIACIÓ DE LA SUBESTACIÓ
DE MUSEROS.
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la
Comissió Informativa d'Obres Públiques de data 22 de gener del 2013, en la que l'assumpte és
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor dels regidors
representants dels grups del Partit Popular, cinc abstencions ponderades dels regidors
representants dels grups del PSPV-PSOE, i Bloc Compromís, i dos vots ponderats en contra del
representant del grup Independents de Rafelbunyol.
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Al Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, li agradaria que li indicaren que
ha de veure INNOVA amb el problema del deute que tenim amb IBERDROLA. Si diuen que
això se li ha pagat a INNOVA i no hauríem d'haver-ho fet, és una altra cosa.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que este
nou calendari de pagaments a Iberdrola de l'ampliació de la subestació de Museros, deuria
aprovar-se perquè d'açò depén el subministrament de llum a les vivendes del sector IV. En
comissió ja vam deixar clar que el nostre vot seria favorable si es convocava una reunió els
advocats de l'Ajuntament i amb l'enginyera redactora del projecte abans del ple. Els motius eren
que en la revisió que hem realitzat del projecte s'han detectat una sèrie d'anomalies que volíem
que ens explicaren. L'execució d'este projecte tenia com a finalitat l'execució d'una nova
connexió per a poder dur llum de la subestació de Museros al Sector IV, al Sector I i a la UE1
de Rafelbunyol. En la revisió del projecte vam constatar que la firma del conveni de
l'Ajuntament amb Iberdrola de data 24 de juliol del 2008 deixava clar els punts següents:
1. L'Ajuntament s'encarregava de contractar i pagar els honoraris tant de redacció com
d'execució de projecte de la connexió, que consistia en una rasa des de la subestació de
Museros fins al Sector IV i I de Rafelbunyol.
2. Iberdrola s'encarregava de la redacció i execució del projecte d'ampliació que calia fer
en la subestació de Museros.
Fins ací tot lògic i normal. Iberdrola realitzava els treballs d'ampliació en la subestació amb
el seu personal i després ens presentava la factura per a pagar, la qual ascendix a 446.155 més
IVA i deu ser abonada abans de la connexió. El dubte ens sorgix quan hem constatat que
l'enginyeria contractada per l'ajuntament per a la redacció del projecte i direcció de l'obra,
suposadament i en el projecte redactat per ells es contemplen honoraris que es corresponen amb
l'ampliació de la subestació, quan en el conveni firmat per Iberdrola deixava molt clar que este
tema era assumpte de la companyia elèctrica, és a dir, suposadament esta enginyera ens vol
cobrar uns treballs que també ens els ha de cobrar Iberdrola, per un import total de 217.465 €
més IVA.
El que volem amb esta reunió és que ens expliquen este fet. També volem explicacions dels
procediments tant per a la contractació d'esta enginyeria com de l'empresa que va realitzar els
treballs de la connexió entre Museros i Rafelbunyol, UTE Bertolín-Pavasal, per la qual cosa li
demanem als partits de l'oposició que voten en contra d'este punt com a mesura de pressió fins
que no ens aclarisquen estes anomalies.

Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que en este punt es
tracta de modificar el contingut de l'estipulació VI, on l'import del deute que ascendix a 368.723
€, es pague en dos quotes del 50% cada una. L'1 de juny seria la primera i l'1 de desembre seria
l'altra. Però tenim constància que el portaveu d'IdRa ha demanat documentació, fent menció de
la llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana, on s'arreplega el dret a
la informació dels regidors, llegint l'art. 126 a este respecte. Açò no s'haguera complit en el que
estem tractant hui. Per un altre costat no podem aprovar partir un import elevat quan ens estan
posant sobre la mesa que hi ha passat al cobrament pel mateix dos empreses diferents. En tant
que vosté no ens facilite la documentació no votarem a favor d'este punt.
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Contesta el Sr. alcalde, en representació del grup Popular, que s'estan mesclant dos coses
diferents. El 24 de juliol del 2008 l'ajuntament i Iberdrola van firmar un conveni per a
l'electrificació del Sector IV, Sector I i la UE 1. Entre les obligacions assumides per l'ajuntament
estava per a pagar a Iberdrola el cost de les instal·lacions descrites en el paràgraf 1 i 2 de
l'estipulació VI per un import de 446.155 €, més IVA. L'Ajuntament havia d'haver satisfet esta
quantitat abans d'acabar l'obra, per això Iberdrola no dóna llum a les vivendes acabades en el
Sector IV. Davant de les queixes d'estos veïns, es va intentar arribar a un acord amb la
companyia elèctrica. Nosaltres no podíem pagar eixa quantitat pel fet que en el sector IV hi ha
propietaris que no han satisfet les quantitats que deuen per import de 900 mil euros. Finalment
es va arribar a un acord. En eixe moment l'ajuntament va abonar 93.694,55 € i la resta en dos
terminis de 184.361,57 més IVA l'1 de juny i l'1 de desembre. Este acord va ser aprovat per
Junta de Govern i s'ha de ratificar per Ple. Si ho accepten ens posaran la llum, si no ho accepten
és problema de vostés, perquè ací només hi ha un problema.
Interromp el Sr. Encarnación dient que ara tindran la culpa ells per no votar a favor.
Contesta el Sr. alcalde que “vosté només llig documents, es fa una mescladissa que no hi ha
qui l'entenga. I parla de previsions que s'han cobrat i és mentida, perquè no s'han cobrat”
Pregunta el Sr. Encarnación si no s'han cobrat, a la qual cosa el Sr. alcalde insistix en el fet
que les previsions no s'han cobrat. Contínua explicant el Sr. alcalde que la realitat és que
acceptem l'Addenda o no hi haurà llum en el Sector IV,

El Sr. Encarnación diu que el Sr. alcalde afirma que no s'ha pagat. En les factures revisades
hi ha una d'INNOVA de redacció del projecte de la connexió exterior subterrània, la A80065,
que ascendix a una quantitat de 152.000 € euros aproximadament per la connexió de la
subestació de Museros i la redacció del projecte. En el mateix projecte, en la partida quinta,
deixa molt clars els honoraris de l'ampliació de la subestació. Honoraris que ascendixen a
44.000 € més IVA. No m'invent res. Per a acabar, manifesta que a una pregunta seua per correu
electrònic, el SR. secretari li contesta que “respecte als gastos de la direcció facultativa de la
subestació, estime que no es van a girar ni que es deguen pagar”. El problema consistix que en
el projecte sí que està reflectit així.

Explica el Sr. alcalde que hi ha dos projectes. Un general que comprén tot el Sector IV i un
complementari que és el que porta a la subestació de Museros. Quan es fa el projecte general, al
final, hi ha una previsió de l'altre projecte d'uns 370 mil euros. Alguns pensen que com és una
previsió que es passa a l'altre projecte, s'ha pagat dos vegades. No és veritat. Primer, no s'ha
pagat encara. Només es pagarà la part real de gasto que hi ha en el projecte subterrani. Estem
parlant de temes diferents, perquè una cosa és l'empresa que ha fet el projecte i tota la seua
execució, i una altra és els diners que devem a Iberdrola i que cal pagar si volem llum.

El Sr. Carbonell, entén que quan ho va llegir es tractava d'aprovar un fraccionament d'un
deute amb Iberdrola. Ara plantegen el problema d'una factura que pot haver-se abonat per
duplicat. Però pensem que no cal mesclar. El partit Independent ens planteja com a estratègia
política que votem que no, perquè faciliten la informació sol·licitada. Nosaltres proposem que si
cal pagar-li a Iberdrola, fem-ho. Que vote a favor aquell que ho va fer al seu dia i els altres ens
abstenim. Pot comptar amb la col·laboració del Bloc-Compromís per a saber si s'ha pagat o no a
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INNOVA. I si ho té tan clar, no utilitze una estratègia política que no entenem. Redacte una
petició de ple extraordinari per a tractar este tema, i li recolzarem. Però no ens diga que votem
que no. Si hi ha un deute reconegut con Iberdrola, si els veïns reclamen, què guanyem votant
que no? No és així. Jo no sé si a vosté li han negat informació. A nosaltres ens ho van fer una
vegada i ens va costar diners acudint als tribunals. Nosaltres anem a abstindre'ns, però compte
amb nosaltres per a aclarir tot això d'INNOVA, i si té la raó li la donarem, però si no la té també
li ho direm.
Contesta el SR. Encarnación que ací s'està parlant de diners, i que suposadament es va a
cobrar dos vegades el mateix treball. El fet de no aprovar-ho, no és perquè es queden sense llum
els veïns del Sector IV, sinó per a pressionar i que de forma ràpida es convoque una reunió, que
ja vam demanar dimarts passat. Si haguera intenció per part de l'Alcaldia que es fera, ja
s'haguera fet. Insistix en el fet que es tracta d'una mesura de pressió. Si no li agrada està en el
seu dret d'abstindre's o votar a favor.

Intervé el Sr. Fontelles indicant que el seu partit també vol esbrinar eixa doble facturació.
Atés que el termini per a pagar és juny i setembre, es podria deixar el tema sobre la mesa i
convocar la reunió per a estudiar-ho i prendre el compromís de votar-ho en el pròxim ple.
Evidentment no servix de res el xantatge que si no aprovem l'addenda es queden sense llum els
veïns del Sector IV. Si s'haguera fet bé la urbanització, abans que ningú haguera construït, no
tindríem este problema ara. Considerem que una bona solució és que es quede sobre la mesa,
perquè si no s'ha pagat dos vegades, evidentment votarem a favor, perquè és bo per a nosaltres.

Respon el Sr. alcalde que l'Ajuntament pagaria a Iberdrola si la gent haguera pagat les
quotes d'urbanització. Però si falten 900 mil euros, què farien vosté? Continua pensant que
s'estan mesclant coses. Es va demanar tot l'expedient del Sector IV per a estudiar-ho i
pràcticament no han vingut. Es produïx una discussió entre el Sr. Encarnación i el Sr. alcalde
pel tema del Sector IV, concloent el Sr. Alcalde que procurarà ser fidel com ho ha sigut fins ara
i vostés han sol·licitat una Auditoria i els ha eixit malament, estan buscant per tots els llocs i no
troben res. I ara que si que INNOVA. No té inconvenient en què vinga INNOVA i ho explique.
No té res a amagar.
El SR. Fontelles explica el seu vot en contra, indicant que s'ha demanat informació i s'ha
negat i ara diu que no té inconvenient a donar-la. Si és així, haver-la facilitat quan se li va
demanar per registre d'entrada. I no pensa que un mes puga retardar tant la cosa.

El SR. Carbonell manifesta l'abstenció del seu grup. No entén que primer es demane
que es vote en contra i ara es demane que es quede sobre la mesa. El nostre partit ha acudit als
tribunals per a aconseguir informació. Però no mesclem una cosa amb l'altra. Què ha de veure
que vinga INNOVA o no per a votar? Estem sorpresos.
Interromp el Sr. Encarnación manifestant també la seua sorpresa, produint-se un debat
entre el Sr. Encarnación i el Sr. Carbonell defenent cada un la seua postura.

El Sr. alcalde diu que cada un té la seua pròpia opinió, però estes deuen tindre
fonament. Interromp el Sr. Encarnación dient que les tindran. Replica el Sr. alcalde que haurà de
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veure si diu el mateix ant els tècnics i INNOVA. Respon el Sr. Encarnación que dirà moltes
més, que no tindrà problemes, i insistix en el tema de la reunió amb INNOVA
Replica el Sr. alcalde que un Ajuntament no és un lloc on puga vindre a demanar en
molta informació en un dia. Al secretari li ha fet emmalaltir vosté. El secretari ja no pot atendre
més. Interromp el SR. Encarnación per a indicar que vol que conste en acta este comentari del
sr. Acalde.

En definitiva, sotmés a votació, el ple de l'Ajuntament per sis vots a favor dels regidors del grup
del Partit Popular, cinc vots en contra dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i Independents
de Rafelbunyol i dos abstencions dels regidors del grup del Bloc-Compromís acorda ratificar
l'acord adoptat per la Junta de Govern local de data 7 de gener del 2013 sobre aprovació de la
proposta d'Addenda al conveni subscrit el dia 24 de maig del 2008 entre l'ajuntament de
Rafelbunyol i Iberdrola Distribució Elèctrica SA per a l'alimentació exterior al Sector I, UE 1 i
el Sector IV que a continuació s'expressen:
PRIMER.- Aprovar la proposta d'addenda al conveni subscrit el dia 24 de maig del 2008 entre
l'Ajuntament de Rafelbunyol i Iberdrola distribució elèctrica S.A, societat unipersonal, per a
l'alimentació exterior al Sector I, la UE 1 i el Sector IV, en la redacció atorgada a l'estipulació
sexta del conveni inicial, en els termes en què apareix redactada en la proposta
SEGONA.- Sotmetre el present acord al pròxim Ple ordinari per a la seua ratificació si és
procedent.
TERCER.- Remetre una còpia certificada del present acord a Iberdrola Distribució Elèctrica
S.A., societat unipersonal.”

TERCER.- APROVACIÓ DELS MÈRITS ESPECÍFICS A INCLOURE EN LES BASES
ESPECÍFIQUES RELATIVES AL CONCURS ORDINARI PER A LA PROVISIÓ
ENPROPIEDAD DE LA PLAÇA D'INTERVENTOR
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la
Comissió Informativa de Règim Intern celebrada el dia 22 de gener del 2013 en la qual
l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup del Bloc-Compromís, es ratifica la
seua postura de comissió. Es tracta d'una reivindicació del seu grup i amb la figura de
l'interventor es descarregarà de treball a la secretaria.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que estan
d'acord amb les bases, encara que no entenen la ponderació que s'ha fet sobre la puntuació; però
encara així ho van a aprovar.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, manifesta que també es tracta d'una
reivindicació del seu partit i que estan d'acord.
Finalitzat el debat, el Ple de l'Ajuntament adopta l'acord següent:
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“Estant vacant la plaça d'Intervenció de l'Ajuntament de Rafelbunyol,
Considerant el que disposen els articles 13 i següents del Reial Decret 1732/1994, de 29 de
juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional, pels quals els sistemes de provisió del llocs d'Intervenció són el concurs ordinari
(articles 13 i següents) i el concurs unitari (articles 25 i següents), consistint la diferència entre
l'un i l'altre concurs en què mentres en el concurs unitari el barem de mèrits a aplicar serà
únicament el determinat per l'Administració de l'Estat i l'Administració de la Comunitat
Autònoma, en el concurs ordinari, a més de la valoració dels mèrits estatals i autonòmics, serà la
corporació la que fixe en les bases de la convocatòria aquells altres mèrits específics que en
atenció “a les característiques del lloc de treball i funcions corresponents” (article 17)
garantisquen la idoneïtat del candidat per al seu exercici.
Considerant, a la vista de l'anterior, convenient als interessos municipals, la inclusió de la
plaça d'Intervenció vacant en el concurs ordinari de l'any 2013
per a la seua provisió en
propietat, a fi de valorar la idoneïtat dels candidats que puguen concórrer per a ocupar el lloc de
treball d'Interventor d'este Ajuntament.
A este efecte, resulta necessari determinar mitjançant un acord plenari els requisits i mèrits
específics que han de regir la corresponent convocatòria, una vegada valorades les diverses
característiques del municipi i de l'Ajuntament.
Considerant que l'article 99.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, regula el concurs com a sistema normal de provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, segons el qual els mèrits específics,
directament relacionats amb les característiques del lloc de treball, es podran determinar per
cada corporació Local, i la seua puntuació serà fins a un 25 per 100 del total possible (7,5
punts).
Considerant allò que s'ha indicat en l'informe de la Direcció General per a l'Administració
Local del Ministeri d'Administracions Públiques, de data 29 de gener del 2004, sobre la
possibilitat de determinar els mèrits específics mitjançant un acord plenari per aquelles
corporacions que no tinguen aprovada relació de llocs de treball.
Considerant que l'eix de configuració de qualsevol criteri vinculat a la determinació i
baremació de mèrits específics és necessàriament el conformat pels principis de constitucionals
d'igualtat, mèrit i capacitat, així com l'objectivitat i motivació dels mateixos.
En relació al coneixement d'idiomes, la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i
Ensenyament del València, establix en el títol V, “Dels territoris predominantment valencianoparlants i castellano-parlants”, concretament el seu article 35 que: “ als efectes regulats per
aquesta Llei i atenent a criteris històrics, és declaren tèrmit municipals de predomini lingüístic
valencià els següents: ...............
2. Província de València:...., Rafelbunyol............”.
Per això se creu convenient afegir major valor a l'atorgat a nivell autonòmic al màxim
coneixement de la llengua pròpia de la nostra Comunitat.
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En relació a la valoració d'experiència, assenyalar que la problemàtica dels municipis sol ser
molt diferent en funció de la Comunitat Autònoma de què formen part (a causa de l'existència
de normativa específica, costums, distintes relacions amb les diputacions…) i del seu volum de
població. Per això s'entén adequat primar l'experiència adquirida, en els últims cinc anys, en
municipis de la Comunitat Valenciana amb població entre 5.001 i 10.000 habitants (tram que
sol ser utilitzat, i que ha servit de base a qüestions tan distintes com per exemple, per a
determinar la quantia a rebre en el recent Pla de Xoc de la Diputació Provincial de València, o
per a agrupar municipis a l'efecte d'elaborar estadístiques sobre preus de sòl per part de la
Subdirecció General d'Estadístiques del Ministeri de Foment en la seua publicació de maig del
present exercici). Estes peculiaritats no ho són només del municipi, sinó del lloc de treball i
funcions de l'Interventor.
Així mateix, convé al municipi un Interventor format i actualitzat, donats els continus
canvis legislatius existents i la necessitat el seu coneixement per a l'exercici de les seues
funcions i l'assessorament a la corporació en les qüestions de la seua àrea. Per això, ja que els
cursos són ja valorats com a mèrits estatals i autonòmics, i aprofitant la recent celebració de
diversos procediments selectius d'accés a categoria superior d'Intervenció-Tresoreria en què
s'han realitzat fases d'oposició: es valorarà la formació actualitzada i major idoneïtat en termes
de coneixements jurídics, per mitjà de la superació de les proves d'aptitud en procediments
d'accés a categoria superior.
Amb això es pretén fer ús dels resultats objectius de procediments ( als que qualsevol altre
aspirant a esta plaça s'ha pogut presentar) ja celebrats, en la fase d'oposició del qual hagen
demostrat les seues aptituds els aspirants. Es considera, perquè, un mèrit el comptar amb la
voluntat i formació necessària per a presentar-se i superar proves celebrades en virtut de
principis d'igualtat, mèrit i capacitat, en concurrència amb altres companys de la mateixa
subescala i categoria, i sobre matèries directament pròpies de les funcions d'Intervenció.
Finalment, i com a complement de l'anterior, es valoraran:
Les publicacions realitzades a títol individual, sobre matèries relacionades amb la
hisenda local, referides expressament al cas valencià. I això per entendre que la
publicació d'articles posa de manifest una especial dedicació i maduresa professional en
l'àmbit sobre el qual versen.
Les titulacions universitàries de màster cursades en ens públic o homologat, referides a
la gestió i direcció d'empreses, o direcció financera d'estes (i això per posseir este
Ajuntament societats mercantils dependents el control de la qual aconsella una
orientació formativa en àrees de comptabilitat i administració empresarial).
En virtut d'allò que s'ha exposat, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar la següent relació de mèrits específics a incloure en les bases que han de
regir la convocatòria del concurs per a la provisió del lloc de treball classificat com a Escala
Habilitació Estatal, Subescala Intervenció-Tresoreria, Categoria Entrada, de l'Ajuntament de
Rafelbunyol:

Relació de mèrits específics:
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1. Idiomes: es valorarà el màxim coneixement de valencià. Per a això s'haurà d'estar en
possessió del Grau Superior expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:
2,5 punts
2. Servicis prestats en els últims cinc anys com a funcionari amb habilitació de caràcter
estatal, pertanyent a la Subescala d'Intervenció-Tresoreria, en el lloc d'Interventor/a, en
municipis de la Comunitat Valenciana amb població compresa entre 5.001 i 10.000 habitants:
0,03 per mes, fins a un màxim d'1,5 punts.
3. Superació de la fase d'oposició d'accés a la categoria superior de la subescala
d'Intervenció-Tresoreria: 2,5 punts
L'acreditació del mèrit del present apartat es realitzarà per mitjà de la presentació del
Butlletí o Diari Oficial que continga la publicació dels aspirants que hagen superat la fase
d'oposició en el procés selectiu per a l'accés a la categoria superior de la subescala
d'Intervenció-tresoreria de l'escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal
corresponent.
4. Publicacions realitzades a títol d'autor individual, en revistes especialitzades
d'editorials autoritzades d'àmbit autonòmic o superior, relatives a qüestions relacionades amb
normativa específica que afecte la hisenda local valenciana: 0,25 punts per cada publicació,
fins a un màxim de 0,5 punts.
L'acreditació del present mèrit es realitzarà per mitjà de fotocòpia compulsada de
l'article publicat, valorant-se únicament aquells articles d'extensió major o igual a 2.500
paraules.
5. Titulacions universitàries de màster cursades en ens públic o homologat, referides a
la gestió i direcció d'empreses, o direcció financera d'estes: 0,5 punts.
SEGON. Remetre certificació del present acord a la Direcció General d'Administració
Local de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana”

QUART.- MOCIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LA MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS.
Per part de la Sra. secretària Accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió
Informativa de Règim interior celebrada el 22 de gener del 2013, en el que l'assumpte va ser
dictaminat favorablement per unanimitat.
Per part de la Sra. secretària Accidental es llig la següent moció:
“Celebrat en la seu de la Federació Valenciana de Municipis i províncies el “Fòrum de
mancomunitats de la Comunitat Valenciana”, en consideració a l'arrelament i importància
d'estes institucions en l'àmbit públic local de la Comunitat Valenciana, amb l'existència de 60
mancomunitats, 27 província de València, 9 província de Castelló i 24 província d'Alacant,
integrades per 437 Municipis, i prestant els seus servicis a una població aproximada de més de
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3 milions d'habitants, es va acordar per unanimitat el reconeixement i suport a les
mancomunitats Valencianes, basant-se en :
PRIMER. En la Comunitat Valenciana s'han creat en 30 anys, 60 mancomunitats de Municipis,
associacions voluntàries de dos o més municipis per a execució d'obres i servicis de caràcter
municipal, la qual cosa ha permés, conjugar el complex mapa municipal amb una major
capacitat gestora, que, de vegades, de forma individual no podrien ser assumides pels
municipis que les integren, ja que facilita l'adopció consensuada d'acords entre les distintes
sensibilitats per a la gestió unificada de recursos, per a la millor prestació de servicis en
resposta a les exigències d'una societat moderna demandada pels ciutadans.
SEGON. Es reconeix a les mancomunitats com un instrument aglutinador d'interessos i gestor
de servicis per a un millor desenrotllament sostenible, en especial en aquelles zones que troben
més dificultats de diversa índole, proporcionant igualtat en la prestació dels servicis, i que
redunda en una millora singular de la qualitat de vida dels ciutadans. Així mateix, i en especial
referència als xicotets municipis, reconéixer la utilitat d'estes institucions per als veïns evitant
desplaçaments a altres administracions més allunyades que dificulta l'accés, en igualtat de
condicions, als servicis públics a què tenen dret.
TERCER. Les mancomunitats són l'instrument de cooperació interadministrativa que permet la
prestació comuna de servicis de competència municipal, harmonitzant els principis d'eficàciaeficiència, amb uns objectius d'homogeneïtzar la prestació en tots els servicis en tots els
municipis mancomunats i la qualitat dels mateixos en el conjunt de la nostra Comunitat
Autònoma.
QUART. En estos moments de crisi, en els que devem, abans que res, procurar per la prestació
de servicis de qualitat amb criteris d'eficàcia i eficiència, hem de ressaltar que les
mancomunitats valencianes són administracions generadores de beneficis socials i econòmics,
per l'eficiència en el gasto, optimització de recursos, economies d'escala i simplificació de la
gestió.
En el mateix sentit, reconéixer i recolzar el paper de les diputacions provincials, com a
governs intermedis que oferixen servicis i suport als 542 municipis de la Comunitat Valenciana,
per a garantir el mateix nivell de servicis públics a tots els ciutadans, donant resposta als reptes
de la globalització econòmica actual.
QUINT. La Federació Valenciana de Municipis i províncies, en defensa de les entitats locals
que la integren, advoca per la consecució d'un desenrotllament ple de les mancomunitats de
Municipis, i es compromet a remoure obstacles en matèria del finançament, que sens dubte
presenten greus perjuís i provoca que es troben sense disponibilitat econòmica per a afrontar la
prestació dels servicis mancomunats, a més de suposar en la pràctica un fre a futurs servicis
susceptibles de ser mancomunats.
Per allò que s'ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l'adopció de l'ACORD
següent:
ÚNIC.- Reivindicar el paper de les mancomunitats, com a gestores de servicis
municipals en una economia d'escala que repercutix positivament en la prestació dels servicis
públics, acordant traslladar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Pública, a la Federació
Espanyola de Municipis, a les federacions territorials de Municipis, així com al Consell de la
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Comunitat Valenciana, la postura unificada del municipalisme valencià, de mantindre
l'existència de les mancomunitats de municipis com a entitats locals en la futura legislació que
desenrotlle el règim local.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, espera que el Partit Popular tinga
sentit comú i no aprove un decret llei que perjudique el municipalisme. Està a favor de la
moció.
La resta de grups polítics també es manifesten a favor.
Sotmés la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUINT.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A SOL·LICITAR EL PAGAMENT DEL
DEUTE DE LA GENERALITAT AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Per part del la Sra. secretària Accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió
Informativa de Règim Interior celebrada el 22 de gener del 2013, en el que l'assumpte va ser
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Per part de la Sra. secretària accidental es llig la següent moció institucional:
L'objecte d'esta moció és donar sentit als propis fins que té la FVMP quan parla en
l'article 5t que els fins de la mateixa són: “el foment i la defensa de l'autonomia de les entitats
locals i la defensa dels interessos de les entitats locals davant de les instàncies polítiques”. I en
este moment, la millor forma en què podem defendre als nostres ajuntaments és reclamar el
pagament del deute que amb els mateixos té la Generalitat Valenciana.
Perquè som conscients de les dificultats que tenim totes les administracions. De fet, les
vivim en primera persona diàriament, per la nostra proximitat als veïns i veïnes.
En la situació global de crisi, la situació econòmica i financera dels municipis
valencians es troba al límit. Sense resoldre el seu finançament, en la Llei de Règim Local
Valencià i pendent de les noves decisions que puguen afectar el món local des de l'Estat, les
dificultats s'agreugen pel deute de la Generalitat amb els ajuntaments, derivada de
l'incompliment en el pagament dels diferents compromisos adquirits en els últims anys.
Esta realitat compromet, encara més, la capacitat dels municipis per a fer front a les
seues obligacions i a les necessitats que diàriament ens demanen els nostres veïns i veïnes, i que
es traduïx en la prestació diària de servicis públics fonamentals i necessaris. Parlem de la
reducció de les aportacions econòmiques de la Generalitat als ajuntaments per al conjunt de
l'educació, per a les entitats musicals valencianes, de la reducció de beques, de la falta de
finançament en servicis socials, del retall a la llei de Dependència, de la reducció de places
subvencionades per als Centres de dia, del retard en les subvencions dels centres ocupacionals
de discapacitats, de l'impagament de les subvencions dels programes d'ocupació i especialment
s'agreuja pel deute que manté amb els municipis per les obres realitzades pels ajuntaments
acollits al Pla Confiança (PIP).
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El resultat d'estes decisions preses pels Governs de la Generalitat i de l'Estat, és
l'empobriment dels nostres ajuntaments. De fet, el recent Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA)
no contempla el pagament de deute de les entitats locals ni tampoc el govern d'Espanya ha
abordat encara el tema del finançament de l'administració local. Mentrestant, els ajuntaments
de la Comunitat Valenciana estan ja en una situació insostenible a què ha portat estos
incompliments.
Tot açò ens col·loca al límit de les nostres possibilitats. No ens estem posicionant a la
contra de cap govern. Els ajuntaments hem fet sempre patent nostra lleialtat institucional, i la
nostra solidaritat amb la resta d'administracions que tenen responsabilitats de govern. Però la
nostra lleialtat és, en primer terme, amb els nostres veïns i veïnes, i amb els compromisos i
obligacions que amb ells hem adquirit. Els estem demanant majors esforços econòmics a través
d'un important increment dels preus, taxes i impostos municipals. Per a finançar els servicis
que prestem. Però no podem tensar tant la corda, el límit és la cohesió social.
No podem oblidar que les entitats locals són responsables de la gran majoria de
servicis que milloren la qualitat de vida dels ciutadans. I estos servicis no poden ni han de ser
espletats.
Per açò afirmem que cal marcar les prioritats dels recursos existents.
ACORDS
I. Exigir al Govern de la Generalitat Valenciana el pagament íntegre dels deutes amb els
ajuntaments derivats d'acords i convenis que afecten el desenrotllament de competències
municipals firmats en els últims anys. En el cas que el pagament no puga ser immediat,
demanem a la Generalitat que fixe el calendari per al pagament del deute, integrant al conjunt
de les conselleries i dels seus organismes dependents.
II. Recolzar el Govern de la Generalitat en la reclamació al Govern d'Espanya de la inclusió
d'estos pagaments en la línia del Fons de Liquiditat Autonòmic, o en qualsevol altre mecanisme
necessari per a escometre estos pagaments.
III. Exigir al Govern d'Espanya que, en les reformes del marc normatiu local, es contemple
com a element prioritari la suficiència financera dels ajuntaments com a pilar bàsic de l'estat
del benestar.
IV. Traslladar de la present resolució al president de la Generalitat Valenciana, al president de
les Corts Valencianes i als Síndics dels grups polítics."
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica que ja no sap quantes
vegades s'ha presentat este tipus de mocions. Però està sorprés dels que les presenten referint-se
al PP i al PSOE, perquè són en certa manera els responsables de la situació actual.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta el vot a
favor.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que es tracta d'una moció
institucional i que el seu partit ha presentat en este ple mocions de característiques semblants,
per la qual cosa estan a favor de la mateixa.
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Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP
PROGRAMA PREPARA

DEL

PSPV-PSOE

SOBRE

PRÒRROGA

DEL

Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, llig la moció següent:
“La desocupació és el principal problema dels valencians i valencianes. Finalitzem 2012 amb
34.699 parats més i 77.611 afiliats menys a la seguretat social. L'actuació del Govern agreuja
dia a dia este problema i les seues conseqüències són cada vegada més negatives per als
ciutadans. Cada nova previsió del govern establix un nou rècord de parats.
Segons les dades d'afiliacions a la Seguretat Social, s'han destruït més de 200 ocupacions
diàries durant 20I2 en la Comunitat.
La desocupació puja però la cobertura per desocupació ha abaixat del 57,12% al 54'37% amb
les últimes dades del mes de novembre. La reforma laboral, aprovada pel Govern del PP, a
l'abaratir i facilitar l'acomiadament en els temps de crisi, està provocant una sagnia
insuportable en termes d'ocupació.
En contra de les recomanacions del Consell Europeu, els Pressupostos Generals de l'Estat han
significat un retall dràstic de les polítiques actives d'ocupació, especialment les transferències a
les CCAA, amb reduccions de més d'1.700 milions d'Euros, un 54%. Estos retalls es porten per
davant les polítiques d'ajuda als desocupats en la seua busca d'ocupació, perquè afecten els
programes d'orientació, formació i requalificació.
En la Comunitat el pressupost per al 2013 del SERVEF ha patit un retall de més de 100 milions
d'euros, és a dir, quasi el 50% menys que en 2012.
El PP va reformar el Programa Prepara, en vigor des de febrer del 2011, amb el Reial Decret
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària de foment de
la competitivitat, decret que va eliminar la protecció als jóvens desocupats, va suprimir subsidis
especials per als majors de 45 anys, va elevar l'edat per a percebre l'ajuda dels 52 anys que
establien els requisits anteriors fins als 55 anys, amb la qual cosa va deixar fora també els
desocupats entre 52 i 55 anys, i va expulsar de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el
90% dels seus beneficiaris. El Partit Socialista considera imprescindible que es tornen a
recuperar estes ajudes que es van eliminar amb la reforma que va establir la pròrroga del
Partit Popular deixant a centenars de milers de desocupats sense cap protecció.
Amb això, les polítiques del Govern estan provocant la fractura social d'Espanya: més
desocupació, menys protecció, menys drets, i contra tota recomanació comunitària, menys
polítiques actives per a afavorir l'ocupabilitat dels parats.
Davant de la falta de resposta del govern a l'angoixosa situació de tantes famílies, les
organitzacions sindicals i el Partit Socialista li exigixen, la renovació urgent del Programa
Prepara (que contempla les ajudes de 400 €).
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La continuïtat del programa PREPARA tal com estava concebut en el Reial Decret Llei 1/2011
(abans de la reforma feta al juliol del 2012) és una necessitat primer orde. Este programa ha
mostrat llargament la seua eficàcia i ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de més de 450.000
desocupats, i, contràriament al que ara està aplicant el govern del PP, es recolzava en una
combinació de mesures actives d'orientació, formació i requalificació alhora que facilitava una
ajuda de renda a la persona desocupada.
Per tot això, presentem per a la seua adopció pel Ple Municipal, el següent ACORD
A fi de garantir la transició a l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques
actives d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social, instem
al Govern d'Espanya a
ÚNIC: Prorrogar el programa PREPARA, dirigit les persona que esgoten la seua prestació per
desocupació, tal com es regulava en el Reial Decret Llei 1/2011, publicat al febrer del 2011,
per a garantir l'adequada protecció a les persones que han perdut l'ocupació i esgotat les
prestacions, sense les restriccions imposades en el Reial Decret Llei aprovat pel Govern de
Rajoy al juliol del 2012.”
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió
Informativa de benestar comunitari celebrada el 22 de gener del 2013, en el que l'assumpte va
ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per per set vots ponderats a favor dels
regidors representants dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc
Compromís, i sis abstencions ponderades dels representants del grup Popular.
Continua explicant la Sra. Carbonell que Mariano Rajoy anuncia el 24 de gener la
pròrroga del Pla PREPARA, el mateix dia que es coneix l'elevada taxa de desocupació, 26,02
%. Ho fa en una compareixença on no admet preguntes. No la retirarem perquè l'essència de la
mateixa exigia la pròrroga del dit pla però amb les condicions establides pel Reial decret 1/2011
de 12 de febrer aprovat pel govern de Zapatero, per la qual cosa no creu que hi haja desvirtuat
l'essència de la moció per la pròrroga d'este pla. Esta decisió de la pròrroga és un triomf de la
pressió exercida per este partit i per les xarxes socials. L'única cosa que lamentem és que el
Partit popular no ho haja copiat al 100% i no ho mantinga fins que la taxa de la desocupació
abaixe al 15% i no al 20%.
EL Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, indica que és de lògica que
no s'abandone a la gent quan se li acaben tots els recursos. Però atribuir-se que el PSOE i
organitzacions sindicals són els únics, no és real, però si així ho volen, doncs bé. No la votarem
en contra.
Afig el sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta el
vot a favor del seu grup
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del PP, indica que entenen que la primera part de la
moció ja està aprovada. Fins ací tot correcte. Quant a les condicions imposades pel Partit
Popular per a l'accés a este Pla els pareix correcte i si retiren que s'adeqüe al Reial Decret
1/2011 la votarem a favor.
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Replica la Sra. Carbonell que és lògic que la recolzen perquè l'ha aprovat el seu
govern.Quant a retirar eixa referència al Reial Decret 1/2011, no ho van a fer perquè l'acord és
únic i exigix la continuïtat del Pla Prepara d'acord amb este decret que no és tan rigorós com
l'aprovat pel govern del Sr. Rajoy.

Sotmesa a votació la moció la mateixa és aprovada per set vots a favor dels regidors
dels grups del PSPV-POSA Bloc-Compromís i Independents de Rafelbunyol, i sis vots en
contra dels regidors del grup del Partit Popular, fent constar que estan a favor de la pròrroga del
Pla Prepara, però no la seua continuació d'acord al RD 1/2011.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE ELABORACIÓ D'UN
INFORME TÈCNIC SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL I LES CONDICIONS DE
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I SEGURETAT DE TOTS ELS CENTRES
EDUCATIUS PÚBLICS DEL MUNICIPI.
Per part del Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“En la comunitat Valenciana es produïxen, un dia després d'un altre, diversos successos,
incident i afonaments en diferents centres educatius del nostre territori que posen de manifest
tant el seu deficient estat de conservació, i el deteriorament consegüent e de molts d'ells, com el
desconeixement de la mateixes Generalitat sobre la situació dels centres pel que fa al
manteniment, conservació i condicions de seguretat.
Este problema està posant en greu risc la seguretat de l'alumne, del professor i de tot el
personal que treballa en els centres educatius, per la qual cosa considerem molt urgent que es
pose en marxa mesures que ajuden a solucionar les deficiències de les nostres instal·lacions
educatives. Per a tot açò, un primer pas és l'elaboració d'un informe exhaustiu sobre l'estat de
conservació i manteniment dels centres educatius de la nostra població, així com de les
possibles deficiències detectades en cada un d'ells.
A este efecte, considerem inajornable que per part d'esta corporació es dicten les oportunes
instruccions als servicis tècnics municipals perquè al més prompte possible s'elabore el
mencionat informe a l'efecte de la seua remissió a la Generalitat, perquè esta prenga mesures
pertinent per a la solució del problema i acabar així amb la situació de risc, incertesa i
seguretat per a totes les famílies i els usuaris d'estes instal·lacions. Per tot açò proposem al Ple,
per mitjà d'esta moció, l'adopció dels ACORDS següents:
1 Que per part del Govern Municipal es donen les instruccions necessàries perquè, al més
prompte possible, els tècnics municipals dels servicis competents elaboren un informe en el
qual s'arrepleguen tots els aspectes rellevants respecte de la situació actual i de les condicions
de conservació, manteniment i seguretat de tots els centres educatius públics del nostre
municipi, així com un llistat de les possibles deficiències detectades i les recomanacions
adequades per a la seua solució.
2. Que per part de l'Alcaldia-Presidència es procedisca a traslladar, sense cap tipus de dilació
el dit informe la Generalitat, instant a què solucione sense demora les deficiències detectades,
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habilitant i especificant les corresponents partides pressupostàries necessàries per a iniciar les
dites reparacions.
3. Sol·licitar a la Generalitat l'aprovació d'un pla permanent d'inspecció periòdica de futur de
tots els centres educatius de la Comunitat per a assegurar el manteniment en el temps de les
condicions necessàries de conservació i seguretat.
4. Traslladar al Consell Escolar Municipal tant l'informe elaborat pels tècnics municipals com
les possibles respostes i actuacions de la Generalitat a estes sol·licituds.
5 Traslladar d'esta resolució al president de la Generalitat Valenciana, al president dels Corts
Valencianes i als síndics dels diferents grups parlamentaris.

Per part de la senyora secretària accidental es dóna lectura al dictamen de la Comissió
de Benestar Comunitari celebrada el dia 22 de gener del 2013 en la que s'acorda deixar sobre la
mesa la moció a l'espera que el Bloc i el PSOE decidisquen si presenten la moció conjuntament
o no.

Continua explicant e Sr. López que ells demanen una inspecció tècnica dels tècnics
municipals. Es presenta pels successos del col·legi públic de Santa Pola després de cedir el
forjat de la planta baixa del col·legi. Demanen que els tècnics realitzen na inspecció i elaboren
un informe de l'estat actual dels edificis i les possibles les deficiències i que es trasllade
immediatament a la Conselleria perquè de solució immediata a les mateixes.

La Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup del Bloc-Compromís, indica que ells han
presentat una moció semblant. La diferència entre les dos mocions consistix en qui realitza els
informes tècnics, per la qual cosa estem a favor.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que
esperava que es presentara una moció conjunta, perquè entenien que era una cosa molt coherent.
Hui tornarem a parlar de duplicitat i aprovarem dos vegades el mateix. Estem a favor.

El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta que estan a favor de la
moció, encara que dubten que els tècnics municipals puguen fer la inspecció, perquè depén de
Generalitat.

Intervé el Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compreels meus, indicant que no és
cap duplicitat. Les competències són de la Conselleria, per la qual cosa no podem fer el treball
d'esta, perquè els centres són de la Conselleria. No obstant votarem a favor perquè abans que res
està la seguretat.

El Sr. López, indica que demana que ho faça els tècnics municipals per agilitzar el tema,
perquè demanar-li a Conselleria que realitze l'informe, pot dilatar-se molt en el temps la
realització del mateix.
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Insistix el Sr. Bohigas en el tema de les competències dels tècnics.
Finalment, sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOL·LICITANT LA
CONTRACTACIÓ D'UN ADVOCAT O EQUIP PER A LA REALITZACIÓ D'UN
INFORME COMPLET SOBRE LA POSSIBLE RESPONSABILITAT PER LA
CONDEMNA EN SENTÈNCIA FERMA AL PAGAMENT D'UNA INDEMNITZACIÓ
ALS GERMANS GONZÁLEZ GARGALLO
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, s'indica que deixen la
moció sobre la mesa, i la tractaran en el pròxim plenari.
Puntualitza el Sr. alcalde que no els han condemnat, sinó que l'Ajuntament ha guanyat.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOL·LICITANT
PRESSUPOSTOS PER A LA REALITZACIÓ D'UNA AUDITORIA ENERGÈTICA.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“L'increment de les tarifes de subministrament energètic, cada dia més estan suposant
elevats costos per a la tresoreria dels ajuntaments, imports que repercutixen de forma directa o
indirecta en els veïns de la localitat.
Els nous temps estan aportant grans solucions per a l'estalvi energètic, solucions que passen
moltes vegades, per unes elevades inversions que fan impossible la seua aplicació.
L'Ajuntament de Rafelbunyol no és una excepció, i els costos que està desembossant pel servici
d'enllumenat públic, tant de les vies públiques com dels edificis que depenen de l'Ajuntament,
són molt elevats, quanties a què cal sumar els imports que paral·lelament s'estan pagant pel
manteniment, i material necessari per al servici d'este enllumenat.
Hi ha empreses ja en el mercat, que estan oferint servicis integrals de manteniment i
subministrament d'energia als consistoris, contractes que evidentment no es poden licitar, sense
un previ estudi que ajude a conéixer, els costos, i millors solucions energètiques que es deuen
aplicar a la localitat.
PROPOSTA D'ACORD
Petició de pressupostos per a la realització d'una auditoria energètica a Rafelbunyol, a fi de
conéixer quines condicions són les més idònies, per a la creació d'unes bases de futura
licitació, per a un servici integral de subministrament, i manteniment públic energètic a
Rafelbunyol.
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Sol·licituds que aniran dirigides a enginyeries la condició del qual siga la seua especialització
en matèria d'eficiència i costos energètics. Auditoria que deu detallar entre altres, els costos
anuals del servici d'energia i manteniment, tant en l'enllumenat públic, com els edificis i espais
dependents de l'Ajuntament, junt amb projectes que ajuden a millorar l'eficiència energètica i
costos per estos servicis.”

Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la
Comissió d'Obres Públiques celebrada el dia 22 de gener del 2013, en el que l'assumpte és
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continúa explicant el Sr. Encarnación, que és una moció no té res a veure en la licitació
del manteniment de l'enllumenat públic del municipi. Esta moció va més enllà de la licitació i
demana un pressupost per a la realització d'una auditoria energètica, la qual ens pot aportar:
Estudi del cost de l'energia elèctrica tant de l'enllumenat públic com dels edificis.
Estudi d'adaptació de la potència contractada a la realitat del consum, és a dir, un estudi
de costos i d'eficiència energètica, per a analitzar les carències del nostre enllumenat i
saber que inversions hauríem de fer per a modernitzar la xarxa.
Amb tota esta informació, es poden crear unes bases per a la contractació d'un
subministrament energètic integral en el nostre municipi, unificant tant el subministrament com
el manteniment de l'enllumenat públic i dels edificis, la qual cosa pot suposar un estalvi anual en
estes partides així com una modernització de l'enllumenat públic. .
Preguntats els grups polítics, estos es manifesten a favor de la moció.
El Sr. alcalde, en representació del grup del Partit Popular, diu que este tema és molt
complex. L'ajuntament ha estalviat molt amb la instal·lació de les LEDS en el polígon industrial
i el Sector V. Ara instal·laran les LEDS en el barri del Pla, dins del Pla d'Eficiència Energètica
de Diputació Provincial. Es tracta d'una tecnologia que no està molt avançada en grans
potències, no sent adequada per a avingudes àmplies. Este problema ja l'ha tingut en compte el
Puig i Puçol, i hem estudiat els seus plecs de contracta. També hem parlat amb el president de la
Mancomunitat, perquè s'havia intentat traure globalment des d'allí, però no hi ha hagut resposta
per part dels municipis. S'ha proposat traure'l conjuntament amb Albalat i veure si hi ha algun
municipi més interessat. Aplicaríem les clàusules administratives aplicades pel Puig i Puçol que
afectarien el subministrament de material i manteniment. El que no entraria seria el pagament
de la llum. Este últim tema seria objecte de les empreses denominades EIXE, que comprenen
tant el subministrament i el manteniment com el pagament del consum de llum, així com la
reparació dels possibles desperfectes.
Informa el Sr. Encarnación que Paterna ha sigut un dels municipis que s'a annexat a una
empresa EIXE, i té una previsió d'estalvi d'uns 500 mil euros a l'any.

El Sr. alcalde, demana al Bloc, representant en la Mancomunitat, que ho tinga en
compte i veure si es pot fer realitat prompte.
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El Sr. Carbonell diu que és veritat que hi ha una proposta de mancomunar tot el que és
el manteniment de l'enllumenat públic, però està sobre la mesa. Quan es concrete ja s'informarà.

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

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
SOL·LICITUD DE PRESSUPOSTOS PER AL TRASLLAT D'UBICACIÓ DEL BAR
DEL PARC DEL SECTOR IV.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“El bar situat en el parc de la senyera s'ha intentat subhastar 2 vegades durant el 2011,
subhastes ambdós que van quedar desertes.
Este bar per les condicions horàries del parc, la ubicació en què es troba dins d'este, i la crisi
que no està afectant pot resultar molt complicat la seua contractació.
Valent-nos que la fusta han sigut els materials que s'han utilitzat majoritàriament, per a la
construcció d'este bar, creiem que poden existir dos solucions molt interessants, i que puguen
fer més atractiva la contractació d'este, remeis ambdós que passen pel seu canvi d'ubicació.
Una primera solució, passaria pel desplaçament d'este bar a un lateral dins del mateix parc,
ubicant-ho de manera que límit amb el carrer, aconseguint amb este trasllat, l'accés directe
tant pel carrer com pel parc. Canvi que solucionaria qualsevol problema d'horaris, i al
mateix temps obtindria una major accessibilitat i situació per a la seua afluència.
Una segona solució que també considerem que podria ser molt interessant i atractiva, de cara a
la immediata obertura de la fase II del poliesportiu, i la futura inauguració del camp de futbol,
és el canvi d'este cabanya bar al poliesportiu, solució que possiblement puga resultar com la
més econòmica i ràpida per a oferir servici d'hostaleria al poliesportiu, centre que no cal
oblidar que per les seues condicions, requerix de forma obligada del servici d'un bar.
Basant-nos en allò que s'ha presentat, posem a la consideració d'este ple el següent
PROPOSTA D'ACORD
Petició a les diferents empreses especialitzades de la comarca de dos pressupostos, un que
detalle els costos d'un possible canvi d'ubicació d'este bar dins del parc, i un segon consistent
en el trasllat i muntatge d'esta cabanya bar en el poliesportiu.”
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la
Comissió de Benestar Comunitari de data 22 de gener del 2013, en el que l'assumpte va ser
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat
Continua explicant el Sr. Encarnación que han fet una xicoteta rectificació, perquè en la
moció original s'indicava de “petició a les diferents fusteries de la localitat”, sent impossible,
perquè es tracta d'una obra molt complexa que han de realitzar empreses especialitzades. Es
tracta de demanar pressupost, no que s'haja de canviar ja. Insistir que pot ser una solució
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complicada, perquè es tracta d'una edificació molt gran, però no oblidem que ja hem licitat la
seua explotació dos vegades i no ha sigut adjudicada, per la qual cosa estem intentant buscar
solucions perquè puguen fer viable la seua licitació

Preguntats els grups polítics, tots es ratifiquen en allò que s'ha expressat en comissió,
per la qual cosa sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE POSADA EN
MARXA D'UN PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT ESCOLAR EN L'IES DE
RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció
següent:
“Al llarg del curs 2011-2012 la Conselleria d'Educació, formació i Ocupació va celebrar unes
proves d'avaluació diagnòstica als alumnes de segon d'ESO d'Institut de Rafelbunyol, per a
veure quin era el nivell de l'alumnat en distintes matèries, comparant-ho amb tots els instituts
del País Valencià, amb els resultats següents:

1. Competència matemàtica, el nivell està per davall de la mitjana amb 467 punts.
2. Castellano, el nivell està en la mitjana amb 505 punts.
3. Valencià, el nivell està en la mitjana, exceptuant la comprensió oral, amb 492 punts.
4. Anglés, el nivell està per damunt de la mitjana amb 542 punts.
Competència en Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l'anivelle està per davall
de la mitjana amb 474 punts.
(Dir que la mitjana del País Valencià és de 500 punts)
Però a més d'avaluar els coneixements de l'alumnat, es va fer una enquesta a tots ells, per a
determinar el nivell socioeconòmic i cultural de la nostra població tenint en compte determinat
ítems com són: situació econòmica familiar, estudis dels pares, ordinadors en la unitat
familiar… Com resultat d'esta enquesta Rafelbunyol es troba en el nivell 4, quan el màxim és el
5. Respecte a este nivell de qualificació, els resultats acadèmics dels alumnes de l'IES encara
estan més baixos que la mitjana dels pobles del mateix nivell.
Cal posar de manifest que el nombre d'alumnes matriculats a l'IES és de 311 dels quals, segons
dades del Claustre de Professors, el 30% tenen greus dificultats d'aprenentatge.
Hem de manifestar que tant des de la Direcció, des del Claustre de Professors, des de l'AMPA,
com des del Consell Escolar, s'han fet aportacions per a solucionar esta situació. Però des del
grup municipal BLOC-COMPROMÍS, prèvia consulta amb representants dels pares d'alumnes,
professors i la direcció del centre, considerem que l'Ajuntament pot col·laborar per a millorar
esta situació.
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I és per tot el que exposa anteriorment que presentem les següents PROPOSTES D'ACORDS:
1.- Iniciar conversacions amb l'AMPA, la Direcció Del Centre i el Claustre de Professors com
a solució i aportació per a millorar les dificultats d'aprenentatge d'alguns alumnes.
2.- Col·laboració, per part de l'Ajuntament, amb el dit Programa d'acompanyament.
3.- Comunicar a la Direcció del centre, al Claustre de Professors i a l'AMPA esta moció en cas
de ser aprovada.”

Per part de la senyora secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la
Comissió de Benestar Comunitari de data 22 de gener del 2013, en el que l'assumpte és deixat
sobre la mesa a l'espera de la nova redacció. .
Continua explicant el Sr. Carbonell que la moció s'ha modificat d'acord amb allò que
s'ha exposat en la Comissió. La moció no estava destinada a jutjar el nivell de l'Institut o si és bo
o no. El problema és que el 30% de l'alumnat té problemes d'aprenentatge. Amb la posada en
marxa del Programa d'Acompanyament Escolar es pretén millorar les condicions d'aprenentatge
dels alumnes amb problemes. Esta dirigit als alumnes amb dificultats en l'aprenentatge de 1r a
3r d'ESO fonamentalment, com pot ser:
Deficiències en eixe procés d'aprenentatge.
Absències d'hàbits de treball.
Retard en el procés de maduració personal.
Poca o nul·la motivació.
Etc.
L'objectiu d'este programa és potenciar l'aprenentatge, augmentar el rendiment escolar,
potenciar la integració social, facilitar coneixements i habilitats en les àrees instrumentals.
Este programa es desenrotlla en dos modalitats: la modalitat A, que és acompanyament i es
realitza amb monitors i després està la modalitat B, que sí que la realitzen professors per a
reforçar l'aprenentatge dels objectius acadèmics. Tot este programa estarà coordinat per un
professor.
Com pot ajudar l'Ajuntament? Evidentment aprovar esta moció en primer lloc. Després
convocar representants de l'ajuntament, a representants de l'AMPA de l'IES de Rafelbunyol, a la
direcció de l'IES, a la coordinadora d'ESO i a la direcció de l'AU de Rafelbunyol, per a elaborar
el disseny bàsic del PAER, delimitant el nombre d'alumnes, valorar la necessitat personal per a
portar-ho a terme, estudiar les necessitats espai, fer una valoració econòmica... Una vegada
tractat tot açò, la nostra proposta seria crear una comissió d'entre estos membres per a elaborar
un esborrany del Pla en funció de les aportacions rebudes en un primer moment, en el qual es
definira com portar-ho a terme i el nombre de participants. Una vegada redactat i aprovat,
entregar-lo a l'Ajuntament per a demanar l'ajuda necessària a l'Ajuntament, que essencialment
seria diners. Pensem que hauríem de posar-ho en marxa, fem el treball i una vegada se sàpia que
suposa econòmicament valorar si es pot posar en marxa o no.

El Sr. Encarnación, representant del grup Independents de Rafelbunyol, considera que ha
quedat molt clara la moció després de l'explicació. Però pregunta si és competència de
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l'Ajuntament o no. Després tenim un representant en el Consell Escolar. Entenem que són ells
els que han d'elaborar el Pla i a través del representant escolar donar-nos-ho a conéixer.
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, en la comissió deixem clar que
estem en la voluntat de la moció, però vam demanar que es canviaren les propostes, i així ho
han fet, perquè no estava gens clar. A la representant en la comissió, li vam demanar que ens
explicara la intenció del PAER i ara s'ha donat una explicació que en comissió no vam rebre i
que era necessària per a saber si aprovar o no la moció. En segon lloc, tenim una representant
del consell escolar i ens agradaria saber la seua aportació com a representant de l'òrgan. No té
sentit implementar un Programa d'Acompanyament sense saber en què consistix, per això ens
vam abstindre en Comissió. Ens alegrem que hagen arreplegat els suggeriments del PSOE i
hagen canviat el sentit de la moció. I per això la podem aprovar. Nosaltres sí que estem per la
labor de col·laborar. I una altra cosa, si el que es demana és diners, es podia fer directament,
perquè la moció queda disfressada d'una voluntat educativa, quan en realitat el que vol és
aconseguir diners per a poder dur a terme el programa. Lamentem que la moció no haja sigut
clara des del principi, perquè eixa explicació que s'ha donat hui, podria haver-se fet en la moció
i no haguera donat lloc a debat.

El SR. alcalde, en representació del grup del PP, indica que la directora de l'IES li va
plantejar el problema que tenien en el centre amb els alumnes que no volien estudiar. Li vam
plantejar posar en marxa el PQPI, cosa que li va paréixer molt bé però que no es podia fer en el
centre, per la qual cosa es realitza el programa en l'edifici d'ACMURSA. També van demanar
ajuda per a uns curos, i li la vam donar.
Al final tot es reduïx a demanar diners, i és una cosa que els pareix correcte, sobretot
per a educació. Que indiquen que quantitat és la que precisen de l'Ajuntament i una vegada se
sàpia, es porta al ple i este decidix.
El Sr. Carbonell, dirigint-se al grup d'Independents de Rafelbunyol, li contesta que ells
han preguntat si és competència del ple, però el seu partit li canvia la pregunta per és voluntat de
l'Ajuntament de Rafelbunyol acabar amb els problemes d'un determinat sector d'estudiants?
Després també han parlat de la representant en el Consell. Es tracta d'una moció del Bloc.
Contestant el PSOE li indica que no tot es resumix en els diners, encara que entenem que faria
falta. Després, en comissió pensa que la seua companya els explicaria bé la moció. El Sr. alcalde
diu que es reunisquen i ens diguen que és el que necessiten. No es tracta d'això, es tracta d'anar a
veure què és el que fa falta i després que ens ho diguen.
Aclarix el Sr. alcalde que no és així, que en eixa primera reunió per a posar en marxa el
programa també inclou a l'Ajuntament.
Continua explicant el Sr Carbonell que es tracta d'estudiar el tema i després quan vegem
les necessitats i què costa posar en marxa el programa es decidix.

Respon el SR. Encarnación que es tracta de la seua opinió. Ells tenen voluntat que
s'aprove i la votaran a favor, però contínua sense entendre de qui és la competència.

21

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

La Sra. Carbonell conclou indicant que s'alegra que els hagen aclarit la moció i que
també tenen voluntat que s'aprove. Entenen que en el primer punt, quan parla d'iniciar
conversacions amb els distints òrgans, en l'ajuntament s'inclourà un representant de cada partit.

Per al·lusions, la Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup Bloc-Compromís, recorda que
la moció era més concisa i que va llegir les propostes d'acord i la va explicar i que tots li van dir
que l'havien entés. Si no era així, demana que ho diguen.
Intervé el Sr. Bohigas, portaveu del Partit Popular, indicant que s'han canviat les
propostes d'acord segons es va indicar en la comissió. Entén que hi haurà un representant de tots
els partits polítics i que l'IES tindrà una base sobre la qual iniciar els treballs i que ens
traslladaren les necessitats que tinguen, econòmiques o no.
Contesta el Sr. Carbonell que este tema està parlat amb la direcció professors i pares de
l'IES i tots estan d'acord amb la mateixa.

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

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS EN PROTESTA PER
LA MESURES DUTES A TERME D'INSPECCIÓ D'ACTIVITATS AGRÍCOLES
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, es llig la moció següent:
“El passat 28 de novembre, tres persones, membres d'una mateixa família, es trobaven en la
parcel·la, propietat d'una d'elles, jubilat, realitzant labors de neteja del camp.
En el lloc es va personar un inspector de Treball acompanyat de dos agents de la Guàrdia
Civil, que els va requerir informació sobre la seua relació amb la propietat i les labors que
estaven realitzant.
Segons les mateixes fonts, els dos jubilats van ser sancionats amb el pagament de 700 euros i a
“assegurar durant un mes com a autònom” al tercer. Esta actuació ha generat un gran
malestar i temor, entre els agricultors valencians, propietaris majoritàriament de parcel·les
familiars que a excepció de pocs casos, es tracta de minifundis.
L'abandó per part del Consell, de polítiques de protecció i potenciació eficients del sector
agrari valencià, ha portat a una situació en què el manteniment de la majoria dels camps
valencians depén exclusivament de persones que, ja que no obtenen més guanys que les justes
per a cobrir els costos de manteniment i producció, decidixen mantindre els seus cultius en el
millor estat possible.
El sector agrari valencià continua mantenint un gran potencial pel que fa a generar llocs de
treball i riquesa, ací, en el nostre poble tenim molts veïns que encara mantenen els seus camps.
El fet que es perseguisca laboralment els agricultors, sumat al fet que els inspectors de treball
vagen acompanyats d'agents de la Guàrdia Civil, comporta uns efectes dissuasoris i de
covardia que suposen una clara i inexplicable discriminació respecte a un altre tipus de
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col·lectius, i a més, els agricultors i ramaders perceben unes de les pensions més baixes de
jubilació.
Un govern responsable hauria d'aportar raó i lògica en aplicació de mesures d'este tipus, i
valorar correctament la importància de les pràctiques de manteniment dels nostres camps per
part dels jubilats, tenen a l'hora de mantindre el sector agrari una oportunitat més a l'hora de
generar ocupació i col·laborar en la recuperació econòmica del nostre territori.
El contrari és fomentar l'abandó de cultius i acabar destruint este sector. Més encara que des
del Govern només s'ordenen mesures recaptatòries per a saldar el deute amb els bancs, en
compte de destinar recursos per a dinamitzar i potenciar l'activitat econòmica i emprenedora
de la ciutadania.
Per tot açò, proposem al Ple els següents ACORDS
1. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol acorda sol·licitar al Consell de la Generalitat
Valenciana, que li trasllade el seu malestar al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social,
pel fet que els inspectors de Treball destinats a la inspecció de les activitats agrícoles,
vagen acompanyats d'agents de la guàrdia civil.
El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol acorda sol·licitar al Ministeri d'Ocupació i Seguretat
Social, la retirada de les sancions a les persones jubilades que realitzen treballs amb
l'objectiu de cobrir els costos de manteniment i producció dels seus camps.
El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licita a la Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua un compromís real amb la creació i aplicació
d'un pla real i efectiu, que garantisca la recuperació del sector agrícola valencià, per a
convertir-lo en un motor per a la recuperació econòmica del nostre territori i
generadora de llocs de treball”.

Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
de Benestar Comunitari de data 22 de gener del 2013, en la que la moció va obtindre dos vots
ponderats a favor del grup Bloc-Compromís, dos vots ponderats en contra del grup del grup
Independents de Rafelbunyol i nou abstencions ponderades dels grups del Partit Popular i del
PSPV-PSOE.
Contiúa explicant la Sra. Piquer Carbonell que el cas de Xeraco no és un cas aïllat. Este
fet és simbòlic. És una moció de partit que arreplega el malestar dels llauradors, perquè el fet és
que et sancionen per treballar en el teu camp quan ho fas també en una empresa o per estar
jubilat. La guàrdia civil intimida els llauradors i és una cosa que manifesten al nostre partit i a la
Unió de Llauradors. La sanció també reivindica la recuperació del camp, perquè si van imposant
sancions l'única cosa que aconseguiran és que estos s'abandonen.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, sap que és una
realitat dels llauradors però hi ha punts d'acord que no entenen, com és el cas de la guàrdia civil.
És veritat que intimida, però és normal que vaja acompanyant els inspectors perquè no se sap
amb quins problemes poden trobar-se. Quant al punt dos, pensen que es tracta d'una afirmació
molt genèrica i no ho veuen clar. Referent al tercer punt és una cosa amb el que estan d'acord
per a la recuperació del sector agrícola, però si no es lleva, sobretot el punt primer, difícilment
poden aprovar la moció.
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La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, explica que es van abstindre en la
moció, perquè no arriben a entendre com el Bloc recrimina el treball d'un cos de protecció de
l'estat. Els agricultors volen que la guàrdia civil vigile les collites perquè no li les roben i
l'inspector ha de vigilar per la seua salut, per la qual cosa és acompanyat per la guàrdia civil.
Des d'eixe mateix moment no poden aprovar una moció. Quant al tema de les sancions, els
consta que no s'han imposat, perquè han fet esbrinaments i verbalment els han assegurat que no
s'ha fet, però no ho han confirmat. En el tercer punt estan d'acord, però els dos primers no ho
poden acceptar pel que no podem aprovar la moció.

El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, indica que la competència en
matèries de seguretat social, jubilació, cotització, pensions, etc. Correspon a l'Administració
general de l'Estat. La Subdelegació del Govern està col·laborant amb les associacions
d'agricultors i la Generalitat per a la millorar el coneixement de la normativa de la Seguretat
Social que permet als jubilats obtindre ingressos de les seues explotacions agràries amb la
limitació que establix la mateixa, passant a llegir-ho. Explica que quan en la comissió va fer
referència a què contractaren personal per a realitzar els treballs en el camp es referia a grans
extensions de terra, no als treballs diaris de manteniment. Ens agradaria que no estiguera el tema
de la guàrdia civil, però no tenen cap inconvenient a aprovar-la.

La Sra. Piquer Carbonell respon dirigint-se al grup Independents de Rafelbunyol que no
tenen res en contra de la guàrdia civil. Insistix en l'explicació donada, perquè es tracta d'una
moció que arreplega les queixes que els agricultors han fet a la Va unir de Llauradors. Al PSOE
li indica que si de tota la moció, es queden amb el tema de la guàrdia civil, indicar-los que no
estan criminalitzant el seu treball, sinó que ho respecten igual que fan amb qualsevol altre cos
de les forces de seguretat de l'estat. No diuen res en contra de la guàrdia civil. L'essència de la
moció és a favor del camp valencià i de facilitar informació.
Respon per al·lusions la Sra. Carbonell que la moció demana en el primer punt que es
manifesta el malestar perquè els inspectors realitzen el seu treball acompanyats per la guàrdia
civil. No poden manifestar el seu malestar perquè es realitze un treball. A més també els han dit
este matí que les sancions no s'han imposat.

Per tant, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per huit vots a favor dels
regidors dels grups del Partit Popular i del Bloc-Compromís, tres vots en contra dels regidors
del grup del PSPV-PSOE i dos abstencions dels regidors del grup Independents de Rafelbunyol.

DESÉ TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT LA
REINCORPORACIÓ DELS TÈCNICS DE PREVENCIÓ A LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A GARANTIR LA SEGURETAT EN ELS
CENTRES EDUCATIUS DEL NOSTRE MUNICIPI
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup Bloc-Compromís, es llig la moció
següent:
“Els fets ocorreguts dijous passat dia 10 de gener en el col·legi de primària La
Hispanitat de Santa Pola, s'han de sumar al fet que tan sols en 3 mesos, hi ha hagut tres casos
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semblants al de Santa Pola, com és el cas del CEIP Carlos Sarthou de Vila-real, l'IES Lluís
Vives de València i l'IES ReI a Jaume d'Alzira.
A més, hem sabut que la Conselleria d'Educació no té tècnics propis de prevenció de
riscos que puguen avaluar l'estat dels centres educatius. Així les coses, des del 2012, els 20
tècnics del servici de prevenció de risc de la Conselleria d'Educació, passen a ser de
l'INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.
Abans que açò passara, els inspectors van fer més de 200 documents acreditant
deficiències en els centres educatius valencians i van instar a l'administració a prendre
mesures.
En estos moments es desconeix quins centres són els que presenten estos problemes així
com la seua magnitud.
Per tot açò, proposem al Ple els ACORDS següents:
1. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol acorda sol·licitar al Consell de la Generalitat
Valenciana, que torne a incorporar els tècnics de prevenció a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, actualment adscrits a l'INVASSAT, per a garantir la seguretat en els centres
educatius del nostre municipi.
2. El Ple de l'ajuntament de Rafelbunyol acorda sol·licitar a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, una inspecció tècnica de tots els centres educatius del nostre municipi, a fi de
certificar i garantir el seu bon estat.
3. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol acorda sol·licitar a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, informació sobre si en els informes dels tècnics que acrediten deficiències en
els centres educatius valencians, consta algun del nostre municipi.
4. L'Alcaldia rendirà compte d'estos acords en el pròxim ple ordinari que se celebre.
Per part de la senyora secretària accidental es dóna lectura al dictamen de la Comissió de
Benestar Comunitari celebrada el dia 22 de gener del 2013 en la que s'acorda deixar sobre la
mesa la moció a l'espera que el Bloc i el PSOE decidisquen si presenten la moció conjuntament
o no.

Explica la Sra. Piquer Carbonell que no tenen intenció de duplicar. La diferència entre
les dos mocions és el tema de la competència dels tècnics per a elaborar l'informe.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta el vot a
favor del seu grup, però no entenen que tenen en contra de l'INVASAD, perquè és un òrgan que
hi ha creat ara i hem de reclamar que facen el seu treball, referint-se al punt segon de l'acord de
la moció.
El Sr López, regidor del grup del PSPV-PSOE, reitera l'exposició realitzada quan s'ha
tractat la moció presentada pel seu grup relatiu a este tema i també la votaran a favor.
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El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta que també estan a favor
de la moció , sent-los indiferent en quin organisme estiguen inscrits els tècnics sempre que
realitzen la seua labor.

Puntualitza la Sra. Piquer Carbonell que no té res en contra de l'INVASAD ni de la
guàrdia civil.

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

DESÉ QUART.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE LA SITUACIÓ
ACTUAL DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Ja fa uns mesos que presentem precs i preguntes referides a l'enllumenat públic
després de rebre moltes queixes dels veïns de Rafelbunyol: en uns llocs s'encenen a una hora i
en altres a una altra; en uns llocs hi ha poca llum i en altres massa.
A pesar de la presentació de les diverses preguntes i precs, considerem que des de
l'equip de govern no s'han presentat les oportunes mesures per a pal·liar el problema que tots
hem detectat.
I és per açò que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1 Que els servicis tècnics municipals elaboren un informe zonificAT de quina és la situació de
l'enllumenat públic a Rafelbunyol
2 Que l'informe incloga una memòria valorada de les necessitats perquè l'enllumenat públic
funcione de manera eficient.
3 Elaborar un calendari d'actuacions atenent a la disponibilitat econòmica per a anar incloentho en successius pressupostos.”

Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la
Comissió d'Obres Públiques celebrada el dia 22 de gener 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'un problema que persistix, encara que
existisquen els informes, per la qual cosa demanen que estos s'actualitzen i que es busque la
solució. La regidor delegada ens ha manifestat que hi ha hagut problemes amb el rellotge.
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El Sr. Encaranación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, corrobora les
paraules manifestades pel Sr. Carbonell. Pregunda a la regidor delegada si els tècnics estan
capacitats per a poder avaluar les necessitats i les deficiències que té el municipi.

Respon la Sra. Cano, regidor de medi ambient i enllumenat públic respon que són
tècnics i que si ho fan és perquè poden fer-ho.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, recorda en en el ple del 28 de novembre del
2011, en el punt 11 de l'acta, es tracte una moció presentada per ells en la que demanaven un
informe de la situació energètica a Rafelbunyol, llegint-ho a continuació. Votarem a favor.

El SR. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, llig l'inici de l'informe que va
realitzar la tècnic municipal Rosa Mª Fonts en 2011 i que es va llegir en un ple. No tenen cap
problema en què s'actualitze.
El Sr. Fontelles afirma que sí que es va entregar.

A continuació el Sr. alcalde resumix l'informe realitzat en 2011 per la tècnic indicant
l'estalvi en el consum d'energia amb la implantació de Leds en el polígon.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

Intervé el Sr. Fontelles per a indicar que tenen unes mocions per a presentar per
urgència. El Sr. alcalde li llig l'article del ROF on s'indiquen que estes deuran ser presentades
abans del torn de precs i preguntes, i que ho té en compte.

B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
PRIMER.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, el senyor secretari entrega còpia de les resolucions de
l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la
present sessió.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup Independents de Rafelbunyol, sol·licita
aclariment del decret núm. 3. Explica el Sr. Saborit, regidor d'urbanisme i obres públiques que
es tracta de l'obra contractada íntegrament a través del PPOS, i s'ha aconseguit com a millora el
"parcheado" d'uns quants carrers del municipi. Pregunta el Sr. Encarnación per la redacció del
projecte, indicant-li que ha sigut redactat per la tècnic municipal Rosa Fonts Ames. També
pregunta per l'import, si es tracta del total de la subvenció, a la qual cosa el Sr. Saborit respon
que en el PPOS de 2012 es van demanar dos obres: l'adquisició d'una carretó elevadora per
import de 15.000 € i la resta, uns 45.000 € per a l'asfaltat d'estos carrers.
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El Sr. Encarnación també s'alegra que per mitjà del decret núm. 14 s'haja prorrogat el
contracte d'explotació del Bar de la Casa de la Cultura.

SEGON .- INFORMES DE L'ALCALDIA
El Sr. alcalde informe que s'ha publicat la xifra oficial del padró d'habitants i que som
8.670 habitants. .

TERCER.- DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL
PRESSUPOST DE 2012 PER A L'ACTUAL EXERCICI
La Sra. secretària Accidental explica que al no entrar en vigor el pressupost de 2013 s'ha
prorrogat automàticament el pressupost de l'anterior exercici, fent els ajustos d'aquells crèdits
que no continuen en el 2013. Només està el cas dels 15.000 € pressupostats en 2012 per a
l'adquisició de la carretó elevadora, que com es va adquirir ja no té continuïtat en l'exercici de
2013.
Els crèdits inicials del pressupost de 2012 eren 5.186.270 €. Els ajustos que es realitzen
són els 15.000 € de l'adquisició de la carretó, per la qual cosa els crèdits inicials del pressupost
prorrogat de 2013 són de 5.171.270 €, tant per a ingressos i gastos. Igualment es prorroguen les
bases d'execució del pressupost.

QUART.- INFORMES DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS.
El Sr. Carbonell, representant en la Mancomunitat de ‘Horta Nord, informa de
l'aprovació dels pressupostos per al 2013 d'este organisme, enviant tots els portaveus un resum
del mateix. A proposta d'este representant s'ha creat una comissió per a estudiar la incorporació
de nous servicis a la Mancomunitat. Sé que ha arribat una enquesta a l'Ajuntament i demanaria
que es fotocopiara a tots els grups i que em feren arribar la seua opinió abans del 8 de febrer per
a consensuar totes les opinions i que eixa siga l'aportació de Rafelbunyol
El Sr. Bohigas, representant del Consorci Pactem Nord, informa que a partir de matí ve
una representant del Pactem a prestar servicis ací en el municipi. Vindrà un dia a la setmana.

El Sr. Carbonell indica que se li havia oblidat informar que s'ha aprovat celebrar el dia
de la Mancomunitat. Proposarà que siga Rafelbunyol la primera seu de la celebració.

Pregunta el Sr. alcalde si s'ha presentat alguna moció per caràcter d'urgència. El Sr.
Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, respon tenen dos mocions per a presentar i que
han acordat que unisca la defén el seu grup polític i l'altra el grup d'Independents de
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Rafelbunyol. Explica que van ser mocions que es van presentar dins del termini i la forma
escaient perquè entraren en el ple i que van ser debatudes en Comissió, però no s'han introduït
en l'orde del dia, passant a explicar que es tracta de la moció en què demanen el contracte que
firme el Sr. Alcalde com a president d'Acmursa amb la mercantil PRODAEMI.

Sotmesa a votació la urgència de la proposta 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.

QUINT.- MOCIÓ DELS GRUPS DEL PSPV-PSOE I D'IDEPENDIENTES DE
RAFELBUNYOL INSTANT LA PRESENTACIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT
ENTRE EL PRESIDENT D'ACMURSA I LA MERCANTIL PRODAEMI
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“En el ple realitzat el 29 d'octubre del 2012 en l'apartat de l'orde del dia de precs i preguntes
se li va formular per part del portaveu d'Independents de Rafelbunyol la pregunta següent:
Hi ha un contracte privat firmat pel Sr. Alcalde, com a president d'ACMURSA, i la mercantil
PRODAEMI, pel qual i en el cas que es realitzaren les vivendes deuríem haver-li donat 400.000
€ o 20 places de garatge.
El Sr alcalde respon:… l'empresa exigia que l'ajuntament pagara la quantitat de les obres que
havia fet (el buidatge de la zona, les obres del poliesportiu). Arribem a un acord amb ells que
es podia realitzar segons el qual nosaltres, si aconseguíem realitzar les vivendes, estàvem
disposats a pagar-li a PRODAEMI els 400.000 € i acabar amb tot el problema. Però insistisc
en el fet que este acord estava condicionat a la construcció de les vivendes de VPO. Des del
moment que estes no s'han pogut fer, la cosa es va quedar ací.
Davant de la pregunta de si es pot veure el contracte. El Senyor alcalde va respondre que no es
preocupe que ho vorà.
Ambdós grups municipals hem sol·licitat el dit contracte sense rebre la documentació
sol·liciteu. Atés que l'alcalde, que és també president d'ACMURSA, va reconéixer l'existència
del dit contracte, tal com ve reflectit en l'acta del ple ordinari de l'Ajuntament de Rafelbunyol
amb data 29 d'octubre del 2012.
Donada la condició de regidors i accionistes de les dites empresa pública dels firmants de la
moció proposem per a la seua acceptació al ple de la corporació la següent PROPOSTA
D'ACORD:
Es presente el document, contracte entre el president d'ACMURSA i la mercantil PRODAEMI,
davant dels portaveus dels diferents grups municipals de la corporació o regidor en qui delegue
per al seu estudi o lectura.”
Continua explicant el Sr. Fontelles que després de l'adjudicació al desembre del 2007 a
l'empresa PRODAEMI la parcel·la en què s'anaven a construir vivendes de VPO per un import
d'aproximadament 1.300.000 € que no es van cobrar al seu dia i a l'abril va començar les obres
de millora en el poliesportiu. Quan ens vam assabentar que no s'havia pagat per part dels grups
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de l'oposició es va reclamar el pagament, arribant finalment, el Sr. Alcalde, a un acord amb
l'empresa concedint-li una pròrroga d'un any perquè s'abonara l'import de l'adjudicació. Expirat
el termini sense haver pagat l'empresa s'inicia el procediment de resolució del contracte. A pesar
que en el primer contracte ja hi havia una clàusula en què es Deia que en el cas que no es feren
les vivendes de VPO les obres de millores iniciades serien per a l'ajuntament. En el segon es va
demanar informe l'equip jurídic de l'ajuntament per a saber si PRODAEMI podia reclamar
l'import d'estes obres en un contenciós administratiu. Eixe informe, junt amb el del secretari,
deien que era un contracte administratiu especial i per esta raó no calia pagar res a PRODAEMI.
Al desembre vosté firma este contracte en què li pagaria a PRODAEMI. Vosté ho firme com a
alcalde president de l'ajuntament i amb el domicili d'ací, per la qual cosa li demanem
explicacions ací. Vosté es va comprometre en el ple d'octubre a ensenyar-ho. Vosté és un home
de paraula, complisca-ho.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, indica que una cosa que no
s'ha llegit és el full que acompanyava a la moció presentada per urgència, i li ha sorprés la
presentació a duo i el punt número tres en què indiquen que si no són admeses per caràcter
d'urgència en este ple, convocarien ple extraordinari. No ho entén.
Explica el Sr. Fontelles que és una manera de pressió.
Continua la seua exposició el Sr. Carbonell manifestant que és bo que s'ensenye el contracte.
Però té els seus dubtes que la seua aprovació en el ple obligue al Sr. Alcalde a ensenyar-ho,
perquè és competència d'ACMURSA.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que el 19
de novembre del 2010, és a dir quinze dies després de la resolució del contracte, el Sr. García,
com a president d'ACMURSA, realitza un nou contracte amb PRODAEMI en el que es
comprometia a pagar-li 400.000 € i donar-li 20 places de garatge i es fonamentava en dos
condicions. La primera que ACMURSA se subrogava a l'expedient de qualificació provisional
de PRODAEMI, que paradoxalment havia sigut declarat caducat el 14 de desembre del 2010
després de requeriment d'inconvenients per part de la Direcció Territorial de Vivenda. La
segona condició era que l'empresa acceptara les condicions de l'expedient de resolució de
l'ajuntament i es comprometera a no presentar reclamació legal cap.
No s'entén la firma d'este contracte, perquè l'Ajuntament no havia cedits els seus drets a
ACMURSA per a esta promoció. A més hi havia un contracte de 21 d'octubre del 2009 entre
l'ajuntament i PRODAEMI que deixava molt clar que l'incompliment de qualsevol clàusula
d'eixe contracte faria renunciar a la mercantil a qualsevol tipus de contraprestació per les obres
executades, per la qual cosa davant d'un possible contenciós, la presentació d'este contracte
podria servir com a prova categòrica contra PRODAEMI, contenciós administratiu que
l'empresa sí que ha presentat. Finalment l'expedient de sol·licitud per a la construcció d'estes
vivendes per part de PRODAEMI davant de la Direcció Territorial de Vivenda estava caducat
des del 14 de desembre del 2010, per la qual cosa era impossible la subrogació. Insistir que este
contracte que demanem veure es firme el 13 de desembre del 2010 i el 27 de desembre del
mateix any ACMURSA sol·licita a la Direcció Territorial el canvi de promotor d'este expedient.
Eixe mateix dia la mercantil també demana el canvi de promotor en l'Ajuntament. Des del 16
d'octubre del 2012 hem presentat diversos escrits pro registre, tant en l'Ajuntament com en
ACMURSA, sol·licitant còpia i revisió d'este contracte, així com còpia de l'acta del Consell
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d'administració d'Acmursa on es va aprovar esta actuació i còpia de l'acta d'esta ajuntament on
es va aprovar la cessió de drets a l'empresa ACMURSA per a esta promoció i que fins a la data
no se li ha entregat.

El Sr. alcalde respon al Sr. Encarnación que sap molt del contracte, millor que ell, la
qual cosa vol dir que ho ha llegit i que algú se l'ha facilitat. Continua dient que no és el moment
d'explicar les seues funcions i competències com a president d'ACMURSA. Manifesta que
PRODAEMI tenia tots els seus actius en una concursal, la qual cosa suposa un obstacle per a la
construcció de les VPO. Pensem de quina manera podíem solucionar el doble problema entre
PRODAEMI i l'Ajuntament. El primer problema era que l'Ajuntament defenia que es tractava
d'un contrat d'administració especial i PRODAEMI pensava que era un contracte públic, no
privat. Açò podia emportar-nos a un juí que podia portar a un juí de 5 o 6 anys i no podríem fer
res. Parlem amb els advocats de la concursal i els expliquem el problema, Ells, després
d'estudiar-ho, ens van indicar que cabria la possibilitat de fer les vivendes si quantificàvem
l'actiu que hi havia en la parcel·la. Intentem dos coses: que no sorgira cap contenciós entre la
mercantil i l'ajuntament i en segon lloc llevar l'actiu de la concursal per a poder realitzar les
vivendes. Açò va concloure amb la firma d'un contracte totalment privat pel que PRODAEMI es
comprometia a no interposar cap tipus de contenciós i al mateix temps no hi havia problema a
pagar els 400.000 € i donar-los els garatges, perquè podia eixir de la promoció. Es tractava d'un
contracte que tenia com a condició la construcció de les vivendes, en cas contrari no servia per a
res, i al mateix temps la resolució de Conselleria passava a nosaltres. No s'ha portat a ple
perquè és un tema de les societats i l'òrgan adequat per a la seua exposició és el consell
d'administració. Presenten-ho allí i el llegiran, no hi ha cap inconvenient en què ho lligen. Es
tractava d'un tema social que beneficiava a la societat municipal. Es tractava d'un tema conegut
per l'ajuntament, perquè la persona que explicava el tema a les persones interessades estava en
este edifici. Insistix en el fet que cada tema ha de ser tractat en l'òrgan corresponent.

Intervé el Sr. Encarnación per a dir-li que no ho podia fer perquè no estava autoritzat.

Intervé el Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, per a explicar-li que es
tractava d'un contracte privat i en el cas que haguera eixit bé, llavors s'haguera comprat els
terrenys a l'Ajuntament.
Insistix el Sr. alcalde que el president de les societats pot comprar o vendre i no
necessita permís.
Continua insistint el Sr. Encarnación que l'Ajuntament no havia autoritzat al Sr. alcalde
a firmar este tipus de contracte, que no té fonament.

Continua explicant el Sr. alcalde que sí les dificultats explicades se solucionaven llavors
la societat comprava els terrenys a l'ajuntament i podia fer-ho perquè és autònoma, però per a
poder fer-ho primer hi havia de solucionar els problemes que hi havia. Ací hi havia una voluntat
ferma de fer un poc pel poble, unes vivendes socials i alhora que la societat ACMURSA
poguera beneficiar-se i resoldre els seus problemes econòmics. Reitera que ho demanen en el
Consell d'Administració.
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El Sr. Fontelles demana el contracte de nou. Li indica, quant a la seua manera de fer,
que tot açò cal remuntar-se al 2010, on vosté tenia majoria absoluta i no deixava que els seus
regidors prengueren decisions, tot havia de passar per vosté, sent un alcalde plenipotenciari.
Vosté feia i desfeia el que li donava la gana i ens venia amb contractes ja firmats perquè sabia
que els trauria amb la seua majoria absoluta. Eixa manera de procedir no és correcta, però és
la que té després de 30 anys manant ací.

Respon el Sr. alcalde que ell ha procurat fer les coses ben fetes. Li agradarà o no la
meua manera de fer les coses, com a mi m'agradarà o no la seua forma d'actuar.

Contínua insistint el Sr. Fontelles que eixe contracte ho firme com a alcalde i amb
domicili professional en este ajuntament. I no pot dir, tenint-ho com ho té damunt de la mesa,
que no ens ho dóna per que és d'ACMURSA. Faça fotocòpies i entregue'l perquè s'ha
compromés en un ple, ho firmava com a alcalde i afectava uns terrenys de l'ajuntament.

La Sra. Losada, regidor del Partit Popular, intervé per al·lusions, contestant al Sr.
Fontelles que ells prenen les seues decisions.

El Sr. Carbonell intervé per a explicar que tots hem fet ús del procediment d'inclusió de
mocions per urgència, bé perquè ho eren o perquè no les havien inclòs en l'orde del dia, com és
el cas d'esta, i sempre hem votat a favor. Però pensen que no hi ha ni urgència ni competència, i
tots ho sabem. Vostés han explicat el contracte i pareix que ho coneixen perquè saben qui ho ha
firmat. Nosaltres no ho coneixem i tenim ganes de conéixer-ho, podien haver-li-ho passat.

El SR. alcalde diu que ho llegiran, però que ho demanen en l'òrgan competent.

Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per set vots a favor dels regidors
dels grups d'Independents de Rafelbunyol, PSPV-PSOE i Bloc-Compromís i sis vots en contra
del grup Popular, manifestant que no poden votar a favor d'un assumpte que no és competència
del ple.

Abans de passar a la següent moció d'urgència, explica el Sr. alcalde que ja els va dir en
comissió que no tenia cap inconvenient a concedir-los el que demanaven i que com es tractava
d'una persona del poble, per prudència, creia que no era convenient. Pensa que és un assumpte
que caldria tractar en privat.

Respon el Sr. Encarnación, que és veritat que ho va dir, però també va dir que
l'explicació deuria fer-la el Sr. secretari. Li vam respondre que volíem que ens les oferiren els
advocats i vosté no va accedir, per la qual cosa no la vam retirar.
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Li recorda el Sr. alcalde que els va indicar que el Sr. secretari podria explicar-los tot el
procés i després es podia concertar la reunió amb els advocats. Es tracta d'un tema subjudice i
tenim l'obligació de mantindre silencio sobretot este tema.

Sotmesa la urgència de la moció la mateixa és aprovada per unanimitat.

SEXT.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUP DEL PSPV-PSOE I D'INDEPENDENTS DE
RAFELBUNOL SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU QUE ESTA AJUNTAMENT TÉ PLANTEJAT AMB VICENTE ROS
MONZONÍS.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“Hi ha una sentència dictada el 19 de novembre d e2010 per la que este ajuntament ha
d'indemnitzar a D. Vicente Ros Monzonis, per una quantia d e1.443.092 euros, sentència que
este Ajuntament ha presentat un recurs d'apel·lació davant del TSJCV.
El 15/02/2011 se va desestimar l'execució provisional de la sentència, sent recorreguda esta
desestimació per D. Vicente Ros davant del TSJ.
El recurs contra la desestimació de l'execució provisional plantejat pel Sr. Ros ha sigut
recentment denegat, per la qual cosa este Ajuntament no deurà executar el pagament d'esta
sentència, fins que hi haja una sentència ferma.
Esta sentència de primera instància, en el supòsit que es confirmara, comportaria el pagament
d'uns interessos mensuals sobre la quantitat a pagar
.
Hi ha una sèrie de proves que la defensa d'este Ajuntament entenen que poden ser claus en el
recurs presentat, per tractar-se de documentació que este Ajuntament no va tindre accés en el
seu moment a elles, i que després de conéixer-les, es van presentar davant del tribunal perquè
foren coneixedores d'elles.
Basant-nos en el greu perjuí econòmic que suposaria per a este Ajuntament el pagament d'estes
sentències, i a fi de poder conéixer amb més detall les circumstàncies que han provocat este
contenciós i situació actual d'esta, posem a la consideració d'este ple el següent PROPOSTA
D'ACORD:
1-Informe dels lletrats personats en este Contenciós per part d'este Ajuntament, que es detalle
totes les circumstàncies que han ocasionat esta querella, junt amb l'historial per dates de les
diferents resolucions que ha tingut, i explicant la situació actual en què es troba.
2 -Reunió per part dels membres dels partits polítics que estiguen interessats, amb els advocats
que estan portant este contenciós, perquè ens expliquen amb detall la situació actual en què es
troba este contenciós.
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3-Informe de secretària detallat, amb els costos econòmics que este Ajuntament ha desembossat
fins a la data amb motiu d'este contenciós (advocats, procurador taxes etc.)”

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

SÈPTIM.- PRECS I PREGUNTES
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del PSPV-PSOE, té un prec. Indica que este ple
pot ser anul·lable basant-se en l'article 46.2.C de la llei de Bases de Règim Local, perquè la
secretària accidental no està nomenada legalment.

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