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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 30 DE SETEMBRE DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 30 de setembre del 2013,
en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors MIGUEL SABORIT
ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVIDAD, Mª CARMEN PIQUER BERNET, FERNANDO
BOHIGAS TOMAS, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES
APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ,
VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ, INMACULADA BARRACHINA SANCHO, 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'Ordre del Dia.
Tambè es troba present la Sra. Paula Rico Belda, interventora municipal.
Declarat obert l'acte públic d'Ordre de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents
ACORDS
A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor president es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció als
esborranys de l'Acta de les sessions anteriors celebrades els dies 24 de juny, 27 d'agost i 24 de
setembre.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites actes,
ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.
SEGON.- APROVAR EL COMPTE GENERAL CORESPONDIENTE A L'EXERCICI
DEL 2011
Per part de la secretària Accidental s'informa que en la Comissió Permanent de Comptes de
sessió de 18 de juny del 2013 va ser dictaminat favorablement el compte general d'aquesta
entitat corresponent a l'exercici 2011.
Que amb data 29 de juny del 2013 va ser publicat en el butlletí Oficial de la província l'Edicte
de l'exposició al públic del compte general corresponent a l'exercici 2011.
Que transcorregut el període d'exposició al públic, fins al 26 de juliol del 2013, no s'han
presentat reclamacions o inconvenients a la mateixa.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, manifesta que es tracta d'uns comptes que
es van informar en la Comissió de Comptes del 18 de juny del 2013, però que segons la Llei
deuríem haver-nos reunit abans de l'1 de juny del 2012, per la qual cosa estem parlant d'unes
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propostes de comptes dictaminats amb més d'un any de retard. Contiúa explicant el document de
comptes de 2011, en el que es comença a parlar de l'actiu de l'Ajuntament, distingint entre
l'actiu immobilitzat, infraestructures, patrimoni públic del sòl, etc., que ascendix a 66 milions
d'euros i l'actiu circulant, que és tot el que ens deuen més els diners que hi ha en tresoreria, que
suma 5.194.000 €, tot referit a 31 de desembre del 2011 Després es fa referència al passiu,
distingint entre el passiu de fons propis que són 57 milions d'euros, i després el passiu de
creditors a llarg termini i a curt termini, sent el total igual que l'actiu.
Un altre apartat dels comptes és el resultat econòmic patrimonial, és a dir, la diferència que hi
ha entre els gastos i els ingressos de 2011, que presenta un resultat en positiu de 644.182 €. Un
altra dada és el romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2011, sent el romanent total de
2.657.000 € i el romanent per a gastos generals, és a dir, el que podia invertir-se en l'exercici
següent, de 161.008 € sent el resultat pressupostari d'este exercici de 140.340 €.
A continuació realitza un estudi del pressupost de 2011. Inicia l'exposició parlant dels ingressos
que es van aprovar per 5.781.000€ però es va modificar, bàsicament per romanents d'exercicis
anteriors, ascendint les previsions definitives a 8.026.000 €. A continuació relaciona el que es
va quedar per cobrar i el tant per cent que significa en el pressupost. Quant als gastos de 2011
l'obligació reconeguda de pagament de l'ajuntament ascendia a 6.528.000 €, dels quals van
quedar per pagar 1.346.000 €. Fa referència a indicadors que reflectixen com estava
l'Ajuntament. Manifesta que el total de l'execució del pressupost de gastos va ser del 81%,
pagant-se el 79% d'allò compromés. El gasto per habitant eixe any va ser de 761 € i la inversió
per habitant de 182 €. L'execució de pressupostos d'ingressos eixe any va ser d'un 74% d'allò
previst. El superàvit va ser del 16,38% i el deute per habitant era de 720,77 €
A continuació passa a explicar els comptes de les dos societats públiques, indicant que, igual
que les de l'Ajuntament, també s'han presentat amb molt de retard per a la seua aprovació, estant
els comptes de REMARASA dins de la previsió, no així les d'ACMURSA, on el resultat de les
mateixes va ser de 188.000 € en negatiu. Dir que hi ha informes de secretària-intervenció d'eixa
època en què es deia que els comptes de les mercantils es presentaven amb retard, que no existia
control d'eficiència i eficàcia, que faltava informació a subministrar al ple de l'Ajuntament i que
hi havia una falta de relació entre els gastos d'ACMURSA i les subvencions que es rebien.
S'incidia que el control d'eficiència era inexistent, considerant necessari l'existència d'este
control intern d'eficiència i eficàcia.
Respecte del compte general de 2011, es deia que devia elaborar-se un pla de disposició de fons,
en el que s'indicara quals eren les prioritats dels gastos: els gastos de personal havien d'anar tots
en el capítol 1; havien de fer-se informes per a la reinversió dels fons d'alienació de solars; havia
d'incloure's com a crèdit pressupostari el préstec de 800.000 € per al pagament de les quotes
d'urbanització i que no hi hi havia apunts en la partida 413 ni tampoc es tramitaven expedients
de reconeixement extrajudicial de crèdits.
Conclou indicant, tal com s'indica en la instrucció de comptabilitat de l'Adminsitración Local,
que l'aprovació dels comptes és fonamental i essencial per a la fiscalització dels òrgans de
control extern, que no requerix la conformitat amb les actuacions reflectides en els comptes ni
genera responsabilitat per raó dels mateixos.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, inicia la seua exposició
parlant dels pressupostos de 2013
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Interromp el Sr. alcalde al Sr. Encarnación, indicant que es tracta d'aprovar uns comptes
aprovats inicialment en comissió de comptes de 18 de juny del 2013 i exposades al públic per
mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província. Que havent transcorregut el temps
d'exposició no s'han presentat reclamacions, per la qual cosa ara deu decidir-se sí s'aproven o
no.
El Sr. Encarnación li indica que té preparada una exposició d'uns 20 minuts. Contesta el Sr.
alcalde que només li dóna 3 minuts.
Davant d'açò, el Sr. Encarnación desistix i li indica que directament votaran en contra els
comptes.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, reclama que es llija el dictamen de la
Comissió de Comptes referent al Compte general tal com s'ha fet sempre i que la Sra.
Interventora, que és la que realment ha tancat els comptes, que les exposara, produint-se un
debat sobre si és o no preceptiva la lectura del dictamen de la comissió.
Continua explicant que el 28 de novembre del 2011 es va aprovar un ICO en el que es
cancel·lava una sèrie de deutes de l'entitat local amb empreses i autònoms, segons Reial Decret
8/2011 per 266.778 €. Sobre els comptes ja s'ha donat informació i considera que la Interventora
hauria d'haver-les explicat. Voldria centrar-me en ACMURSA, i en l'informe d'un economista
que se'ns va entregar al consell d'Administració, en el que s'analitzava la situació de l'empresa
en 2011 comparant-la amb 2012. En relació al 2011, l'actiu corrent era de 1.303.859 €. Que la
principal magnitud d'este actiu era la partida altres deutors per 1.030.392 € corresponent a
subvencions concedides per l'administració pública.
El SR. alcalde li interromp, indicant-li que vaja acabant.
Respon el Sr. Fontelles que hauria de ser equitatiu amb tots els grups. Si a un li ha deixat fer la
seua intervenció, a l'altre, a què no l'ha deixat intervindre, i a noslatres ens llimita el temps.
Deixe'ns a tots intervindre per igual. Continua la seua exposició el Sr. Fontelles indicant que
eixes subvencions encara no havien sigut abonades. Respecte del passiu corrent, en el balanç de
situació que és de 910.941 €, dels que quasi un 70% es correspon als salaris que es devien als
treballadors. Si s'observa la diferència entre l'actiu i el passiu corrent, que és de 392.917€, es pot
apreciar que els béns i drets de cobrament a curt termini superaven en un 30% els deutes i
obligacions a curt termini i en principi pareixia que tenia solvència per a fer front als pagaments,
però al poc de temps ens trobem que estem en concurs de creditors.
En l'anàlisi del patrimoni net, observem que en 2011 el seu import és de 668.700 €, tenint en
compte que els seus fons propis són negatius, -68.861€, derivat de les perdudes econòmiques de
l'exercici. En la partida de subvencions estes ascendixen a 757.561 €, que era el 110% del
patrimoni net, la qual cosa feia que este fora positiu. L'important és que en 2011 ens passen uns
comptes maquillats amb unes subvencions computades que realment deurien haver-se llevat,
com s'ha fet en 2013.
Sobre REMARASA manifestar que ens pareix improcedent tindre un servici de rehabilitació del
qual la Conselleria no ens abona la subvenció des de 2011, la qual cosa significa que els veïns
de Rafelbunyol estem pagant la rehabilitació de tots els usuaris que allí acudixen. Açò és
intolerable, perquè estan posant en perill nostres empreses amb la seua nefasta gestió.
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Es fa constar que durant la intervenció del Sr. Fontelles, el Sr. Encarnación i la Sra. Barrachina,
regidors del grup d'Independents de Rafelbunyol abandonen la sessió per a tornar passats uns
minuts.
A continuació es produïx un debat entre els regidors en referència al temps d'intervenció dels
portaveus, i la no intervenció del Sr. Encarnación.
Se li concedix la paraula al Sr. Encarnación, el qual demana disculpes per haver abandonat la
sessió en un acte de rebel·lia pel que el considerava una burla cap al seu partit al no deixar-li
exposar la seua intervenció i limitar-li el temps, cosa que no ha succeït amb els altres dos partits.

Finalitzat el debat i sotmesa a votació el compte general del pressupost corresponents a l'any
2011, la mateixa és aprovada pel Ple de l'Ajuntament a l'obtindre sis vots a favor dels regidors
del Grup Popular, cinc vots en contra dels Regidors pertanyents als grups del PSPV-PSOE i
Independents de Rafelbunyol i dos abstencions dels regidors del grup Bloc-Compromís.

TERCER.APROVACIÓ
DE
L'EXPEDIENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 3/2013

DEL

RECONEIXEMENT

El Sr. alcalde llig la proposta següent:
“Vista la providència d'Alcaldia sobre la procedència d'efectuar el reconeixement extrajudicial
de crèdits núm. 03/2013, per import brut total de 2.0 13,75 euros, de data 17 de juliol del 2013,
Vist l'informe d'Intervenció de la mateixa data,
Per les atribucions que són conferides a l'Alcaldia per l'article 21.L.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:
Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2013, que conté factures emeses
o els conceptes de la qual es corresponen amb actuacions realitzades en l'exercici 2012, però
que han sigut registrades en el present exercici.
Les tres factures incloses en este expedient ascendixen a un import de 2.013,75euros, amb el
detall següent:
Fra 15/2012 de Ángel Martínez Escutia
Fra 25604073 de la SGAE
Fra A/334 de José Chaparro Castaño”

Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Permanent de Comptes de data 24 de setembre del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
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El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, explica que es tracta del procediment que
s'ha de seguir per a poder pagar factures corresponents al 2012, per la qual cosa es manifesten a
favor.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, ratifica les paraules del Sr.
Carbonell afegint que este reconeixement extrajudicial s'està utilitzant des que tenim
interventora.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, fa referència a l'informe de la Sra.
Interventora on s'explica el procediment que s'ha de seguir per al reconeixement d'estes
obligacions corresponents a exercicis anteriors. A continuació explica que es tracta del tercer
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, recordant quan es van aprovar els anteriors
i perquè quantitat.
Aclarix el Sr. alcalde que es tracta de factures de 2012 però presentades en l'exercici 2013.
Matisa el Sr. Encarnación que s'han presentat el 3 i el 4 de gener.
Finalment, sotmés a votació l'assumpte, el ple de l'ajuntament acorda per unanimitat aprovar el
reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2013 per un import brut total de 2.13,75 euros de data
17 de juliol del 2013.

QUART.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2014
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, llig la proposta següent:
“Com ve sent habitual es fa precís comunicar a la Direcció Territorial d'Economia, Indústria,
Turisme i Ocupació de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació les dos festes
locals que amb el caràcter de no recuperables tindran lloc en el nostre municipi durant l'any
que ve 2.014.
Examinat el calendari de l'any correspondria la celebració de les dos festes locals els dies 28
d'abril, dilluns, festivitat del Sant Vicent Ferrer, i 9 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare
de Deu del Miracle.
El que es posa en consideració al Ple de l'Ajuntament perquè adopte la decisió que considere
més convenient”
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Règim Interior de data 24 de setembre del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat, quant al 9 de setembre, festivitat de la
Mare de Déu del Miracle. Quant al dia 28 d'abril, festivitat de Sant Vicent Ferrer, la mateixa és
aprovada per onze vots ponderats a favor dels representants dels grups Partit Popular, PSPVPSOE i Independents de Rafelbunyol i dos vots ponderats en contra del representant del grup
Bloc-Compromís.
Preguntats els grups polítics tots es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en la comissió
informativa.
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Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament va acordar determinar com a festes locals
amb caràcter de no recuperables per a l'any 2014 els dies següents:
1. Per unanimitat el dia 9 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare de Deu del
Miracle.
2. Per majoria absoluta d'11 vots a favor dels regidors dels grups Popular, PSPVPSOE i Independents de Rafelbunyol, i dos vots en contra dels Regidors del
grup Bloc-Compromís el 28 d'abril, dilluns, festivitat de Sant Vicent Ferrer.

QUINT.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL APROVANT EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL I L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
PER AL DESENROTLLAMENT DEL PROGRMA MENJAR A CASA
El Sr. alcalde llig la proposta següent:
“La Conselleria de Benestar social ens comunica, per mitjà d'un escrit de data 29 de juliol del
2013, que s'està tramitant la licitació pública del contracte administratiu de servicis del
Programa Menjar a Casa 2013-2016. En este nou contracte les places assignades a este
Ajuntament és de 10 usuaris el que suposa que la nostra aportació, IVA inclòs, ascendix a un
total de 15.823,63 €.
En l'escrit indiquen que per l'òrgan competent ha d'aprovar-se el text del nou conveni remetent
la documentació a la Direcció General d'Acció Social i Majors abans del 20 de setembre del
2013.
Davant de la impossibilitat de complir amb el termini atorgat pel fet que la pròxima sessió del
ple ordinari està prevista la seua celebració per al 30 de setembre, el dit conveni es va aprovar
per la Junta de Govern Local celebrada el dia 17 de setembre.
Se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que, previ el seu examen, procedisca a ratificar l'acord
adoptat per la Junta de Govern Local celebrada el 17 de setembre del 2013 pel que s'aprova el
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Rafelbunyol
per al desenrotllament del Programa Menjar a Casa.”
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Benestar Comunitari de data 24 de setembre del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua explicant el Sr. alcalde les aportacions econòmiques anuals que ha de realitzar
l'Ajuntament durant la vigència del conveni reiterant de nou que es va aprovar per Junta de
Govern Local per a complir amb els terminis indicats per la Conselleria.
Preguntats els grups polítics tots es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en la comissió
informativa.
Sotmés l'assumpte a votació el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda ratificar l'acord
adoptat per la Junta de Govern Local de data 17 de setembre del 2013 aprovant el conveni de
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col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Rafelbunyol per al
desenrotllament del Programa Menjar a Casa

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE SOBRE EL MANTENIMENT DE LES
BEQUES DE LLIBRES DE TEXT, TRANSPORT I MENJADOR PER PART DE LA
GENERALITAT
Per part del Sr. López, regidor del grup PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Les decisions que estan adoptant, tant El Govern d'Espanya com El Govern de la Generalitat
Valenciana, en l'actual situació de crisi econòmica profunda que estem vivint, estan generant
una societat fracturada.
Després de 18 anys de govern del PP en la Comunitat i 20 mesos en el govern d'Espanya,
l'educació està experimentant un retrocés de dimensions alarmants. Un retrocés que està
condicionant el present i el futur de centenars de milers d'estudiants valencians, un retrocés que
està condicionant el present i el futur de la Comunitat Valenciana.
El curs que comença en els pròxims dies es caracteritzara per continuar incrementant els
retalls materials i humans que estan causant un descens irreparable en la qualitat educativa i,
la qual cosa és més greu, una disminució sense precedents de la igualtat d'oportunitats.
Des del PSPV-PSOE qualifiquem el curs passat com el pitjor curs escolar de la democràcia i
tot indica que el curs que ara s'inicia inclús serà pitjor: els retalls generalitzats en els
pressupostos, tant d'Espanya com de la Comunitat Valenciana, han suposat una disminució
sense precedents en el nombre de professors en totes les etapes educatives, l'increment
d'alumnes per aula, una dràstica reducció de les ajudes a l'as famílies per a la compra de
llibres de text i una altra material escolar, la desaparició de moltes línies de transport, la
disminució de beques de menjador, l'increment de les taxes universitàries acompanyat d'un
retall generalitzat de les beques.
Els socialistes denunciem que el PP estiga retrocedint diverses dècades creant una educació
universitària per a rics per culpa de la desmesurada pujada de les taxes que ha suposat un gran
sacrifici per a moltes famílies i la impossibilitat del pagament de les mateixes per altres.
Amb el govern del PSOE es va aconseguir que les beques foren un dret no subjecte a la
disponibilitat pressupostària i que s'arribara al màxim històric en becaris i quantitats, fent així
efectiva la necessària igualtat d'oportunitats. Una beca és per a compensar la desigualtat
econòmica i l'accés a un dret, és una forma de garantir que uns recursos més modestos no
impedisquen a un jove poder estudiar.
El passat 19 d'agost es va publicar el nou Reial Decret sobre beques en el qual s'endurixen els
requisits per a ser beneficiari d'una beca i per a poder mantindre. Davant d'esta
irresponsabilitat del Govern d'Espanya, el nostre municipi no pot romandre alié, i fa falta un
pronunciament clar que exigisca al Govern d'Espanya i al Govern de la Generalitat Valenciana
que respecten el dret dels jóvens a accedir o romandre en l'educació, en els diferents nivells
educatius, sense tindre dificultats afegides o veure's exclosos de la mateixa per falta de recursos
econòmics.
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El dia 3 de setembre, la consellera d'Educació, Cultura i Esports va anunciar que les ajudes per
a la compra de llibres de text quedarien reduïdes a casos d'extrema necessitat.
La nova regulació dels requisits per a tindre transport escolar hi ha provocat que molts
alumnes hagen perdut esta possibilitat i ha arribat a crear situacions com que algunes mares
van fer el curs passat calendaris eròtics per a poder pagar la línia de transport. Per tot açò, el
grup municipal socialista de Rafelbunyol presenta per a la seua consideració i aprovació pel
ple els següents: ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat Valenciana a dotar les beques de llibres de
text, transport i menjador amb una quantitat del menys el pressupost de l'any 2010,
perquè disposen d'estes ajudes totes les famílies que ho necessiten i a pagar les famílies,
llibrers i altres empreses els deutes pendents per estos conceptes. .
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat Valenciana a què modifique, per al curs
2013-2014, les ajudes a beques de menjador i transport, unint-les com es feia fins al curs
passat, per a evitar que alumnes amb beca de transport no puguen assistir al menjador
per no tindre recursos per a pagar-ho, o alumnes amb beques de menjador no tinguen
transport escolar.
TERCER.- Instar el Govern d'Espanya que porte a terme una congelació de taxes
universitàries als imports fixats per al curs 2011-2012”

Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Benestar Comunitari de data 24 de setembre del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per onze vots ponderats a favor dels regidors dels grups
del Partit Popular, PSPV-PSOE i Bloc-Compromís i dos abstencions ponderades del
representant del grup Independents de Rafelbunyol.
Afig el Sr. López que les previsions per a este curs que s'inicia és un retall dràstic de totes les
ajudes i beques, i una pujada de taxes universitàries. La moció és perquè el PP vol carregar-se
l'educació pública i de qualitat i que la Llei que ha fet no és per a tindre una educació pública i
de qualitat i demanem tornar al que era abans l'educació.
La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, explica que tenen una moció semblant
manifestant el vot favorable del seu grup.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, anuncia que votaran a
favor, manifestant el seu malestar per ser una moció de partit i encara que afecte tots els que
tinguen fills estudiant, no podem fer molt amb la seua aprovació, només enviar una carta a
València manifestant el malestar de l'Ajuntament.
El Sr. alcalde, en representació del partit Popular, indica que no estan d'acord amb l'exposició de
motius, però l'aprovaran, perquè estan d'acord a demanar al govern que mantinga les ajudes que
afecten l'ensenyança.

Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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SÈPTIM .- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE ACTUALITZACIÓ DEL
PAGAMENT DEL DEUTE DE LA SUBVENCIÓ A LA SOCIETAT MUSICAL LA
PRIMITIVA
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, llig la moció següent:
“El passat 27 d'agost es van aprovar els Pressupostos Generals de l'Ajuntament, amb el vot en
contra d'este grup polític.
En eixos Pressupostos, la partida 480.330 contempla una reducció en la subvenció de la
Societat Musical la Primitiva, de 24.000 euros, quedant esta per a l'exercici 2013 en 84.000
euros.
Fins a la data 19 de setembre només han rebut 12.000 euros, corresponent-los en el nové mes
haver cobrat la quantitat de 63.000 euros per tant se li deuen 51.000. Açò està provocant greu
falta de liquiditat que de mantindre's posarà en perill la continuïtat en l'entitat tal com la
coneixem.
Per açò, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació al Ple les
següents PROPOSTES D'ACORD:
PRIMER.- Que s'actualitze el pagament de la Societat Musical, és a dir, que se li
abonen amb caràcter prioritari els 51.000 euros que se li deuen de la subvenció
concedida.
SEGON.- Que s'inicie el procediment de modificació del conveni subscrit amb la
Societat Musical abans que finalitze l'exercici.”
Per part de la Sra. Secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Permanent De Comptes del dia 24 de setembre 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, dos abstencions ponderades del representant del grup Independents de
Rafelbunyol i tres vots ponderats a favor del representant del grup del PSPV-PSOE, no exercint
el seu dret al vot el representant del grup Bloc-Compromís, ja que demana que la moció siga
retirada.
Continua dient que la moció no s'ha retirat, ni pensen fer-ho. La moció s'ha redactat en la línia
de les propostes pressupostàries que portava este grup per al ple d'agost, tenint en compte també
les peticions de la pròpia directiva després de mantindre prou reunions amb ells. Esta societat
representa a hores d'ara la senya d'identitat més important d'este municipi constituint-se un
referent de les escoles de música, proporcionant als nostres veïns una línia formativa
complementària. En el ple de pressupostos ja vam manifestar la nostra disconformitat en la
rebaixa de la subvenció i a vista de de les dificultats econòmiques que els ha obligat apujar la
quota als alumnes, es posa en relleu la necessitat rebre la subvenció de 2013. Coneixem l'orde
de prelació de pagaments que establix la Llei, però també sabem que el ple pot decidir què s'ha
de pagar amb caràcter prioritari perquè així ho exigixen els interessos generals. Demanem que
es complisca allò que s'ha aprovat en pressupostos.. El segon punt demana la modificació del
conveni i el motiu és que per a poder cobrar la subvenció deuen realitzar una sèrie d'actes
gratuïts, però estos actes han anat en augment ocasionant-los uns gastos d'al voltant de 31.000
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€, per la qual cosa veuen minvada la subvenció i necessiten regular que actes estan inclosos en
el conveni i quins actes no estan inclosos.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, explica que es van reunir el 18 de
setembre amb la directiva, però abans ho van fer amb la interventora per a conéixer la realitat de
liquiditat de tresoreria, la qual els va indicar la possibilitat que la Societat presentara un escrit
sol·licitant el pagament de la subvenció i alguna cosa se'ls podria donar, igual que va ocórrer
quan al juny van sol·licitar també una part de la subvenció i li ls va abonar els 12.000 €,
recordant que açò va ser a proposta del Bloc. A continuació passa a explicar els temes que van
tractar en la reunió (subvenció de 2013, situació de la seua subvenció i revisió de conveni) i la
carta que van presentar a tots els grups municipals de data 20 de setembre, concloent que abans
de la comissió de l'altre dia ja ens demanaven que els avançàrem part d'eixa subvenció, no que
la pagàrem íntegrament tal com demana la moció. Continua indicant que en la comissió
informativa es va constatar la voluntat de tots els grups municipal de buscar solucions i pagar a
la societat musical. Tots som conscients de la falta de liquiditat de l'Ajuntament però tots sabem
que la necessitat que existix de pagar, igual que tots constatem la necessitat modificar el
conveni. Conclou indicant que per tot allò que s'ha exposat veuen innecessària la moció
plantejada, perquè tot el que es planteja en ella ja està acordat abans de la seua presentació.
Considerem que cal traure del debat polític assumptes que necessiten la unanimitat i del consens
de tots, perquè tots volem que s'atenga esta subvenció a la societat i a la resta d'entitats. Tots
volem que es renegocie el conveni des de la unanimitat de tots, encara que reconeix que és
competència de l'alcaldia. Reitera la postura del seu grup en comissió i demanen que es retire.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, reconeix que els 12.000 €
que va cobrar la societat al juny va ser a proposta del Bloc, però ells també estan movent-se i
treballant perquè la societat musical puga cobrar. Opinen que la moció és justa. A més en
comissió van demanar unes modificacions les quals han sigut tingudes en compte, per la qual
cosa l'aprovaran.
El Sr. alcalde, en representació del partit popular, indica que hi ha una voluntat ferma de pagar,
però l'Ajuntament abans ha de cobrar, passant a enumerar els deutes que hi ha pendents de
cobrament els quals ascendixen a uns 3 milions d'euros per a acabar indicant que si ens ho
pagaren no tindríem problemes. Hem sigut els primers a fixar una quantitat alta a la música,
comparant-ho amb els altres municipis de la comarca. Reitera que tots tenim voluntat de pagar,
però espera que primer ens paguen a nosaltres.
En referència al segon punt sobre la modificació del conveni, passa per preguntar-li a la societat
musical els seus interessos i després estudiar-ho nosaltres. Anuncia el vot en contra del seu
grup, perquè no poden fer front al pagament.
La Sra. Carbonell explica que el segon punt de la moció és una petició de la societat musical.
Lamenta la postura del grup del Bloc-Compromís, perquè parla d'una postura unànime de tots
els grups municipals i després vota en contra una moció que demana que se li pague a la música.
Replica el Sr. Carbonell que és la mateixa societat musical la que reconeix que té el suport de
tots, però des de fa algun temps pareix que vostés són els únics defensors. Respecte al punt dos,
també els van traslladar al seu grup la necessitat modificar el conveni. Els vam traslladar la
proposta de traure el tema en el si d'una comissió i els va paréixer correcte. Sabem que cobraran
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en funció dels diners que tinguem i no de si s'aprova o no la moció. Tots volem que cobren, però
vostés volen quedar-se amb el mèrit.
Pregunta el Sr. Encarnación que és el que té en contra el Partit Popular respecte del primer punt.
Contesta el Sr. alcalde que no poden actualitzar el pagament, per tant no la poden aprovar.
Insistix que en el moment que hi haja diners se li pagarà a la Societat Musical.
Recorda el Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, que se sotmet a votació una cosa que ja està
decidida, perquè està clar que es pagarà quan hi haja diners.
El Sr. Carbonell explica el sentit del seu vot, indicant que ningú ha de dir-los si recolzen o no a
la societat musical. El que no recolzem és un comportament totalment oportunista del PSOE de
Rafelbunyol.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és desestimada per sis vots en contra dels
regidors del grup del Partit Popular, dos abstencions dels regidors del grup Bloc-Compromís i
cinc vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA
PARTIDA DE CULTURA CORRESPONENT AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2013
UNA VEGADA APROVAT DEFINITIVAMENT
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, llig la moció següent:
“El passat 27 d'agost es van aprovar els Pressupostos Generals de l'Ajuntament, amb el vot en
contra del Grup Municipal Socialista.
En eixos Pressupostos, la partida 480.330 contempla una reducció en la subvenció de la
Societat Musical la Primitva, de 24.000 euros. El Grup Municipal Socialista, es va posicionar
de manera taxativa en contra d'esta disminució per considerar que atempta a l'estabilitat
pressupostària de la dita entitat.
La Societat Musical "La Primitiva" de Rafelbunyol és, segons la nostra opinió, la major senya
d'identitat cultural d'este municipi i per tant, és obligació d'este Ajuntament protegir-la
econòmicament per a salvaguardar així el bon funcionament de la seua activitat, ja que
repercutix directament en la formació musical i educativa de les nostres veïnes i veïns.
Per açò, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació al Ple les
següents PROPOSTES D'ACORD:
PRIMER.,-Una vegada el Pressupost General per a l'exercici 2013 estiga definitivament
aprovat, i es puga determinar l'existència de romanents de crèdit, es procedisca a l'elaboració
d'un informe d'Intervenció que reflectisca l'existència de crèdit de qualsevol partida per a poder
ampliar la partida de cultura.
SEGON.-Que, d'existir el dit import es destinen, com a màxim, 24.000€ a incrementar la
subvenció de la Societat Musical La Primitiva.”
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Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Permanent de Comptes de data 24 de setembre 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 Partit Popular, quatre abstencions ponderades del els representants dels grups del BlocCompromís i Independents de Rafelbunyol i tres vots ponderats a favor del representant del
grup del PSPV-PSOE
Continua dient el Sr. Fontelles que la societat necessita uns 4.000 € mensuals per a funcionar.
Hui la societat ha presentat un escrit dirigit a la Sra. Interventora en què demanaven 31.000 €
pels actes i 22.000 € de personal i uns 20.000 € per a gastos corrents.
En quant que es tracta d'oportunisme polític del seu partit, és l'opinió d'un grup. Ells sempre
s'han mostrat defensors de la música i pensen que és l'activitat cultural més important del
municipi. Amb les mocions volem que s'adquirisca un compromís per part de tots perquè siga
prioritari pagar a la música i poder botar-se l'orde de prelació de les factures i pagar abans que a
alguns proveïdors. Amb el treball i subvenció de tots estos anys hem aconseguit tindre una
societat amb un gran reconeixement i no podem rebaixar ara la subvenció transcorreguts 9
mesos d'enguany, seria una cosa que podria fer-se per a anys posteriors però no ara quan
comptaven amb uns ingressos que no tindran.
Explica el Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís que el pressupost que es va
aprovar va ser el de la Presidència amb algunes modificacions del seu grup arreplegades, i no ho
van votar a favor, sinó que es van abstindre. Indica que l'aprovació definitiva del pressupost està
pendent de publicació. Llig l'article 169 del Text Refós de la Llei de Règim de les Hisendes
locals, considerant que la via correcta per a sol·licitar açò era haver fet reclamacions al
pressupost durant la seua exposició al públic, però açò era treballar, i vostés han optat pel fàcil,
demanar un informe a la Interventora. Els recorda que en el ple d'aprovació de pressupost, el 27
d'agost, sense haver dit res en les reunions prèvies, demanaven que es pagaren les nòmines dels
treballadors de les empreses públiques i ara demanen que es mantinga la subvenció de la música
en la mateixa quantitat que en 2012. Quina és la prioritat? És obligació de la intervenció
realitzar un informe al final d'any sobre el pressupost i la situació real de les partides. Açò es pot
destinar a subvencionar a la societat musical, a determinats gastos que queden fora. Vostés ja
diuen que deuen dedicar-se a la societat musical. Fer els informes de si hi ha o no, és correcte,
però dir que es van a destinar a la música no ho és.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que el retall de
24.000 € en la subvenció a la música pot representar un colp molt dur per a la tresoreria de la
societat. El seu grup era partidari d'aplicar una rebaixa menor, d'al voltant d'un 7%, una cosa
que no haguera suposat tant de trastorn i plantejar-se en una reunió el que ocorreria en 2014.
Recorda que la moció demana una revisió dels romanents en un futur i, d'existir, pagar fins a
24.000 € a la societat musical. Creiem que va en la nostra línia, perquè ja ho demanàvem així en
pressupostos, per la qual cosa estem a favor.
El Sr. alcalde manifesta que no entén esta defensa de la música que estan fent. Explica que es va
reunir amb la directiva i els va explicar la situació i que rebaixarien la subvenció i no li van
manifestar res en contra. En el conveni que es va firmar al seu dia s'estipulava que li'ls donaria
60.000 € i en els pressupostos d'enguany se'ls concedix una ajuda de 84.000 €. A més també
tenen altres ingressos provinents de les quotes i d'altres subvencions. Els explica que també hi
ha altres necessitats en servicis socials, però pareix que ningú ho recorda. La música no s'ha
queixat de la rebaixa de la subvenció, però sí que ens ha demanat que els paguem el deute que
tenim amb ells.
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El Sr. Fontelles explica que en les reunions prèvies van proposar destinar 8.000 € per a
emergències socials i ara vosté fa referència a açò. És veritat que podríem haver fet al·legacions
al pressupost. És més senzill presentar la moció. En referència al pagament de nòmines de
CEERSA, sí que ho van dir i li van preguntar en un Consell d'Administració al Sr. Monterde,
advocat de Monterde i Associats que representa a l'entitat ACMURSA, si era factible pagar per
l'Ajuntament alguna nòmina dels treballadors. Es tracta d'un compromís a llarg temps i que
l'Ajuntament s'obligara a pagar una sèrie de nòmines en un període llarg de temps, i continuaren
demanant que es busquen alternatives per a pagar les nòmines.
Replica el Sr. Carbonell que en cap reunió del Consell d'Administració ni de reunions de
pressupostos van plantejar el tema de pagar nòmines de CEERSA. Quant als 8.000 €
d'emergència social era una cosa que ja estava reconegut a través del programa del menjador
escolar d'estiu. I per a acabar i en referència a esta moció, si el que volen és que es realitze
l'informe i després en el ple determinarà a que es destina, estan d'acord.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és desestimada per sis vots en contra dels
regidors del grup del Partit Popular, dos abstencions dels regidors del grup Bloc-Compromís i
cinc vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE ACTUALITZACIÓ DE
L'INFORME D'INTERVENCIÓ REALITZAT AL MAIG D'ENGUANY
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Este grup municipal va presentar en el mes d'abril, una moció sol·licitant que es realitzara un
informe sobre el deute de l'ajuntament amb el contingut següent:
3. Import total dels deutes amb proveïdors i subministradors.

1. Import dels préstecs desglossant l'entitat financera, l'import contractat, la
data, l'objecte, i el capital pendent d'amortitzar.

a) 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.
Import conjunt de gastos financers previstos per al 2013.
1. Import total del deute de la Generalitat Valenciana, Diputació i altres amb
l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Traslladar de l'informe tots els grups polítics.
Des de l'aprovació d'esta moció fins a la redacció de l'informe es disposaran de 30
dies hàbils.
L'informe serà breu i es redactarà de manera clara, concisa i comprensible per al públic
general. Farà menció de que s'un acord del plenari.

13

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

Instar a l'Alcaldia perquè l'informe es publique en dos formats:
El format digital que es publicarà sense demora a la pàgina web municipal.
El format imprés en paper que es repartirà per les vivendes del municipi i
disposarà de 30 dies naturals per a ser repartit.
Donat l'incompliment pel que fa a publicar l'informe i repartir-ho als veïns, motiva que este
grup municipal presente les següents PROPOSTES D'ACORD:
PRIMER.- Actualització de l'informe d'Intervenció en els mateixos termes que la moció
expressada en la data de la seua presentació.
SEGON.- Que el dit informe siga repartit per tots els domicilis de Rafelbunyol.”
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Permanent De Comptes de data 24 de setembre del 2013 en el que l'assumpte és dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor del representant del grup
del partit Popular, cinc vots ponderats a favor dels representants dels grups PSPV-PSOE i
Independents de Rafelbunyol i dos abstencions ponderades del grup Bloc-Compromís.

Indica que demanen l'actualització de l'informe perquè opinen que hi ha falta d'informació a este
respecte en el llibre de festes, i consideren que no facilitar-lo pot donar peu a un ball de xifres
entre els distints partits. Recorda que en 2011 ja ho van demanar i llavors sí que ho van repartir
pels domicilis, mentres que l'informe que van fer al maig, el qual també es demanava que es
repartira pel municipi, no ho van fer. Al·ludir al cost econòmic elevat d'esta impressió, no és
rellevant, perquè pot ascendir a uns 400 €.
Preguntats la resta de partits polítics, es manifesten a favor.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, indica que el seu partit està a favor que
s'actualitze l'informe. La informació està en la pàgina web. En un moment Donat, que sí que és
competència de l'alcaldia, es va decidir que no s'anava a fer en paper i així es va fer. I en estos
moments la postura és la mateixa, perquè no són només els 400€ de la impressió, també cal
pagar als que les repartixen. En principi nostra postura és que no hi ha inconvenient a actualitzar
la informació i que les noves tecnologies són un bon marc per a la seua publicitat.
El Sr. Fontelles defén una idea diferent del gasto econòmic, perquè als 400 €, tal vegada caldria
afegir uns 200 € per al seu repartiment. Pot entendre que ara diga que és una competència de
l'alcaldia i no el vullga imprimir, però la d'abril la van aprovar i llavors no van dir res, per la
qual cosa pensen que moralment estan obligats a fer-ho.

Finalment sotmesa la moció a votació 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 del Partit Popular, explicant que actualitzaran la informació i ho
publicaran en la web.
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DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE LA
LICIATACIÓN DEL CONTRACTE DEL SERVICI DE RECAPTACIÓ
Per part del Sr. Encarnación, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“Actualment el servici de recaptació de l'IBI, impostos Béns Immobles de Rafelbunyol, ho està
realitzant Martínez Centre de Gestió. Esta empresa ens està cobrant per la prestació d'estos
servicis un 4% d'allò que s'ha recaptat en forma voluntària, i el 50% d'allò que s'ha cobrat en
executiva. Estos percentatges han significat per als pressupostos del 2013, haver de destinar
per al pagament d'estos servicis, una partida de 98.656 €.
A l'abril del 2012 Independents de Rafelbunyol constatant el fort desembossament que ens
ocasionava este servici i buscant formules per al seu abaratiment, va presentar una moció per a
la licitació d'este servici. Moció que va ser retirada per falta de suports, però sobretot, pel
compromís per part de l'Alcaldia de la busca d'una via, que suposadament, podria resultar més
avantatjosa econòmicament per a este Ajuntament.
Esta altra fórmula plantejada pel PP, consistia en la possibilitat de creació d'una plaça en
plantilla d'agent recaptador.
Possibilitat que transcorregut més d'un any, no s'ha executat a causa de la limitació de la Llei
20/2011 de mesures urgents en matèries pressupostària, tributària i financera, i que impedix, la
incorporació de nou personal en l'administració Pública. Reglament que la nova Llei 17/2012
dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013, continua mantenint.
Remarcar que el deute Viu d'este Ajuntament per al 31 de desembre del 2013 s'ha calculat en el
144%, la qual cosa significa que està per damunt del 110% dels ingressos corrents. Açò
suposa un deute de 8.330.000 €, i l'incompliment per part d'este Ajuntament de l'Objectiu
d'estabilitat Pressupostària.
Per tot açò entenem que l'estalvi, és una gran ferramenta per a poder començar a abaixar un
deute, que ens col·loca en el rànquing de les poblacions més endeutades de la Comunitat
Valenciana i Espanya, i que suposa que tinguem un deute per habitant de quasi 1.000 €.
En la labor que ens considerem de control econòmic i fiscalització d'este Ajuntament, volem
posar a la consideració d'este ple el següent:
1.- Basant-se en la llei de contractes del Sector Publique 3/2011, preparació de les
bases i plec de condicions, per a la licitació d'un contracte per mitjà de l'adjudicació
d'un procediment obert, de col·laboració per a la gestió i recaptació al contribuent,
segons condicions marcades en un plec tècnic.
2.- Les necessitats este concurs, seran la millora i qualitat en la gestió del procediment
que s'apliquen al contribuent, sent condició indispensable en esta licitació la rebaixa de
percentual aplicat del cost que deu pagar l'Ajuntament per la prestació d'estos
servicis.”
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Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Règim Interior de data 24 de setembre de de 2013, en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per set vots ponderats a favor dels representants dels grups
Independents de Rafelbunyol, PSPV-PSOE i Bloc-Compromís i sis vots ponderats en contra del
representant del grup del Partit Popular.
Explica que la moció s'ha modificat perquè els portaveus em van indicar que era pesada de
llegir. Recorda que es va presentar l'any passat però que es va retirar al ser tractada en comissió
informativa per la possibilitat de contractar un agent recaptador, tal com va apuntar el portaveu
del Partit Popular. Vam entendre que eixa possibilitat es podia valorar. Però a hores d'ara estem
igual. Busquem amb la moció realitzar una licitació de forma immediata i que s'aplique ja en
2014. Recorda que a Museros tenien el mateix recaptats i que lo sacaron a licitació, rebaixant un
punt el %. Pensem que la nostra obligació és aprovar mocions que vagen en la línia d'estalviar
diners per a l'ajuntament, i esta va en eixe camí.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, agraïx el canvi i la moció està més
clara. Van a votar-ho a favor.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, manifesta que des que s'inici esta legislatura,
Independents de Rafelbunyol ha presentat mocions a este respecte que després ha retirat per
confiança. Ens pareix molt correcte, perquè a més en el Pla d'Ajust aprovat en 2012 ja es
contemplava esta mesura, i que podríem reduir un 25% este gasto. En este pla també es deia que
si es poguera crear la figura de l'agent recaptador suposaria un 50% d'estalvi. Es tracta d'una
moció important que repercutirà en un estalvi pel que la votarem a favor.
El Sr. alcalde indica que porten quasi tot l'any en este tema. Els haguera agradat que estiguera el
Sr. Secretari. És veritat que el contracte amb Martínez estava caducat i han concertat una cita
amb l'empresa per a parlar sobre el tema, i ja es veurà el que es faça.
Insistix el Sr. Encarnación, que es tracta de licitar el servici.
El Sr. alcalde li indica que no contractarà amb el Sr. Martínez, sinó que va a parlar amb ell.

Finalment sotmés l'assumpte a votació el mateix és aprovat per unanimitat.

ONZÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
ISNTALACIÓN D'ESPAIS PUBLICITARIS EN EL POLIESPORTIU “PACO
CAMARASA”
Per part del Sr. Encarnación, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
En els pressupostos aprovats recentment de l'Ajuntament de Rafelbunyol del 2013, la subvenció
destinada al Club de Futbol d'esta localitat, ha rebut un retall aproximat del 20%, la qual cosa
possiblement ocasionarà greus problemes econòmics en el finançament, tant de l'escola, com
dels equips que formen el Club de Futbol de Rafelbunyol.
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Estes noves circumstàncies poden obligar a esta entitat esportiva, a haver de buscar formules
que puguen pal·liar el greu problema de finançament, ocasionat amb este retall en la
subvenció. Solucions que entre altres, podrien suposar l'haver de castigar encara més, les
butxaques dels molts pares que tenen els seus fills en l'escola de Futbol de la localitat.
Entenem que l'Ajuntament de Rafelbunyol davant d'esta situació, deu oferir solucions que
puguen servir en la mesura que siga possible, per a pal·liar els problemes ocasionats amb este
retall.
La propaganda de les tanques, són una pràctica habitual en tots els camps d'esports, i una
forma extra d'autofinançament, possibilitat que considerem que puguen ser molt interessant, en
el nou escenari econòmic, que van a haver de suportar el Club de Futbol nostra localitat.
Per tot això posem en consideració d'este ple el següent:
1.- Desenrotllament per part dels tècnics de l'Ajuntament d'unes normatives que regulen
la creació d'uns espais publicitaris en les Instal·lacions esportives Paco Camarasa
(mesures, espais, ubicacions, etc…)
2.- Autorització a les diferents escoles esportives de la localitat, per a la gestió
econòmica d'estos espais publicitaris.
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Règim Interior de data 24 de setembre de de 2013, en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat amb la modificació apuntada a la gestió de
les distintes associacions.
Preguntats els grups polítics, corroboren la postura manifestada en comissió.
El Sr. Saborit, regidor d'esports, indica que en un principi es van negar quan ho va demanar el
futbol, perquè estaven les altres associacions esportives. Ara tindrem problemes, perquè tots
voldran la millor ubicació. Ja veurem com ho regularem.
El Sr. Encarnación, entén que posar-la en pràctica serà complicat, però una vegada en marxa,
serà fàcil.
Sotmés la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
LA INSTAL·LACIÓ DE L'ESTÀTUA DEL PARE SALVADOR
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“D. Vicente Piquer Alabort, ordenat davall el nom del Pare Salvador, va nàixer a Rafelbunyol,
el 17 de maig de 1899 i va morir el 30 de juny de 1960.
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Este pare es va donar a conéixer al món i a la comunitat Valenciana per una predicació
senzilla amena i directa. Sent el seu gran dinamisme, comunicació i sobretot el seu fervorós zel,
la qual cosa el van convertir en un autèntic apòstol popular, amb molt d'afecte i afecte entre els
seus fidels.
Entre la seua activitat apostòlica, va destacar per les seues nombroses missions populars, però
sobretot, per la creació, fa més de mig segle, de la fundació del "Mont de pietat de Previsió
Social de Servici Domèstic Divina Pastora", conegut ara com a Divina Pastora Assegurances.
Una entitat que va nàixer amb l'objectiu de millorar la societat a través d'una àmplia labor
social, com la promoció de l'assistència, atenció a les persones en risc d'exclusió, i el foment de
l'economia social.
Som coneixedors que en l'actualitat en les dependències de l'Ajuntament s'emmagatzema una
estàtua d'este Pare, figura que per diferents motius, encara no ha sigut instal·lada en la plaça
que ocupa el seu nom, sent molts els veïns d'esta localitat, els que s'han preocupat per esta
circumstància, oferint-se per a poder ajudar en la instal·lació d'ella. També manifestant la
possibilitat estos mateixos veïns, de buscar ajudes per a esta instal·lació, en la Fundació creada
per este Pare.
Considerem que en estes circumstàncies d'ajudes, la instal·lació d'esta figura pot representar
un cost baix o nul per a este Ajuntament. Per tot això posem a la consideració d'este ple el
següent:
1-Valoració i posada en marxa per part de l'Ajuntament, de la documentació, croquis i
treballs tècnics necessaris, per a la instal·lació d'esta estàtua”.
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Benestar Comunitari de data 18 de juny del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament deu vots ponderats a favor dels regidors dels grups del
Partit Popular, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís i tres abstencions ponderades
del representant del grup PSPV-PSOE.
Explica que l'any passat a l'hora d'ara va eixir esta informació en el periòdic i arran d'ací hi ha
hagut persones interessades que esta estàtua s'ubica en la plaça que porta el seu nom. Demanem
a l'ajuntament que es faça càrrec de tota la documentació tècnica i permisos necessaris en
col·laboració amb estes persones, les quals es faran càrrec de la part econòmica del projecte.
La Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, indica que si hi ha veïns que es van a fer
càrrec de la seua col·locació els pareix bé.
Explica el Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, que si els pareixia malament la compra
d'una estàtua pitjor encara és que no es col·loque en el seu lloc i que estiga guardada. No creu
que la seua col·locació valga 6.000 €, però bo, tot està en funció de com vullguen fer-ho
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, explica que quan la Divina Pastora va
finançar l'estàtua que hi ha en la plaça, tots ens vam quedar sorpresos del tipus d'escultura que
van col·locar, perquè teòricament és un cor, encara que ningú el veja. A partir d'ací la
preocupació de l'Ajuntament va ser fer un homenatge al Pare Salvador i es va encarregar la seua
estàtua que finalment no es va poder col·locar com ja es va explicar en el seu moment. No se
sap la valoració econòmica de la col·locació. Tot està en qüestió del que es vullga fer i del que
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la gent puga aportar. Si es demana que l'Arquitecte municipal faça un estudi d'on i com ha de
fer-se i després passar-lo als veïns, no hi ha cap inconvenient.
Explica el Sr. alcalde el cost econòmic de l'estàtua i el que li demanaven en un principi per ella.
Al seu despatx també han vingut uns veïns a plantejar-li el tema. Els va demanar un croquis i
una explicació del que farien. I ja no han tornat. Que l'estudi tècnic el faça l'arquitecte
municipal, no hi ha cap inconvenient.

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

DESÉ TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS RECLAMANT A LA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ LA REALITZACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES I
EL PAGAMENT DELS DEUTES AMB ELS CENTRES EDUCATIUS DEL NOSTRE
MUNICIPI
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“L'inici del curs escolar 2013-2014 ve marcat per un escenari de forts retalls i disminució de la
qualitat de l'Ensenyança Pública. Els retalls en educació per part de la Generalitat, afecten ja
directament al funcionament dels centres, el dèficit de professorat o a l'atenció de les famílies
més necessitades que fan que el sistema educatiu públic funcione en condicions precàries per
causa de la insolvència i l'abandó de la Generalitat Valenciana, en pro d'altres models
educatius com el concertat i el privat.
El deute que Conslleria té amb els Centres docents és ingent. Per tot el País València es deuen
des del mes de gener les partides pressupostaries de funcionament als centres, la qual cosa
suposa, impagaments de dos quadrimestres. Es deu, a més, les ajudes de menjador escolar
pràcticament de tot el curs passat. Les beques de menjador escolar i de transport escolar per a
les famílies més necessitades i l'alumnat desplaçat s'acumulen des del curs 2012-2013. No s'han
pagat les beques de llibres concedides per a primària del curs 2012-2013 i tampoc beques de
llibres de secundaria del curs 2012-2013 i 2011-2012. El Pla de Formació del professorat és
una altra partida impagada, així com altres programes aprovats per conselleria als centres o
ajudes a la promoció de valencià o a la conciliació familiar des de l'any 2011.
A banda dels retalls i els deutes en els gastos de funcionament dels Centres i en les ajudes a les
famílies, s'ha de denunciar també el dèficit de professorat i l'augment de la ràtio que dificultarà
en gran manera l'exercici de l'activitat docent i la qualitat educativa.
En quan a les infraestructures educatives el curs s'inicia amb una sèrie de faltes en les
infraestructures educatives que passen a ser ja cròniques.
Els centres educatius de Rafelbunyol no són aliens a esta situació. De tots és sabut les faltes
existents en infraestructura (existència de barracons), els impagaments de varies mensualitats,
les faltes de professorat i la situació de retard en les beques de menjador, transport, llibres. En
reiterades ocasions hem presentat mocions en este sentit, l'última, feia referència a les beques
del menjador escolar. Però la situació no millora i el nostre poble i, sobretot, els estudiants
estan patint esta situació tan precària.
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Ens trobem davant d'una operació programada de desmantellament de l'Escola Pública per
preparar l'aplicació de la LOMCE amb un potencial privatitzadpr com mai s'ha vist en este
País, ni a l'Estat Espanyol.
Es per tot això que es proposen els següents ACORDS
1.-L'Ajuntament de Rafelbunyol insta en la Conselleria d'Educació a executar les
infraestructures educatius pendents en el municipi de Rafelbunyol, com el col·legi
públic.
2.-L'Ajuntament de Rafelbunyol insta, igualment a la Conslleria d'Educació a
respondre dels deutes que té amb els Centres educatius del Municipi.
3.-L'Ajuntament de Rafelbunyol reclama en la Conselleria, en representació, dels
ciutadans i ciutadanes de Rafelbunyol que es veuen afectats i afectades, el compliment
dels seus deutes en matèria de beques de menjadors, transport escolar i adquisició de
llibres.
4.-L'Ajuntament de Rafelbunyol recolza en la Plataforma per l'Ensenyança Pública en
les seues mobilitzacions per a reclamar estes infraestructures i els deutes de la
Conselleria amb els Centres Educatius del nostre Municipi.”
Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Benestar Comunitari de data 24 de setembre del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats en contra dels regidors dels
grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol i cinc vots ponderats a favor dels
representants del grup PSPV-PSOE i Bloc-Compromís.
Explica la Sra. Piquer que finalment no han llevat l'últim punt. Es tracta d'una moció que no és
competència de l'Ajuntament, però afecta nostres estudiants i el ple pot servir d'altaveu per a
demanar que ens paguen el que ens deuen. En esta moció manifestem la nostra preocupació per
la situació actual de l'educació i cada any anem a pitjor. Entenem que es tracta d'una vulneració
al nostre dret fonamental de l'educació, igual que ocorre amb la sanitat gratuïta, perquè a partir
de demà els malalts crònics hauran de pagar el 10% dels medicaments. Entenem que l'educació
és un dret i que hi ha moltes maneres de gestionar i decidir on va els diners. Només amb una
quarta part del que costa la Ciutat de les Arts, es podrien fer molts col·legis i evitar els
barracons, contractar més professors per a oferir millor qualitat en l'ensenyança i evitar
massificació de les aules. Manifestar i denunciar la situació penosa de l'educació i recolzar a les
plataformes que lluites per una educació digna. La Plataforma per l'Ensenyança Pública, es
tracta d'una plataforma molt oberta, composta per alumnes, pares i professionals, són un
exemple per a nosaltres i hauria de ser-ho per a tots els presents.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, està d'acord en el
malbaratament del govern valencià en monuments i edificis i que tal vegada ara estaríem en una
situació diferent. Es tracta d'una situació que es pot traslladar també al nostre municipi, però hui
no és el debat. Centrant-nos en la moció, estan d'acord amb els tres punts primers. Però ja vam
indicar l'altre dia que no enteníem en últim punt, plataforma que no enteníem i que no sabíem
que defenien. Ara ens faciliten la informació, però no podem contrastar-la, per la qual cosa no
tenim més remei que abstindre's.
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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, dos abstencions dels regidors del grup Independents de Rafelbunyol i
cinc vots a favor dels regidors dels grups PSPV-PSOE i Bloc-Compromís.

DESÉ QUART.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE ELABORACIÓ
D'UN LLISTAT DE SERVICIS I SUBMINISTRAMENTS PÚLICOS I CALENDARI DE
L'APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS PER A LA SEUA LICITACIÓ
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Moltes vegades s'ha parlat en este ple de la necessitat licitar determinats servicis que es
presten per part d'empreses i particulars a l'Ajuntament de Rafelbunyol com són: manteniment
d'enllumenat públic, assegurances municipals, diversos subministraments… i s'ha fet quan s'ha
parlat del Pla d'Ajust, de l'aprovació dels pressupostos, per mitjà de mocions…
Però la realitat és que inclús no es concretat res. És per això, que sense ànim de protagonisme,
i en un intent d'avançar en este procés, presentem les següents propostes d'acord:
1.- La convocatòria/s'extraordinària/es de Comissió de Règim Intern que siguen
necessàries per a:
a) Elaborar un llistat dels servicis i subministraments perceptibles de licitació
segons la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP)
b) Establir un calendari per a l'elaboració i aprovació dels corresponents
expedients de licitació.
2.- La remissió al Ple dels acords adoptats en la Comissió de Règim Interior perquè siguen
aprovats en el Ple de novembre del 2013”

Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Règim Interior de data 24 de setembre del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Carbonell que fa un moment s'ha aprovat una moció presentada per IdRA per a la
licitació del contracte de recaptació. Nosaltres amb esta moció demanem un llistat de tots els
servicis que poden ser licitats en funció de la Llei de Contractes del Sector Públic per a anar
posant-los en marxa, prioritzant i fem un calendari per a dur a terme este assumpte.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que l'auditoria a
què s'ha fet referència en la lectura del dictamen era una moció aprovada l'any passat que
demanava una auditoria de tot l'enllumenat públic i a partir d'ací licitar un servici integral de
l'enllumenat públic de Rafelbunyol. En relació a la moció del Bloc, estem d'acord.
Explica el Sr. alcalde que té una relació de contractes de l'Ajuntament i que li'ls facilitarà còpia
de la mateixa.
Demana el Sr. Carbonell que conste el preu de cada un d'ells per a saber si s'ajusten o no a la
Llei. Aclarix el Sr. alcalde que consta el preu de cada contracte. .
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

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

DESÉ QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT QUE ES
DEDIQUE EL NOM D'UN CARRER AL POETA VICENT ANDRÉS ESTELLES
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“de tots és conegut que Vicent Andrés Estellés és el millor poeta que hi ha hagut en el País
València des de l'època d'Ausiàs March i Roís de Corella i que ha sigut un dels millors poetes
europeus de tots els temps. Estellés, nascut a Burjassot (l'Horta de València, País València)
l'any 1924 i mort a València el 1993, va ser periodista, escriptor i el poeta més important en
llengua pròpia que ha donat el País València durant el segle XX.
Gràcies a la seua poesia, que ha estat definida com "torrencial" i "insòlita", va rebre el Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes (1978), el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes (1990), la
Creu de Sant Jordi (1982) i la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts del Ministeri de Cultura
a títol pòstum.
La seua obra és diversa i molt extensa, i destaquen els seus llibres de poesia, com: Llibre de
meravelles, La clau que obri tots els panys i Murals del País València.
Enguany es commemoren els vint anys de la seua mort, i és per això que les institucions
valencianes (l'Acadèmia Valenciana de la L1engua, entre altres) han declarat el 2013 com
"L'Any Estellés", que s'han realitzat infinitat d'actes commemoratius al llarg del País València.
A banda d'això, el Congrés dels Diputats aprova per unanimitat fa poques setmanes la
divulgació internacional de l'obra de l'autor a través de l'Institut Cervantes, i va instar el
Govern central a participar activament en totes les iniciatives que les institucions valencianes
organitzen amb motiu de l'Any Estellés.
Entre molts d'estos actes, destaca l'aprovació de retolar amb el nom del poeta algun carrer dels
pobles i ciutats del País València. La mateixa ciutat de València ha dedicat fa uns mesos un
dels seus carrers al gran poeta. Cal destacar que el nom de Vicent Andrés Estellés ja figurava
des de feia anys en molts altres carrers valencians: Puçol, Sagunt, Burjassot, Picanya, Alaquàs,
Bétera, Torrent, Elx, Xàtiva, Dénia...
Recentment, a Rafelbunyol s'han retolat una sèrie de carrers amb el nom d'escriptors de gran
importància i de reconegut prestigi, segons hem observat, sobretot a l'àrea pròxima a la zona
denominada "La Corona". Per exemple, hi ha els noms d'autors espanyols: Federico García
Lorca, Miguel Delibes i Mario Vargas Llosa; els noms autors valencians d'expressió
castellana: Vicent Blasco Ibáñez, Miguel Hernández i Azorín; no obstant això, en canvi,
inexplicablement, no trobem cap nom d'escriptors valencians d'expressió valenciana.
És per tot això que presentem les següents: PROPOSTA D'ACORD:
1. Vista la talla i la transcendència de l'autor que hem parlat, proposem que es dedique
el nom d'un carrer de Rafelbunyol al poeta Vicent Andrés Estellés.
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Per part de la Sra. secretària accidental es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Règim Interior de data 24 de setembre del 2013, en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els grups polítics els mateixos es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en comissió.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

Explica el Sr. alcalde que en el ple extraordinari celebrat el 27 de setembre es va aprovar del 27
d'agost del 2013 una revisió del pla d'ajust vigent des de 2012 i concretament es va aprovar
l'increment del tipus de gravamen de l'IBI en un 0,050 passant d'un tipus del 0,6930 a un del
0,7430. Per a aplicar esta mesura és necessari aprovar l'expedient de modificació de l'ordenança.
A causa del període de temps de tramitació s'ha considerat convenient debatre'l en este ple per a
la seua aprovació i posterior aplicació en 2014.
Sotmesa a votació la proposta, per unanimitat s'acorda la seua ratificació i inclusió en l'orde del
dia.
DESÉ SEXT.- PROPOSADA DE MOFICACIÓN DE L'ORDENANÇA DE L'IBI,
PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEUA INCLUSIÓ EN L'ORDE DEL DIA
Per part del Sr. alcalde es llig la següent proposta.
“El passat 24 de setembre es va celebrar un Ple extraordinari amb l'objecte d'aprovar una
revisió del Pla d'Ajust vigent des de 2012. En concret es va aprovar l'increment del tipus de
gravamen de l'IBI en un 0,050, passant d'un tipus impositiu de 0,6930% a un de 0,743%.
Tal acord ha sigut ja remés al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, devent ara
aplicar-se la mesura que en ell es conté. Per a això hi ha aprovar-se l'oportú expedient
administratiu de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'IBI.
El procediment per a l'entrada en vigor d'esta modificació (exposat amb major detall en
l'informe d'intervenció) requerix d'aprovació plenària, publicació de l'aprovació provisional,
exposició al públic per 30 dies, i publicació de l'aprovació definitiva.
És pel període de temps que esta tramitació comporta pel que s'estima necessari proposar en el
ple ordinari del mes de setembre, amb caràcter d'urgència per no haver sigut dictaminat
prèviament en comissió, el compliment d'esta mesura (perquè el pròxim ple ordinari està previst
per a finals del mes de novembre i podria ser tard)
Basant-se en les consideracions exposades, i vist en informe favorable de la Intervenció, se
sotmet al Ple la següent proposta continguda en la revisió del Pla aprovat: modificar
l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles de l'Ajuntament de
Rafelbunyol passant d'un tipus impositiu de 0,6930% a un de 0,743%.”
Explica el Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, que al març del 2012 es va
aprovar un pla d'ajust per a fer front al pagament d'un crèdit que es va haver de demanar per
import de 1.800.000 € per a fer front al pagament a proveïdors. Ara s'ha publicat un altre RDL
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8/2013 que ens dóna la possibilitat de sumar-se a un altre de nou Pla de pagament a Proveïdors
per valor de 704.000 €. En l'informe d'Intervenció s'indicava que eren bones les mesures
adoptades en el primer pla per a augmentar els ingressos, però que algunes encara no s'havien
iniciat, com ocorre amb les licitacions de contractes. També es parlava dels problemes de
liquiditat de l'ajuntament degut a la falta de pagament de les subvencions o dels deutes dels
veïns, així com al pagament extraordinari pel solar dels Gargallos o el pagament a Iberdrola per
l'ampliació de l'estació subministradora d'energia o pòlisses de crèdit pendent de l'any anterior.
El problema és que l'Ajuntament passa a endeutar-se, però si no el féiem així des del Ministeri
d'Hisenda ens retallarien els ingressos mensuals que rebem. Davant d'esta situació, des
d'intervenció es va proposar que l'única mesura en eixe moment era la pujada de l'IBI. En eixe
ple va eixir aprovat amb els vots favorables del PP i IdRA i l'abstenció del PSOE i del Bloc. Ara
es tracta de sotmetre a votació l'acabar amb eixe procés anunciant que mantindran el mateix vot
que en comissió.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, repetix les paraules del
portaveu del Bloc, passant a explicar que tot es deu a l'aprovació del pla d'ajust en 2012 per a
pagar factures impagades d'abans de 31 de desembre del 2011. Ara se'ns presenta una revisió
d'eixe pla per a adherir-se a un nou pla de pagament a proveïdors per a pagar factures pendents
des de l'1 de gener del 2012 fins al 31 de maig del 2013. Este pla l'arpovem o ens lleven part
dels ingressos mensuals que rebem del Ministeri d'Hisenda. Basant-nos en l'informe
d'intervenció, entenem que la forma més ràpida i menys danyosa per a fer front a este crèdit és
la pujada de l'IBI en un 7,2% per al 2014. O aprovem el pla d'ajust amb esta fórmula o reiterem,
ens apliquen retalls en els ingressos mensuals. El seu grup va votar a favor del pla, perquè
entenien que no hi havia un altre remei, però l'abstenció dels altres dos partits de l'oposició
significava el mateix, que era votar un pla que havíem de posar en marxa. Remarcar que els
culpables d'esta situació, segons informes que ens han presentats, són el pagament de la
demanda dels Germans Gargallos, que haviem guanyat, però hem hagut de pagar 550.000 € més
interessos, també es parla dels impagaments que li deuen a l'ajuntament. Tot açò va sumant i fa
que la final no tinguem diners per a anar pagant. En estos moments l'Ajuntament amb este nou
pla es posarà en un deute d'al voltant de 154 o 155 %, és a dir, per damunt del 110% que per llei
podem estar endeutats. Indica que este deute no es fa en un període curt de temps, sinó que
entenen que és degut a les obres “faraòniques” que s'han realitzat i ara hem de pagar les seues
conseqüències. Concloure que el seu grup s'absté, perquè ningú vol la pujada.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que en el seu programa electoral
portaven la congelació de l'IBI i per tant han de votar en contra, màximament quan en el ple
d'aprovació d'este pla d'ajust es va manifestar que hi havia altres opcions i era haver dut a terme
les mesures arreplegades en el primer pla d'ajust. Amb esta postura no volem desmeréixer el
treball de la interventora que està buscant desfer-se d'eixe deute de 700.000 € que tenim, perquè
tenim una falta de liquiditat producte de la gestió del Partit Popular, com és el tema dels
Germans Gargallos, decisió de subscriure un préstec per al pagament de les quotes del Sector
IV. És veritat que han fallat l'arribada de subvencions. Sobre l'informe d'intervenció dir que en
ell se'ns diu que estem endeutats en un 156,17 €, una cosa incomprensible per a un ajuntament.
El sr. alcalde, en representació del partit Popular, lamenta que els partits de l'oposició hagen
gastat una estratègia de desgast al govern dient mentides i falsedats i ho saben. El deute viu de
l'Ajuntament és veritat que és de 8 milions, però no així la real, recordant que a nosaltres ens
deuen 3 milions llargs més 1 milió d'Acmursa de l'edifici de la societat. La modificació que es
proposa és conseqüència de l'aprovació del pla d'ajust per a pagar als proveïdors. Manifesta que
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no estan d'acord, perquè el govern paga als proveïdors, però ens obliga a tornar els diners a un
interés del 6%. Per això no hem tingut més remei que fer esta modificació, per a poder pagar els
interessos generats per este nou pla de pagaments. Si ens pagaren tot el que ens deuen, el nostre
deute seria de 4.300.000 € pagadors en 20 anys més tot el patrimoni que hi ha a Rafelbunyol
(Auditoria, piscina coberta…)
El Sr. Carbonell, està sorprés de les actituds manifestades pels partits, perquè el 24 de setembre
es va aprovar el Pla d'Ajust i ara canvien el sentit del vot. No ho entenen però cada u és
conscient del que fa. Nosaltres mantindrem el sentit del vot de l'aprovació del pla d'ajust, perquè
esta proposta és conseqüència d'eixa aprovació.
El Sr. Encarnación, en contestació a les paraules del Sr. alcalde referent al deute de
l'Ajuntament, en les que també estan incloses els deutes d'ACMURSA, in dica que és veritat
que ho estan, però alguna responsabilitat tindrà vosté perquè era el president. En referència al
rànquing dels municipis endeutats publicat en el periòdic, diu que Rafelbunyol estava en el lloc
35 de tota la Comunitat Valenciana i el nostre deute per habitants és de 1000 €. I respecte a les
8.000 poblacions que hi ha a Espanya està en el lloc 600.
El Sr. Fontelles manifesta que cada partit té dret a decidir en cada ple el seu sentit del vot. En
referència a les paraules del Sr. alcalde, indica que té una bona estratègia, la del victimisme
contra la seua persona, quan parlen de la seua gestió, indicant-li que ha d'assumir els resultats,
siguen bons o roïns. Reitera el vot en contra del seu grup.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per sis vots a favor dels regidors
del grup del partit Popular, cinc abstencions dels regidors dels grups del Bloc-Compromís i
Independents de Rafelbunyol i tres vots en contra dels regidors del grup del PSPV-PSOE
acorden acorda aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de
l'Impost sobre Béns Immobles de l'Ajuntament de Rafelbunyol. I de conformitat amb el que
establix l'art. 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, s'ordena la seua exposició al públic i als interessats
que es referix l'art. 18 de la mencionada Llei, perquè durant el termini de trenta dies puguen
examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments que consideren oportú formular.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions, l'expedient
referenciat s'entendrà definitivament aprovat, segons el que disposa l'article 17.3 de l'esmentada
llei.
Text que es proposa:
“ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Articule 1r.
De conformitat amb el que preveu l'article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el tipus de
gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicable a este municipi queda fixat en els termes
que s'establixen en l'article següent.

25

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

Articule 2n.
1. El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de
naturalesa urbana queda fixat en el 0,743%
Tractant-se d'immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter
permanent, per complir les condicions que es determinen reglamentàriament,
s'exigirà un recàrrec del 20% de la quota líquida de l'impost. El dit recàrrec, que
s'exigirà als subjectes passius d'este tribut i al que resultaran aplicable, en el no
previst en este paràgraf, les seues disposicions reguladores, es meritarà el 31 de
desembre i es liquidarà anualment per l'Ajuntament, una vegada constatada la
desocupació de l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel que esta es
declare.

2. El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de
naturalesa rústica, queda fixat en el 0,44 %.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el BOP, i serà
aplicable a partir del dia u de gener del 2014, romanent en vigor fins a la seua modificació o
derogació expressa.”

Explica el SR. alcalde que dins de la partida de gastos diversos es contemplava destinar un
import de 2.000 € per a la festivitat de Sant Antoni, però com a tals festejos van ser organitzats
per la corresponent associació, l'ajuntament només pot contribuir a estos gastos per mitjà de la
concessió d'una subvenció nominativa, subvenció que no es contempla en els pressupostos
aprovats, per la qual cosa és necessària la seua modificació.
Sotmesa a votació la proposta, per unanimitat s'acorda la seua ratificació i inclusió en l'orde del
dia.
DESÉ SÈPTIM.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT INSTRUÏT PER A LA
MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013
(INCLUSIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASSOCIACIÓ SANT ANTONI DE
REFELBUNYOL), PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEUA INCLUSIÓ EN L'ORDE
DEL DIA
Per part del SR. alcalde es llig la proposta següent:
“El Pressupost per a l'exercici 2013 de la corporació Local de Rafelbunyol es troba en període
d'exposició pública.
L'esmentat pressupost conté la partida 338 226 denominada “gastos diversos festes” per
import de 101.000 euros, dins dels quals era intenció d'esta Alcaldia destinar un import a la
festivitat de Sant Antoni, tal com consta en l'esborrany de pressupostos explicatiu de les
partides amb què es va treballar per tots els membres d'esta corporació.
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Ara bé, tals festejos van ser organitzats per la corresponent associació, per la qual cosa
l'Ajuntament només pot contribuir als seus gastos per mitjà de la concessió d'una subvenció
nominativa consignada en la partida 340 489.
A la vista d'allò que s'ha exposat, esta Alcaldia ha aprovat l'oportú expedient de transferència
de crèdit. Solucionada la qüestió de la cobertura pressupostària, es formula al Ple la
PROPOSTA següent:

1- Modificar l'annex del Pressupost definitiu de 2013, afegint com a subvenció nominativa
amb càrrec a la partida 340 489, 2.000 euros a l'Associació Sant Antoni Rafelbunyol.”
Preguntats els grups polítics, tots es manifesten a favor.
Sotmesa la proposta a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat i a l'efecte del que
disposa l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, en relació amb l'article 169 del mateix Text
Refós, i l'article 38.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenrotlla el capítol I
del títol VI del text abans citat, en relació amb l'article 20.1 del mateix, ha aprovat inicialment la
modificació de les Bases d'Execució del Pressupost.
Els interessats que estiguen legitimats segons el que disposa l'article 170.1 de l'esmentat
Text Refós, i en relació als motius arreplegats en l'apartat 2 del dit article, podran presentar
reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a)

Termini d'exposició pública i admissió de reclamacions: 15 dies hàbils a partir de la
data d'inserció de l'esmentat anunci en el Butlletí Oficial de la província.

b)

Oficina de presentació: Registre General.

c)

Òrgan contra que es reclama: Ajuntament en Ple.

B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
PRIMER.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, la secretària accidental entrega còpia de les resolucions de
l'Alcaldia dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la
present sessió.

SEGON.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Informa el Sr. alcalde que per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de
Rafelbunyol, s'ha presentat escrit de data 26 de setembre en què es manifesta que la senyora
María Inmaculada Barrachina Sancho, serà la nova portaveu en la comissió Informativa de
benestar Comunitari, pel grup Independents de Rafelbunyol, passant a ser suplent en esta
comissió d. Víctor Encarnación Furió.
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Així mateix manifesta que la senyora Inmaculada Barrachina Sancho, serà la nova suplent per
Independents de Rafelbunyol en les comissions Informatives d'Obres Públiques i Urbanisme,
Comptes i Règim Interior.

TERCER.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Per part de la secretària accidental s'informa que el passat 12 de juliol va tindre entrada en este
Ajuntament l'informe de fiscalització del compte general de l'Ajuntament de Rafelbunyol
corresponent a l'exercici 2010 en compliment del Programa Anual d'Actuació de l'any 2012.
Còpia del dit informe, i seguint ordes del Sr. alcalde, va ser entregat als portaveus dels grups
polítics.
En compliment de l'escrit anteriorment indicat, es dóna compte del dit informe en el primer ple
ordinari celebrat manifestant també que este informe està publicat en la pàgina web de la
Sindicatura De Comptes.

QUART.- DONAR COMPTE DE LA
PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2012

LIQUIDACIÓ

CORRESPONENT

AL

Per part de la secretària accidental s'informa que per Decret d'Alcaldia Núm. 365 de data
26/06/2013 se va aprovar la liquidació de l'exercici pressupostari 2012, amb un resultat
pressupostari d'1.554.482,96, i un romanent de tresoreria per a gastos generals de 1.403.179,34.
Es dóna compte així mateix dels informes d'estabilitat pressupostària, regla de gasto i límit de
deute, que formen part de l'expedient, pels quals es conclou:
De les dades consolidades de l'Ajuntament es deduïx que s'incomplix l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, per la qual cosa haurà d'aprovar-se pel Ple un Pla
EconomicoFinancer de reequilibri a un termini màxim d'un any
En relació a Remarasa, del Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2012 es deduïx un
resultat negatiu per import de 44.850,35 euros. Si estes pèrdues no requerixen dotació
de recursos no previstos per part de l'Ajuntament, per disposar la societat de fons propis
suficients per al seu sanejament, es podrà afirmar que es complix el principi d'estabilitat
pressupostària no sent així en cas contrari.

QUINT.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL
SEGON TRIMESTRE DEL 2013
Explica la Sra. secretària accidental que es dóna compte de l'informe de morositat corresponent
al segon trimestre del 2013, en el qual el període mitjà de pagament de factures ascendix a 154
dies i el període mitjà de pagament excedit és de 144 dies. En este trimestre s'han realitzat dins
del període legal 95 pagaments per un total de 74.388,95 € i fora del període legal s'han fet 625
pagaments per un import total de 466.741,05 € sense haver abonat interessos de demora en el
pagament de les factures excedides.
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També s'indiquen les factures pendents de pagament al final del trimestre que ascendixen a un
total de 120 dins del període de pagament per un import de 94.910,51 € i fora del període legal
de pagament són 394 factures per import de 690.384,01 €
Així mateix les factures registrades fa més de tres mesos pendents del reconeixement de
l'obligació de pagament són 52 factures per import de 56.212,19 €.

SEXT.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DEL 2013
Informa la Sra. secretària Accidental que amb les dades d'execució pressupostària existents a 30
de juny del 2013, i amb les estimacions i càlculs realitzats basant-se en els mateixos, l'execució
del Pressupost consolidat de l'entitat local els ens dependents que presten servicis o produïxen
béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials (l'Ajuntament i Acmursa),
Incomplix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, estimant-se un necessitat
finançament al tancament de l'exercici de 141.999,69 euros.
Incomplix amb l'objectiu de regla de gasto, estimant-se una diferència entre el límit de
la regla de gasto i el gasto computable al tancament de l'exercici de 46.324,69 euros.
En ambdós casos les dades de l'Ajuntament són de compliment, però la corporació incorre en
incompliment al consolidar amb la societat mercantil Acmursa.
L'entitat local ha de remetre l'informe la Direcció General de Coordinació Financera amb
entitats locals o a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que exercisca la tutela financera
en el termini de 15 dies, comptats des del coneixement d'este informe pel Ple.
Haurà d'aprovar-se pel Ple un Pla Econòmic-Financier.

SÈPTIM.- DONAR COMPTE DE LA SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A 30 DE JUNY
DEL 2013
La secretària accidental manifesta que considerant el que preceptua l'article 207 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en les Regles 105 I següents de la Instrucció del Model
Normal de comptabilitat Local, la Intervenció municipal deu subministrar al Ple, a través de
l'Alcaldia, informació periòdica de l'execució del Pressupost i del moviment i situació de la
tresoreria, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple haja establit. En relació a això, la Base
52 d'execució del pressupost del 2012 prorrogat per al 2013 establix una periodicitat semestral, i
concreta la Informació a subministrar. Per això es remet al Ple, a través de l'Alcaldia,
Estat de situació del pressupost d'ingrés 30.06.2013
Estat de situació del pressupost de gastos a 30.06.2013
Estat d'execució no pressupostària a 30.06.2013
Situació dels fons líquids
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OCTAU.-INFORME DE
SUPRAMUNICIPALS

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

El Sr. Carbonell, representant en la Mancomunitat de l'horta Nord, informa que el deute de
l'Ajuntament amb la Mancomunitat és encara de 126.094 €, que correspon a tot l'any 2011 i
gener del 2012. Dir que també hi ha un deute de 830.000 de la qual més del 80% de la mateixa
és de la Generalitat. Comunica que la Mancomunitat ha realitzat una sol·licitud de subvenció
relativa a la promoció del transport urbà, perquè hi ha diversos ajuntaments que han sol·licitat
un servici semblant al Valen-bici. Des de la Mancomunitat, i per a la posada en marxa del
servici de grues i gestió de multes, s'ha demanat les ordenances i si hi ha un depòsit per als
vehicles retirats de la via pública. També es va a posar en marxa el servici de nòmines, encara
que en principi a Rafelbunyol no li interessa, perquè no té el servici externalitzat.
Explica el Sr.alcalde que per part del grup Independents de Rafelbunyol s'ha presentat una
moció relativa al nomenament del suplent en l'entitat Metropolitana de Residus Sòlids a
conseqüència de la renúncia com a regidor de Ricardo Blasco Guillem.
Sotmesa a votació, la urgència de la moció, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE
REGIDOR DE D. RICARDO BLASCO GUILLEM
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol es llig la moció
següent:
“A causa de la dimissió com a Regidor de D. Ricardo BIasco Guillem, ha quedat vacant el
càrrec com a suplent en l'entitat Metropolitana de Residus sòlids.
Proposta:
El Grup polític independents de Rafelbunyol, basant-se en l'acord realitzat per tots els grups
polítics, per a la designació dels representants en els diferents ens supramunicipals, proposa al
Ple d'este Ajuntament el següent:
Que s'adopte acord, atorgant nomenament a María Inmaculada Barrachina Sancho com a
suplent, en l'entitat Metropolitana de Residus Sòlids, en substitució de D. Ricardo Blasco
Guillem”
Preguntats els grups polítics, tots es manifesten a favor, per la qual cosa sotmesa la moció a
votació el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda:
Primer: Procedir al nomenament com a suplent en l'entitat Metropolitana de Residus Sòlids de
la senyora Inmaculada Barrachina Sancho com a conseqüència de la renúncia al càrrec de
regidor per part de D. Ricardo Blasco Guillem.
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Segon: Remetre una còpia certificada del present acord a l'entitat Metropolitana de Residus
Sòlids.

Explica el Sr. alcalde que s'ha rebut escrit de la Diputació en què ens indiquen que pel ple de
l'Ajuntament s'ha de renunciar a la subvenció del PID 2007-2012 i així per a poder adherir-nos a
un conveni singular per a obres d'infraestructures esportives, per la qual cosa sol·licita es vote la
urgència de la moció.
Sotmesa a votació, la urgència de la moció, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ.- PROPOSTA DE RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ DEL PID 2007-2012 I
ADHESIÓ AL CONVENI SINGULAR AJUNTAMENT –DIPUTACIÓ PER A OBRES
D'INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES
Per part del Sr. alcalde es llig la proposta següent:
“Este Ajuntament estava inclòs, per a la realització de l'obra “Construcció de Poliesportiu-fase
II” en el Pla d'Instal·lacions Esportives 2007-2012, per mitjà de conveni entre la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport de la Generalitat i la Diputació Provincial.
Que per acord de la Comissió Mixta de seguiment del Conveni, en data 23 de novembre del
2012 es va acordar deixar en suspens les obres, no iniciades, d'este Pla , fins a l'adopció de
nous acords, a fi d'analitzar de nou la situació.
Amb data 9 de gener de de 2012 s'exposa a la Diputació Provincial, per raó de la demora del
Pla, la necessitat variar el contingut del Projecte davant de la circumstància de la urgència de
procedir a la rehabilitació del poliesportiu municipal, i molt especialment de les instal·lacions
del camp de futbol, vestuaris i graderia, atés que la Diputació tènia compromesa inicialment la
quantitat de 89.884,27 € per a finançar el projecte esportiu.
Amb data 27 de setembre actual, es rep escrit de la Diputació Provincial de València oferint la
possibilitat d'obtindre la part de subvenció que els corresponia, a través d'un conveni singular
Ajuntament-Diputació condicionat al següent:
4. Renúncia expressa per acord del Ple de l'Ajuntament a la subvenció del PID
2007/2012, fent menció de l'obra i quantia de la subvenció.
5. Sol·licitud a la Diputació de València de subvenció per al finançament d'una obra
d'infraestructura esportiva, obra nova o de reparació, per l'import que li
corresponia aportar en el Pla inicial.
El que s'exposa al Ple de l'Ajuntament per a la seua aprovació”.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, explica que no és una novetat este escrit
de la Diputació, perquè ja s'estava treballant molt de temps en esta línia. Estan a favor.
Pregunta el Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol si esta adhesió
afectaria la partida del poliesportiu en el pressupost de 2013. Explica la Sra. Interventora que
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no, perquè esta quantitat ja està contemplada ja que el Sr. Alcalde comptava amb esta
subvenció.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, anuncia el vot a favor del seu partit, però
matisa que encara que s'aprove no vol dir que ens arribe els diners
En definitiva, sotmesa la proposta a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER: Renunciar a la subvenció del Pla d'Instal·lacions Esportives 2007-2012 per a
l'obra de CONSTRUCCIÓ DEL POLIESPORTIU – FASE II.
En el marc del dit conveni es va concedir a esta entitat una subvenció amb
càrrec a la Diputació per import de 89.884,27 € per a l'execució de la dita
obra
SEGON: Sol·licitem a la Diputació de València una nova subvenció per a la realització
d'obres en poliesportiu municipal per import de 89.882, 27 €.

DESÉ PRIMER.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, realitza les preguntes següents:
1.- Hi ha alguna persona fent-se càrrec de les funcions de conserge del col·legi públic abans de
la resolució del concurs-oposició posat en marxa per a cobrir eixa plaça? Per què? Qui és eixa
persona? Quan pensen que s'ocupara de manera definitiva eixa plaça?
Respon el Sr. alcalde que hi ha dos treballadors de l'Ajuntament provisionals i que encara no
s'ha acabat el procés de selecció.
2.- Del préstec de 800.000 € que es va demanar perquè es pogueren acollir propietaris del sector
IV i així fer front als gastos d'urbanització, Quants diners s'ha pagat al banc fins hui (interessos i
principal)? Quina part d'eixos diners han pagat els propietaris afectats i quant l'Ajuntament?
Respon el Sr. alcalde que s'han amortitzat fins a la data 550.000 €, pagat de les quotes
d'urbanització i 45.826,74 € dels interessos abonats per l'Ajuntament.
3.- El dissabte 6 de juliol del 2013 es va posar en marxa la piscina a l'aire lliure de Rafelbunyol:
Quants usuaris ha tingut la piscina al llarg d'estos dos mesos? Quins han sigut els ingressos al
llarg d'estos dos mesos? Quins han sigut els gastos al llarg d'estos dos mesos? Ens agradaria una
resposta àmplia que arreplegara la totalitat de les dades sol·licitades: p.E. usuaris totals, usuaris
per dia, usuaris de pagament, usuaris amb accés gratuït…
Respon el Sr. Saborit, regidor d'esports, que no poden facilitar els gastos, ja que encara no els
tenen tots. Quant als usuaris i els ingressos dir que el total ha sigut:

2.
3.
4.
5.

De 6 a 12 anys residents: 2.184 amb uns ingressos corresponents de 2.184 €
de més de 12 anys residents: 6.059 amb uns ingressos de 9.088,50 €
de 6 a 12 anys no residents: 53 amb uns ingressos de 106 €
de més de 12 anys residents: 213 amb uns ingressos de 639 €
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El total ingressat ha sigut de 12.289,50 €. A més s'estima que l'assistència d'usuaris menors de 6
anys ha sigut al voltant d'1.800 2.000 usuaris, els quals tenen entrada gratuïta.

El Sr. Fontells, portaveu del grup del PSPV-PSOE, realitza les preguntes següents:
1.- Quant han costat els regals del “farotel” d'enguany?
Respon el Sr. alcalde que encara no han portat la factura.
2.- Quants diners s'ha recaptat en les paelles?
El Sr. alcalde contesta que la recaptació ha sigut de 4.675 €
3. Quant han costat els diners dels majors d'enguany?
Respon el Sr. alcalde que encara no han portat la factura.
4.- Quina és l'aportació que se li ha fet a la Comissió de Bous del Centre?
Indica el Sr. alcalde que l'aportació a la comissió de Bous del Centre ha sigut:
Pòlissa assegurances: 1.360 €
Permisos:
847 €
Servicis mèdics: 1.250 €
Subvenció:
2.915 €
5.- A quant ascendix la col·laboració de l'Ajuntament en la visita de la pelegrina?
Explica el Sr. alcalde que s'ha col·laborat en l'organització, preparació, vigilància, etc. sense cap
tipus d'aportació econòmica.
6.- Quant va costar l'any passat el Betlem?
El Sr. alcalde respon que el material de muntatge va suposar 299,45 €; per a la compra de
figures de reis 1.780 €; per a diverses figures 1.166,55 € i 1500 € de gratificació al belenista. El
total va ser de 4.746 €.
Matisa la Sra. Losada, regidor de cultura, que es tracta d'una inversió que s'està fent en la
compra de figures que passen a ser de la nostra propietat.
7.- Quants diners porta gastats en l'exercici 2013 en mitjans de publicitat i comunicació
l'Ajuntament?
Respon el Sr. alcalde que:
Periòdic de Aquí: 363 €
Periòdic Levante: 363 €
Hortanoticias:
242 €
El total és de 768 €.
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8.- Quant és l'import pendent de pagament de les obres de la piscina? De les empreses que han
sigut contractades per a estes obres, Quantes d'elles s'han adherit al pla de pagament a
proveïdors i per quant d'import ?
Respon el Sr. alcalde que estan pendent de pagament 88.508,39 €, i que cap empresa s'ha acollit
a la Pla de pagament a proveïdors.
9.- Respecte a les quotes d'urbanització del Sector IV impagades, Quines mesures s'estan
prenent per a fer efectiu el cobrament?
Contesta el Sr. alcalde que estan passades al Servici de Recaptació per al seu cobrament en
executiva.
10.- En el carrer Sant Antoni hi ha edificis objectes de ser protegits d'acord amb les normes
subsidiàries? Quines actuacions s'estan duent a terme?
El Sr. alcalde diu que no hi ha edificis.

A continuació el Sr. Carbonell, realitza les següents preguntes orals:
1. Quant ha sigut el gasto de festes locals? Saben que encara no ho tenen, però la formulen
perquè siga contestada en el pròxim ple.
2. En el Ple d'aprovació de pressupostos, el partit socialista va plantejar la possibilitat de pagar
als treballadors de CEERSA alguna de les nòmines pendents. Ens vam quedar sorpresos perquè
ens consta que no s'havia tractat en els Consells d'Administració ni en les reunions prèvies per a
tractar el tema dels pressupostos. Pel que pregunta a la interventora si l'Ajuntament de
Rafelbunyol podria fer-se càrrec de les nòmines dels treballadors de CEERSA:
Respon la Sra. Interventora que així directament no.
Li pregunta si el grup Socialista li ho havia consultat abans de manifestar-ho en el Ple.
Contesta la Sra. Interventora que no.

El Sr. Fontelles demana intervindre perquè s'han fet unes preguntes referides al seu grup. Li
indiquen que no, perquè es tracta de preguntes. Contínua indicant el Sr. Fontelles que en el
pròxim consell d'administració demanarà la dimissió del representant del Bloc en el Consell
d'Administració, perquè sí que ho va preguntar en el consell.

A continuació el Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, pregunta
oralment:
1.- Quines activitats hi ha previstes de cara a la festivitat del 9 d'octubre?
Respon la Sra. Losada que no ho pot dir perquè encara no estan tancades les activitats per a esta
festivitat.
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2.- Situació actual del recurs pel pagament dels interessos de la sentència als germans
González Gargallo.
Respon el Sr. alcalde que el recurs es va perdre i ja està pagat. Pensàvem que anàvem a pagarho, perquè nostres diners ha estat 20 anys en hisenda i a nosaltres no ens han produït interessos i
ens obliguen a pagar interessos d'estos diners.
3.- En relació a l'informe de la Sindicatura De Comptes, i basant-se en la Llei de Contractes de
l'Administració Públic ens agradaria que ens explicara en el ple de novembre els procediments
de contractació utilitzades en els projectes següents:
Redacció del projecte urbanístic lot I del Sector IV, valorat en 375.000 €.
Redacció del projecte d'electrificació lot II i enllumenat del Sector IV, valorat en
336.000 €.
Redacció i elaboració del pla parcial del sector IV valorat en 108.000 €.
Direcció facultativa del projecte d'urbanització lot I, valorat en 144.000 €.
Direcció facultativa del projecte d'electrificació lot II.
El SR. alcalde li diu que la resposta vosté ja la sap. Contesta el Sr. Encarnación, que ell la té,
però vol que ho conteste en ple.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, realitza el prec següent: Hi ha
diversos veïns que li han apuntat la possibilitat que es col·loquen uns bancs en la vorera del
carrer Magdalena a l'altura de mitat del carrer, quan esta s'eixampla.

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