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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 29 D'ABRIL DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 29 d'abril del 2013, en la
saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors MIGUEL SABORIT
ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVIDAD, Mª CARMEN PIQUER BERNET, FERNANDO
BOHIGAS TOMAS, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES
APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ,
VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ, RICARDO BLASCO GUILLEM, ENCRIC
CARBONELL I ROS i MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que componen
l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del senyor alcalde JAIME GARCÍA GARCÍA, assistits
per la senyora AMPARO VICENTA BELLVER MORTE, que actua com a secretària accidental
a fi de celebrar la present sessió ordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament
havia sigut distribuït l'Orde del Dia.

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

ACORDS

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor president es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 26 de març del 2013.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita acta,
ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

SEGON.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS 2/2013.
Per part del SR. alcalde es dóna lectura a la proposta següent:
“Vista la providencia de l'alcaldia sobre la procedència d'efectuar el reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 02/2013, per import brut total de 73.160 euros, de data 18 d'abril
del 2013,
Vist l'informe d'intervenció de la mateixa data.
Per les atribucions que són conferides a l'Alcaldia per l'article 21.1.F de la Llei 7/1985, de 2
d'abril. Reguladora de les Bases de Règim Local, s'eleva al Ple, previ dictamen de la comissió
informativa d'Hisenda, la Proposta següent:
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Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits2/2013, que conté factures emeses
o els conceptes se de la qual corresponen a actuacions realitzades en l'exercici 2012, però que
han sigut registrades en el present exercici.
Les factures queden detallades en la relació trascrita al dors de la present proposta i
ascendixen a un import de 73.160 euros.”
Per part del SR. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, manifesta que estan d'acord,
perquè es tracta de factures de l'exercici de 2012 i registrades en el 2013. Si no ho aprovem no
es poden pagar, per la qual cosa hem de fer-ho. .
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que és un expedient
que arreplega factures del 2012 i presentades en 2013 per import total de 73.000 €. Reitera les
paraules del Sr. Carbonell.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, també es manifesten a favor de la proposta.
En conseqüència, sotmesa la proposta a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda
aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2013 que conté factures emeses
en 2012 amb registre d'entrada en l'Ajuntament en 2013 i que ascendixen a un import de 73.160
euros.

TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL PROPOSANT
L'ENTRADA LLIURE AL POLIESPORTIU PACO CAMARASA ALS AFECTATS PER
L'ERE D'ACMURSA I QUE PATISQUEN UNA DISCAPACITAT PSÍQUICA.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“Fa pocs mesos, a causa dels greus problemes econòmics que està travessant l'Empresa
Pública CEERSA, no vam tindre una altra solució que l'aplicació d'un pla de Viabilitat.
Execució d'un pla, que ha comportat l'acomiadament de molts treballadors és esta empresa,
amb deficiència psíquica.
En el ple celebrat el mes passat vam poder comprovar en este Ajuntament, el mal estar dels
pares dels xics que amb deficiències psíquiques, han sigut afectats per l'execució d'este ERE,
situació complicada que s'agreuja a causa de les poques eixides ocupacionals que disposen
estes persones.
Persones que tant per les seues característiques, com per la situació de crisi que ens rodeja,
resultarà molt complex que en breu puguen trobar algun tipus de treball d'acord amb les
condicions que ells puguen oferir, motius més que justificats perquè des de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, estudia la possibilitat de poder oferir de forma gratuïta, servicis que puguen
servir com a entreteniment o teràpia per a estes persones.
Significant remarcar els orígens de CEERSA, on gràcies a la col·laboració de les famílies amb
discapacitats Psíquics d'esta localitat, es va poder iniciar la posada en marxa d'esta empresa.
Per tot açò, posem a consideració d'este ple el següent:
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1. Reunió dels responsables de les instal·lacions esportives Paco Camarasa, amb els
pares dels discapacitats Psíquics, afectats per l'últim ERE de CEERSA, per a fixar uns
horaris i condicions, per a l'entrada lliure de les instal·lacions esportives dels
treballadors Psíquics, afectats per l'últim ERE de CEERSA.”
Exposa el Sr. alcalde que a l'haver-se modificat, no cap la lectura del dictamen de la Comissió
Informativa.
Explica el Sr. Encarnación que han modificat el punt d'acord amb la intenció que s'aprove pel
plenari. Demanen una reunió amb els pares i responsables de les instal·lacions per a arribar a un
acord per a la utilització de les mateixes per part d'estes persones sense que es perjudique a la
resta de les persones que acudixen a les instal·lacions de manera assídua.
La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, recorda que en la comissió es va parlar
que la normativa d'utilització d'instal·lacions esportives per part dels discapacitats era molt
estricta. Encara que ara haja modificat la moció, continuem tenint el mateix problema que es va
plantejar en el seu moment. Reitera les paraules de la comissió i pensen que esta solució és un
pegat per a pal·liar la situació en què es troben.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es mostra a favor.
El Sr. Saborit, regidor d'esports, indica que veuen més viable que els discapacitats vagen a la
piscina i parlen amb la coordinadora. En funció de què s'apunten i del grau de minusvalidesa
que tenen, es pot veure la viabilitat de la posada en funcionament de la moció.
Manifesta el Sr. Encarnación que saben que la normativa a este respecte és molt estricta. Si
s'apunten 4 o 5 persones el que es pot intentar és que utilitzen les instal·lacions amb la gent que
disposem.
Reitera el Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, que el tema que vagen a parlar
directament amb la coordinadora és per a agilitzar i saber els graus de discapacitat per a
organitzar els grups.
La Sra. Losada, regidor del grup del Partit Popular, puntualitza que la gent de CEERSA ja tenia
l'entrada gratuïta a les instal·lacions i que al final va deixar de fer-se perquè no acudia ningú.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS PROPOSANT QUE EN EL
NOSTRE MUNICIPI SE CELEBREN FUTURES TROBADES d'ESCOLA EN
VALENCIÀ.
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Tots els anys, en l'entrada de la primavera, se celebra al conjunt de les comarques del País
Valencià les Trobades d'Escola en Valencià. Al llarg dels últims anys s'ha celebrat en la
majoria dels pobles de la nostra comarca, l'Horta Nord, la mencionada Trobada.
Encara que Rafelbunyol és un municipi de predomini lingüístic valencià; encara que la majoria
dels pares matricula els seus fills en el Programa d'Ensenyança en Valencià (línia en valencià)
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i encara que el partit polític a què pertanyem ho ha intentat en distintes ocasions, esta
celebració mai ha tingut lloc a la nostra població.
Som coneixedors que la representació comarcal de la Federació d'Escola Valencià atén les
peticions de la comunitat educativa per a decidir el lloc de celebració de la Trobada. Però
també és veritat que les anteriors composicions de la corporació (majoria absoluta del PP) han
fet inviable que es formalitzara eixa petició.
A més de tot això considerem que la nostra població disposa d'uns carrers i infraestructures
que farien possible una molt digna celebració d'esta Trobada.
Es per tot l'exposat anteriorment presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. L'Ajuntament de Rafelbunyol manifesta la seua voluntat que en la nostra població se
celebren futures Trobades si així ho considera convenient la comunitat educativa.
2. Comunicar el present acord a la comunitat educativa de Rafelbunyol (Direcció del
Col·legi i de l'IES; AMPA del Col·legi i de l'IES; Claustre del Col·legi i de l'IES)”
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa
de Benestar Comunitari celebrada el 23 d'abril del 2013, en el que l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en contra dels representants del
grup del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol i cinc vots ponderats a favor dels
representants dels grups del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís.
La Sra. Piquer insistix que la moció només és per a expressar la voluntat de l'equip de govern
que se celebren este tipus de trobades si la comunitat educativa ho considera oportú. Tal vegada
fins a este moment no s'ha demanat la seua organització perquè coneixien la reticència de
l'equip de govern a la seua organització. L'essència de la moció és donar a conéixer que es
comptaria amb el suport de l'ajuntament. Un altre aspecte important perquè se celebre a
Rafelbunyol és la important repercussió econòmica que pot tindre en la població amb
l'assistència de tanta gent a este acte. L'Ajuntament col·laboraria amb la regulació de trànsit, el
tancament de carrers i prestant cadires i taules, perquè de l'organització s'encarregarien les
AMPAS. També es potenciaria la llengua.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que estes
Trobades arranquen en 1986 per a reivindicar el tema de la llengua valenciana. No acabem
d'entendre per què és l'Ajuntament qui sol·licite l'organització d'estes Trobades. Pensem que
tant l'IES com el col·legi ho podrien veure com una intromissió.
El Sr. López, regidor del PSPV-PSOE, manifesta que el seu partit està a favor d'esta moció
perquè creuen important que el nostre poble contribuïsca a la promoció de la nostra llengua. No
veuen inconvenient que es cride a les AMPAS i entre els dos es posen d'acord perquè se
celebren en este poble les Trobades en Valencià.
Explica el Sr. alcalde que el grup del Partit Popular s'ha oposat moltes vegades a esta celebració.
Ells sembre han defés la llengua valenciana. Altres consideren que la llengua valenciana no és la
valenciana, és una altra llengua. No volem crear polítiques. Tenim un respecte als pares. En
educació qui mana són els pares i deu ser d'acord amb el que ells diuen. Si les AMPAS estan
d'acord en la seua organització, l'Ajuntament no s'oposarà.
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La Sra. Piquer insistix que no s'està demanant que ho organitze l'Ajuntament, sinó de manifestar
a la comunitat educativa el nostre suport. Recordar que la majoria de pares matriculen els seus
fills en la línia en valencià.
El Sr. Encarnación insistix en el fet que són l'AMPA de l'IES i del col·legi els que han de
decidir i valorar si volen organitzar-ho o no. Són ells i no nosaltres els que han de fer-ho.
Indica el Sr. alcalde que on està actualment la pista de tenis està projectat la realització d'un parc
que encara no té nom.
Sotmesa la moció a votació la mateixa obté cinc vots a favor dels regidors dels grups del PSPVPSOE, dos vots en contra dels regidors del grup Independents de Rafelbunyol, quedant
condicionat el vot dels regidors del grup Popular a la decisió dels pares.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS PROPOSANT QUE EL
NOSTRE MUNICIPI SIGA L'ENCARREGAT D'ORGANITZAR EL DIA DE LA
MANCOMUNITAT EN EL MES DE JUNY DEL 2013
Per part de la Sr. Carbonell, portaveu del grup del BLOC-COMPROMÍS, es llig la moció
següent:
“En l'últim Ple de la Mancomunitat celebrat el dia 15 d'abril del 2013, es va aprovar una
moció presentada pel representant de Rafelbunyol que feia referència a la celebració anual del
DIA DE LA MANCOMUNITAT. Este dia no tindria, tan sols, un caire festiu sinó que a més de
reivindicatiu seriosa una mostra de quant la Mancomunitat fa pels veïns dels pobles associats.
Esta celebració es faria al llarg del mes de juny de tots els anys, perquè va ser al mes de juny
de 1981 quan es va fundar la Mancomunitat. És voluntat del grup municipal que represente que
la celebració d'este primer any tinguera lloc a Rafelbunyol. És precís manifestar que els gastos
serien molt reduïts ja que de la majoria dels mateixos es faria càrrec la Mancomunitat, quedant
per al municipi organitzador gastos de muntatge...
No cal dir-los que cas de ser triat el municipi de Rafelbunyol per a la primera celebració, este
grup municipal s'implicaria amb totes les conseqüències amb l'Organització de les distintes
activitats.
És per això que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol proposa que siga l'Ajuntament de Rafelbunyol
l'encarregat d'organitzar EL DIA DE LA MANCOMUNITAT al mes de juny del 2013.
2. Comunicar a la Presidència de la Mancomunitat l'aprovació de la present moció.”
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa
de Benestar Comunitari celebrada el 23 d'abril del 2013, i davant de la proposta per part del
portaveu del grup del Partit Popular de modificació del punt d'acord, la moció es deixa sobre la
mesa i no és sotmesa a dictamen.
Continua explicant el Sr. Carbonell que com es va dir en comissió per part de la Sra. Carbonell
que en la Mancomunitat es va dir que se sortejaria. Però si quan es faça, al poble que li toca no
vol fer-ho, no passaria res que ens oferírem per a organitzar-ho. És veritat que tinc il·lusió que
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se celebre el primer any a Rafelbunyol, perquè sóc el representant i es va a celebrar este dia a
partir d'una proposta meua. S'ha parlat de gastos, de com es faria. És una cosa que no se sap,
perquè és la primera vegada que es va a realitzar. Amb este acte es pretén reivindicar el paper de
la Mancomunitat i donar a conéixer els servicis que oferix (arreplegada de fem, Servicis Socials,
Drogodependències, Acompanyament Escolar, Renda Garantida…).
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, diu que hui comencem a
conéixer la moció. A més ens assabentem que si la designació del poble era a través d'un
sorteig, no tenia massa sentit.
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, indica que ja en comissió van manifestar
que havien parlat amb els companys i ens van comunicar que era per sorteig. Però el que més
els preocupa és que els van dir que no hi havia consignació pressupostària per a l'acte, i no
sabem si Rafelbunyol podrà assumir-ho. En principi el seu partit s'absté.
El Sr. alcalde, en representació del grup del PP, indica que el seu grup està d'acord amb la
moció, perquè es tracta d'una proposta.
El Sr. Carbonell dirigint-se al Sr. Encarnación li indica que es tracta d'un acte que no s'ha fet
mai, per la qual cosa no és una cosa materialitzada, sinó una cosa que haurem d'anar
confeccionant. En relació a la consignació pressupostària, li haguera agradat que en l'anterior
moció d'IdRa, on tampoc es parlava de la consignació pressupostària per a portar-la a terme,
s'hagueren preocupat tant com ara, informant que la Mancomunitat té un romanent de 17.000 €
El Sr. Encarnación respon que és legítim preguntar pels gastos de la celebració d'este dia,
perquè al final ho paguem tots.
La Sra. Carbonell indica que no estan en contra de l'essència de la moció. El seu grup vol que
estiga clar el tema de la consignació pressupostària per a poder recolzar-la.
Intervé el Sr. alcalde per a indicar que no entén les reticències expressades, perquè pensa que no
ens van a demanar que fem paelles. El lògic és que ens demanen un lloc on ubicar les carpes,
cadires i taules.Contínua dient que “personalment em sentiria orgullós que el primer dia de la
Mancomunitat se celebrara a Rafelbunyol”. Recorda que en esta institució sempre hi ha hagut
un gran respecte entre els distints partits polítics.
El Sr. Carbonell els recorda que en la moció ha llegit “proposta”, és a dir proposant que siga
este municipi el que ho organitze. Li contesta al Sr. Encarnación que la Mancomunitat es nodrix
econòmicament de les aportacions dels municipis integrants en la mateixa, de la Diputació i de
la Generalitat. Dirigint-se al grup socialista els indica que estan molt preocupats pel tema de la
consignació pressupostària en esta moció, reiterant que la d'IdRa l'han aprovat sense tindre en
compte esta dada.
Sotmesa a votació la moció la mateixa és aprovada per huit vots a favor dels regidors dels grups
del partit Popular i del Bloc-Compromís i cinc abstencions dels regidors dels grups del PSPVPSOE i Independents de Rafelbunyol.
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SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS PROPOSANT L'APROVACIÓ
DE LA MOCIÓ PROPOSADA PER LA PLATAFORMA CIUTADANA DEL DEUTE
DEL PAÍS VALENCIÀ
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, llig la moció següent:
“El deute públic i el pagament dels seus interessos ocupen ja una part més que important en la
distribució dels pressupostos de les Administracions públiques. Este deute afecta de manera
negativa, i molt, els servicis que presten els ajuntaments.
Sabem que este deute no deriva i ni tan sols té una relació amb el gasto en servicis públics
estatals, de la Generalitat o municipals. Sabem que una bona part d'este, uns 240.000 milions
d'euros en aportacions de capital, crèdits i avals, s'ha contret per a sanejar o rescatar empreses
i institucions de crèdit (algunes d'estes empreses es troben en processos judicials o amb greus
acusacions de frau i gestió negligent), afectant, esta desviació de fons públic, a la resta de
servicis d'obligada dotació per les administracions públiques. A més, els títols de deute públic
per a rescatar bancs i empreses en fallida, subscrits amb les entitats i agències financeres
privades, comporten condicions oneroses dictades per una prima de risc que és controlada per
agents especuladors.
És conegut, d'altra banda, que bancs i altres organismes financers creditors imposen
programes d'austeritat i acceleren els processos de privatització dels servicis públics. Estos
"programes" i privatitzacions són causa de greus patiments, desocupació, disminució
d'ingressos, pèrdua del dret al desenrotllament personal i augment de la mortalitat. A més,
d'acord amb este deute externa es cancel·len les ajudes a aquells països del sud amb què
mantenim un deute per la nostra responsabilitat en el seu subdesenrotllament social, ecològic i
humà.
Sabem que una part d'este deute pot tindre un origen que no és legítim, ja que es basa en
rescats financers que posen els beneficis d'uns pocs als de la majoria, naixen d'unes polítiques
fiscals injustes per a la majoria, i utilitzen uns mecanismes financers que no tenen més
justificació que la de concedir preponderància econòmica, política i social a bancs i altres
organismes financers.
D'acord amb estes polítiques, la Constitució de l'estat espanyol ha estat reformada de manera
urgent, a l'agost del 2011, amb l'objectiu de donar prioritat absoluta al pagament del servici
del deute per damunt de les obligacions relatives a les necessitats bàsiques de la ciutadania.
Amb això, el govern de l'Estat espanyol ha contret amb els creditors financers, i sota la pressió
d'estos, l'obligació de prioritzar el pagament del deute públic sobre qualsevol altra partida de
gasto, forçant els ajuntaments i comunitats autònomes al compliment d'este mateix compromís.
Al mateix temps, ha imposat un sostre de dèficit del 3% del PIB que començarà la 2014 -amb la
previsió de disminuir-ho al 0.5% més avant-, d'impossible compliment sense que afecte la
cobertura de béns i drets bàsics de la ciutadania, i amb un repartiment de l'esforç que penalitza
les administracions territorials, incapaços d'atendre així el pagament als seus proveïdors i de
dotar els servicis de benestar social i de proximitat que són de la seua competència.
Amb això, es vulneren convenis internacionals subscrits per l'Estat espanyol, com la Declaració
Universal dels Drets Humans, que qualifica els béns bàsics de la ciutadania -salut, educació,
aliment, seguretat econòmica i vivenda- com a dreta universal i inalienable i, per tant,
d'obligada tutela pels Estats, per damunt d'altres drets d'interés secundari o de grup.
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El Pacte per l'Estabilitat i el Creixement de la UE, que el govern va utilitzar per a justificar el
canvi constitucional, no està complint amb els objectius de garantir l'ocupació i contindre el
deute. L'Estat espanyol ha firmat unes regles de joc que, d'altra banda, han augmentat les
desigualtats socials, fent més rics els rics i augmentant el nivell de pobresa de la majoria. Per
tot això, este Pacte hauria de considerar-se nul de ple dret.
No podem oblidar que tota operació de crèdit comporta un risc que ha de ser assumit pel
prestador. No obstant això, la reforma constitucional ha anul·lat este risc, traslladant les
pèrdues dels prestadors als contribuents que les paguen amb els seus impostos i, de forma
diferida, a partir de l'emissió de bons de Deute públic. Estes emissions de Deute públic
suporten el sobre cost de la cobertura del risc, quan, este, de ‘iure', no existix per al bonista i,
per això, poden considerar-se emissions en frau de llei.
La reestructuració del deute i les liquidacions són pràctiques reconegudes en la legislació
internacional, i sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims ha sigut possible en el passat,
tant a Europa com en països en via de desenrotllament, i que esta cancel·lació es relaciona amb
un alleugeriment immediat de les necessitats bàsiques de la població. L'anul·lació d'este dret al
sector públic mentres que sí es permet al sector privat hem de considerar-la dolosa, de manera
que esta renúncia, inclosa en l'última reforma constitucional és una clàusula lleonina i
d'aplicació il·legítima.
A partir d'estes consideracions es demana que la corporació municipal aprove la moció
següent, proposta per la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute del País València:
1. Exigir una moratòria immediata en el pagament dels deutes financers de les administracions
públiques estatal i de la Generalitat Valenciana.
2. Exigir la realització d'una auditoria amb control ciutadà del deute financer de les
administracions públiques, que permeta depurar el que siga reconegut com il·legítim, per al seu
liquidació o condonació sense condicions, i la conseqüent exigència de responsabilitats civils o
penals a les parts que van contraure este deute.
3. Exigir la derogació de la reforma constitucional d'agost del 2011 i reconéixer, de forma
explícita, la primacia del gasto social sobre el pagament del deute i dels seus interessos.
4. Com resultat de l'auditoria ciutadana, exigir a les administracions central i valenciana, que
una vegada garantida la cobertura dels servicis públics i les prestacions socials, de salut,
educació, aliment, vivenda, seguretat econòmica i ecològica, s'establisca amb els creditors la
reestructuració del deute legítim.
5. Aprovar una revisió dels impostos municipals, amb l'objectiu de fer-los realment progressius
en funció de la renda i alleujar els sectors més exclosos de la població.
6. Declarar una moratòria immediata en el pagament del deute financer de l'Ajuntament
7. Realitzar l'Auditoria del deute de l'Ajuntament, exposant les seues condicions i resultats a
l'escrutini públic.
8. Com resultat de l'auditoria, una vegada garantida la cobertura dels servicis públics i les
prestacions socials, de salut, educació, aliment, vivenda, seguretat econòmica i ecològica,
establir amb els creditors la reestructuració del deute legítim de l'Ajuntament.”
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Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De
Comptes de data 23 d'abril del 2013, en l'assumpte es dictamina favorablement al Ple de
l'Ajuntament per dos vots ponderats a favor del representant del grup Bloc-Compromís i onze
abstencions ponderades dels representants dels grup del Partit Popular, PSPV-PSOE i BlocCompromís.
Contínua explicant hi ha diversos conceptes a tindre en compte. En principi parla del deute
públic, del pagament de la mateixa i dels seus interessos. El deute de l'Estat espanyol ascendix
al 85% del PIB a finals del 2011. En el País Valencià este deute és del 29,5% del PIB i a
Rafelbunyol el deute és de 8,5 milions d'euros segons dades del Ministeri d'hisenda, que suposa
un gasto del 12,5% del gasto del pressupost de 2013. A més el PP i PSOE van pactar una
reforma de la Constitució que dóna abosoluta prioritat al pagament del deute per damunt de les
necessitats bàsiques dels ciutadans, per la qual cosa molts ciutadans es plantegen la legalitat de
l'austeritat a què ens sotmeten. Per tot açò, la moció proposa que es demane una moratòria del
deute. Amb açò volem dir que s'esperen que es realitze una auditoria de totes les
administracions per a depurar quina és el deute legítim i la deute il·legítima, preguntant si és
legítima el deute que ens han obligat a realitzar per a pagar el deute a proveïdors, quan el banc
central europeu està deixant els diners a l'1% i a nosaltres ens ho deixen al 7%, és legítim que
paguem nosaltres la reestructuració de la banca. També es demana la derogació d'eixa reforma
constitucional, que posa per davant als bancs. Quan tinguem tot açò clar i reconeguem el deute,
renegociem amb el banc el pagament del deute. També es demana que els impostos siguen
progressius i que pague qui més tinga. Això és el que es demana en la moció.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que és una
declaració de bones intencions, però difícilment pot emportar-se a terme. Es tracta d'una moció
amb huit punts d'acords que agruparien en dos. El primer seria el punt 1 i el 6 en el que es
demana una moratòria, la qual indica que no saben com es podria realitzar i també pregunten
com es realitza una auditoria ciutadana. Per a acabar qui ha de valorar el deute legítim de la
il·legítima. De la forma que està la moció hi ha una sèrie d'incongruències que la fan difícil
d'aprovar. També dir que quant als punts 3 i 5 estan d'acord amb els mateixos.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es ratifica en allò que s'ha manifestat en
comissió.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del PP, manifesta que en principi estan en contra de la
mateixa. Referent a l'Ajuntament amb la Generalitat, de demanar-los el deute i que ens paguen
els interessos els pareix correcte. Quant a la resta de la moció no estan d'acord, per la qual cosa
votaran en contra.
El Sr. Carbonell respon a IdRa que hi ha moltes sendes per a dur a terme el que es pretén, En
principi es tracta d'aprovar la moció i després ja s'estudia la més adequada. Li pareix correcte
que li parega ben uns punts i altres no, però es tracta d'una moció molt meditada i que
mantindran. En referència al PSOE, no sap quina és la seua posició, perquè en comissió van dir
que consultarien la moció amb el seu partit.
El Sr. Encarnación li pregunta al Sr. Carbonell sí es creu el que posa la moció, perquè la seua
aplicació és irreal.
El Sr. Carbonell li respon que com pot preguntar-me si em crec el que estic defenent? S'ha fet
vosté la seua anàlisi? És molt atrevit per la seua banda dir açò. Només demana més respecte.
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Sotmesa la moció a votació la mateixa és desestimada per sis vots en contra dels regidors del
grup del Partit Popular, cinc abstencions dels regidors del grup del PSPV-PSOE i Independents
de Rafelbunyol i dos vots a favor dels regidors del grup del Bloc-Compromís.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOL·LICITANT ELABORACIÓ
D'UN INFORME PER PART D'INTERVENCIÓ EXPLICANT EL DEUTE DE
L'AJUNTAMENT I LA SEUA DISTRIBUCIÓ ALS VEÏNS.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, llig la moció següent:
“Este grup municipal considera que els veïns de Rafelbunyol tenen dret a ser informats de la
situació econòmica de l'Ajuntament. Al novembre del 2011 presentem una moció semblant
aprovada pel plenari; considerem correcte actualitzar la informació al ciutadà PROPOSTA
D'ACORD
1. Es redactarà un informe d'Intervenció sobre el deute de l'Ajuntament amb el contingut
següent:
a. Import total dels deutes amb proveïdors i subministradors.
b. Import dels préstecs desglossant l'entitat financera, l'import contractat, la data,
l'objecte, i el capital pendent d'amortitzar.
c. Import de les pòlisses de crèdit contractades, desglossant l'entitat financera,
l'import contractat, la data, l'objecte i la quantitat de què s'ha fet ús.
d. Import conjunt de gastos financers previstos per al 2013.
e. Import total del deute de la Generalitat Valenciana, Diputació i altres amb
l'Ajuntament de Rafelbunyol.
2. Traslladar de l'informe tots els grups polítics.
3- Des de l'aprovació d'esta moció fins a la redacció de l'informe es disposaran de 30
dies hàbils.
4- L'informe serà breu i es redactarà de manera clara, concisa i comprensible per al
públic genera. Farà menció de que s'un acord del plenari.
5- Instar a l'Alcaldia perquè l'informe es publique en dos formats :
a. El format digital que es publicarà sense demora a la pàgina web municipal.
b. El format imprés en paper que es repartirà per les vivendes del municipi i
disposarà de 30 dies naturals per a ser repartit.”
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De
Comptes de data 23 d'abril del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat desfavorablement al ple
de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra del representant del grup del Partit Popular,
cinc vots ponderats a favor dels representants dels grups del PSPV-PSOE i Independents de
Rafelbunyol i dos abstencions ponderades del representant del grup Bloc-Compromís.
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Explica el Sr. Fontelles que finalment s'han introduït les modificacions indicades en la comissió
informativa. Recorda que es va fer un informe semblant al desembre del 2011 també a
conseqüència d'una moció del seu grup.Ara demanen que s'actualitze i que la gent sàpia la
situació financer actual de l'Ajuntament
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, ratifica les paraules de la comissió
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que estan d'acord
amb la moció.
El Sr. alcalde, en representació del grup del Partit Popular, indica que no tenen cap inconvenient
en què es realitze este informe. Cal explicar el deute real de l'ajuntament, tant el que devem com
el que ens deuen.
Sotmés l'assumpte a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE, SOL·LICITANT EL REQUERIMENT
DE L'ASFALTAT DE LES VORERES PENDENTS DE PAVIMENTAR ALS
PROPIETARIS CORRESPONENTS
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Amb esta finalitat d'evitar que la falta de pavimentació i el mal estat es convertisquen en una
barrera arquitectònica i per a millorar l'efecte estètic, este grup presenta en este Ple l'adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER.- Que el Regidor d'Obres Públiques elabore un llistat de carrer amb voreres pendents
de pavimentar.
SEGON.- Que s'envie carta als propietaris corresponents perquè la pavimenten”.
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
d'Obres Públiques de data 23 d'abril del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat favorablement
al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els grups polítics tots es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en comissió, per la
qual cosa sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE PROPOSANT LA COL·LOCACIÓ EN
EL MUNICIPI D'APARCAMENTS PER A BICICLETES EN LLOCS DE LA MÀXIMA
AFLUÈNCIA
Indica el Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, que el seu grup retira la moció.
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B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
PRIMER.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, la secretària accidental entrega còpia de les resolucions de
l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la
present sessió.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup Independents de Rafelbunyol, sol·licita aclariment del
decret 131/2013. Explica el Sr. alcalde que es tracta de complir amb l'orde del jutjat i pagar la
indemnització als germans Gargallo per l'adquisició dels terrenys de la residència. S'ha pagat el
total del principal i falta pagar els interessos.

SEGON.- INFORMES DE L'ALCALDIA
El Sr. alcalde informa que en referència al tema de la construcció de la guarderia del Sector IV
que va ser recorreguda per 17 propietaris al Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana.
D'estos, el Tribunal ha dictat 14 sentències firmes donant la raó a l'ajuntament, quedant tres per
pronunciar-se.
També notifica que s'ha rebut del Gabinet del president escrit en el que es comunica la recepció
de les mocions aprovades en el ple passat sobre la retirada de la LOMCE, el pagament al
programa de jóvens emprenedors i la nova regulació del govern i l'administració local.

TERCER.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2013
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte de l'informe de morositat del primer
trimestre de 2013, en el que el període mitjà de pagament de factures ascendix a 174 dies i el
període mitjà de pagament excedit és de 176 dies. En este trimestre s'han realitzat dins del
període legal 136 pagaments per un total de 75.534,91 € i fora del període legal s'han fet 294
pagaments per un import total de 298.002,96 € sense haver abonat interessos de demora en el
pagament de les factures excedides.
També s'indiquen les factures pendents de pagament al final del trimestre que ascendixen a un
total de 128 dins del període de pagament per un import de 94.182,49 € i fora del període legal
de pagament 668 factures per import de 857.612,36 €.
Així mateix les factures registrades fa més de tres mesos pendents del reconeixement de
l'obligació de pagament són 9 per un import total de -79,56 €

QUART.- INFORME DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS
Per part del Sr. Carbonell, representant donen la Mancomunitat de l'Horta Nord informa que
s'ha aprovat la celebració del Dia de la Mancomunitat.
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També es va aprovar, a proposta meua, la posada en marxa de diversos servicis. El primer és el
de la reparació de l'asfalt de carrers. S'habilitarà un camió i s'especialitzaran alguns treballadors
de la Mancomunitat per a realitzar este treball. També es va decidir posar en marxa el servici del
manteniment de l'enllumenat públic, amb uns quants municipis interessats entre ells
Rafelbunyol, Albalat i Massamagrell. Eixirà una plica i s'adjudicarà a qui reunisca les millors
condicions econòmiques.
També s'està treballant en el contracte d'una grua per a retirada de vehicles. S'ha demanat
pressupost. Açò comportarà una modificació de les ordenances. Cada municipi es farà càrrec de
la denúncia per infracció i després en el depòsit pagar la retirada del vehicle.
També s'està mirant el tema del manteniment d'informàtica. Informar-los que des de la
Mancomunitat s'està treballant amb la intenció de mancomunar quants més servicis millor amb
la intenció d'abaratir-los.

El Sr. Bohigas, representant en el Pactem Horta Nord, indica que el gerent ja ha estudiat les
mocions i ara estan pendents de concretar la data amb els portaveus dels grup municipals per a
una reunió.

QUINT.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es realitzen les preguntes
següents:
1.- La implantació de sistemes de gestió mediambientals en les empreses és un treball
fonamental per a organitzar un sistema de control de l'impacte de l'activitat industrial en el
medi ambient local.
Per tot açò i en funció dels objectius que a este fi marca l'AGENDA 21 a Rafelbunyol, este grup
municipal del PSPV-PSOE vol saber quines iniciatives s'han pres per part del govern local per
a implantar un sistema de gestió mediambiental de les empreses de Rafelbunyol.
Així mateix, volem conéixer, volem conéixer, si és el cas, si als tècnics municipals s'ha
traslladat alguna directiva en concret com per exemple, la implantació de les normes ISO
14001 sobre gestió industrial mediambiental.
Respon la Sra. Cano, regidor de medi ambient, que el codi de bones pràctiques mediambientals
es realitza d'ofici. Des de fa uns anys la policia sol·licite a la ITV que realitzara inspeccions a
tractors i motocicletes i amb això es controla l'emissió dels decibels permesos. Les fàbriques del
polígon que generen residus sí que complixen amb la normativa ISO respecte d'això.
Quant a la reducció del consum elèctric els informa que s'han instal·lat plaques solars en la
piscina coberta, en el polígon s'han canviat les peretes per LEDS de baix consum igual que s'ha
fet recentment en el barri del Pla. Quant a les velles que s'han retirat, estan guardades per a
substituir-les per les que existixen quan estes s'espatlen.
En CEERSA també s'ha implantat la normativa ISO 14001.
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2.- En relació a la implantació de les directrius de l'AGENDA 21 per a Rafelbunyol, este grup
municipal del PSPV-PSOE vol saber si s'han donat ordes concretes al personal dependent de
l'Ajuntament de Rafelbunyol per a impulsar codis de bones pràctiques mediambientals a les
activitats quotidianes que estos realitzen, com per exemple:
1. Control del Consum elèctric i d'aigua en les instal·lacions municipals.
2. Control del soroll provinent de les activitats mecàniques en espais públics.
3. Comportaments públics coherents amb l'objectiu que es visualitze el codi de bones
pràctiques com a exemple que s'ha de seguir.
4. Control de fums i sorolls dels vehicles.
5. Implantació de les normes ISO 14001 a tots els departaments municipals.
Si ha sigut així en alguna o totes les activitats, voldríem saber com i quan s'han donat eixes
directrius i quin ha sigut el resultat des de la implantació.
La dóna per contestada junt amb l'anterior.

3.- A l'iniciar l'any escolar, els usuaris de vos cursos que s'impartisquen en la piscina, reben un
calendari amb els períodes en què els cursos amb motius de les festes i vacacions seran
interromputs?
Respon el Sr. Saborit que enguany no s'ha repartit un calendari individual a cada usuari, sinó
que està penjat en quatre llocs diferents amb els horaris dels curos i els dies festius dels
mateixos.

Continua indicant el Sr. Fontelles que tenen dos preguntes orals més per a realitzar i que si li
permeten les realitza.
1.- Pregunta per què no s'han pagat els interessos, si és per què se'n va a recórrer o per quin
motiu?
Respon el Sr. alcalde que en estos moments no sap com està el tema. És una cosa que porten els
advocats i desconeix els detalls.
2.- En relació al tema del quiosc del carrer Reial Séquia de Moncada, en quina situació es
troba?
Respon el Sr. alcalde que va eixir a licitació i es va quedar deserta. Després han vingut
interessant-se i quan han vist les condicions s'han tirat arrere. Aclarix el Sr. Bohigas, portaveu
del grup del Partit Popular, que per a poder vendre periòdics, els exigixen una garantia elevada
de diners.

3.- Pregunta pel tema de la jubilació del conserge del col·legi públic.
El Sr. alcalde li respon que serà contestada amb posterioritat, perquè l'ha formulat per escrit el
grup del Bloc-Compromís.

14

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

A continuació, realitza el Sr. Carbonell les preguntes següents:
1.- El 19 d'abril del 2013, en el periòdic Levante-EMT, es va publicar l'evolució del deute de
tots els municipis valencians, tant en el 2011 com en el 2012 segons el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques. El de Rafelbunyol era de 6.186.000 € l'any 2011 i de 8.590.000 €
l'any 2012. Tenint en compte la incorporació de crèdit per al pagament a proveïdors (al voltant
de 1.8000.000 e) podria explicar-nos la diferència? Podria informar-nos de l'estructuració dels
distints crèdits: nom de l'entitat, capital pendent, anys, interessos…?
Respon el Sr. alcalde que no es distingix gens referent al deute. Informa de la deute de
l'Ajuntament desglossant els distintes operacions de crèdits i els seus anys d'amortització.
Insistix en el tema dels deutes que deuen pagar els propietaris del Sector IV, les quals s'imputen
a l'ajuntament i les deuen pagar els propietaris del dit sector. També cal tindre en compte que
ens imputen el deute contret pel Pla d'Ajust que ascendix a 1.800.000 €. A més s'ha consolidat
en el deute de l'Ajuntament els deutes de l'empresa pública ACMURSA. Conclou indicant que
el deute real de l'Ajuntament ascendix a 5.191.805,22 € pagadors en 20 anys. Tota la resta són
quantitats sumades que ens deuen i quan ens les donen es pagarà.
2.- Fa poc es van celebrar a Rafelbunyol unes jornades crides “HUMOR A RAFELBUNYOL”
que estant patrocinades per l'Ajuntament anunciaven el nom de la nostra població amb la
denominació en castellà que ara és inexistent en la nostra població. Qui va autoritzar el
patrocini de la nostra corporació? Qui ho va fer no va supervisar la publicitat?
Respon el Sr. alcalde que sempre es fa la publicitat en valencià. Aclarix la Sra. Losada que este
assumpte en concret se'ls ha passat, perquè sempre ho fan en valencià.

3.- En el mes d'agost del 2013, es produirà la jubilació del conserge del col·legi públic. Tenen
pensat com cobrir la plaça que quedarà lliure?
Aclarix el Sr. Carbonell que realitza esta pregunta perquè a ell ja li han dit el nom i el cognom
de la persona que el substituirà.
Respon el Sr. alcalde que tots saben les coses. Personalment ha parlat amb conselleria si és
obligació de l'Ajuntament de tindre un bidell, i li han dit que no. En el cas que l'Ajuntament
haguera de posar un bidell, està clar que en este moment no es pot contractar. De moment s'ha
pensat que siga una persona de CEERSA el que el substituïsca fins que la plaça, si realment és
obligació de l'Ajuntament, puga cobrir-se en propietat.
Afig el Sr. Carbonell que en el Pla d'Ajust aprovat en 2011 es contempla que la plaça es
cobrisca amb un enclavament laboral de CEERSA.

4.- Els bars dels dos parcs municipals de Rafelbunyol estan tancats. Sabem que els dos han eixit
a subhasta quedant la mateixa deserta. No es podria intentar de nou?
Respon el Sr. alcalde que han vingut persones a preguntar, però ningú s'ha decidit finalment.
Recorda que el parc d'Ausiàs March va eixir per 600 €/anuals. I el bar de la Senyera va eixir per
1.000 €/mes, perquè té cuina i està preparat per a ser bar. És l'únic que s'ha estudiat la
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possibilitat de traure només el tema de la cafeteria i tindre tancada la cuina. Insistix en el tema
que s'han interessat, però després no han tornat per a concretar el tema.

5.- Últimament l'Ajuntament està sent molt visitat, especialment l'oficina del cadastre. Alguns
veïns s'han dirigit a nosaltres preguntant-nos els motius de tantes citacions. A més ens han dit
que la gestió la fa una empresa privada. Podrien explicar-nos què és el que s'està fent i per
què?
Per part del Sr. alcalde es llig l'informe emés pels Servicis Tècnics municipals a este respecte,
que diu el següent:
“Que segons el conveni firmat entre l'Ajuntament de Rafelbunyol i la Direcció General de
Cadastre, l'Ajuntament es va comprometre en una dels seus tanques al manteniment del cadastre
municipal.
Que l'any 2006 es va començar a realitzar els treballs de manteniment, açò és, comprovar que
tots els immobles estaven tributant correctament. Treballs que no van arribar a concloure's.
L'any passat, després de comprovar que algunes obres recents no s'havien donat d'alta en
cadastre, es va comprovar que hi havia una gran quantitat d'immobles que no estaven tributant
correctament, per la qual cosa en principi es va pensar a continuar amb els treballs iniciats en el
2006. Prompte es va comprovar que les modificacions posteriors a eixe any eren molt
importants i es va decidir realitzar una revisió completa de tot el municipi.
Que la dita revisió suposa evitar que el contribuent puga tindre possibles sancions per inspecció
de la Direcció General del Cadastre del Ministeri d'Hisenda en els casos en què els mateixos no
hagen presentat els models 902 i 904. No cal dir que la dita sanció no revertiria en cap benefici
per a l'Ajuntament.
Que, al seu torn, l'Ajuntament compta amb un contracte amb l'entitat mercantil Coteinca,
S.L.C.V qui ha realitzat la comprovació de tots els expedients, sent la mateixa, qui gestiona els
dits models en el municipi, facilitant l'arreplega de documentació necessària per a la tramitació
els dits expedients davant de Cadastre, evitant desplaçaments als contribuents.”
Afegir que es perseguix que tots paguen. Es pensa arreplegar 150.000 € i ja s'han arreplegat
75.000 €.

Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol pregunta si es
pensa reposar els dos bancs que es van trencar en la plaça del Pare Salvador.
Respon el Sr. alcalde que ho miraran.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, demana que es realitze la petició al municipi
d'El Puig perquè arreglen els camins.
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Recorda el Sr. alcalde que fa sis anys es va firmar un conveni per a arreglar el camí que va a
Lladró, perquè és mitja la nostra i mitja del Puig. Es va acordar que nosaltres faríem la mitat i
l'altra la faria El Puig l'any següent. Encara no ho ha fet. Dir-ho, ho fem sempre que el veiem.

Per part del Sr. López, regidor del PSPV-PSOE, demana que s'estudie la possibilitat d'adquirir
“el collage” de la 16 mostra de pintura del taller de pintura Núvols en l'Àtic.

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