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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 27 DE GENER DEL 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 27 de gener del 2014, 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, ENRIC
CARBONELL I ROS y MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que componen
l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del senyor alcalde JAIME GARCÍA GARCÍA, assistits
pel senyor secretari FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present
sessió ordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde
del Dia.
Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència es va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents
ACORDS
A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor President es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció
als esborranys de les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 25 de novembre i el 19
de desembre del 2013.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites
actes, ordenand la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

SEGON.APROVACIÓ
DE
L'EXPEDIENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 1/2014.

DE

RECONEIXEMENT

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Comptes de data 21 de gener del 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor dels representants del grup del Partit Popular i
set abstencions ponderades dels representants dels grups Bloc-Compromís, Independents de
Rafelbunyol i PSPV-PSOE.
Atorgada la paraula als representants dels Grups Polítics, el Sr. Carbonell, portaveu del
grup del Bloc-Compromís, indicant que en el que portem d'any s'ha dictat la pròrroga del
pressupost per a l'any 2.014 i s'ha fet una primera modificació de crèdits per valor de 10.000 €
per a donar cobertura pressupostària als gastos del poliesportiu. Però hui es porta a aprovació el
reconeixement extrajudicial de crèdit, en el qual hi ha dos annexos. El primer per valor de
239.623 €, es tracta de factures del capítol II de conservació i manteniment d'edificis públics,
que s'han quedat sense cobertura pressupostària. Creuen que açò és degut al fet que s'ha
pressupostat menys del que realment s'ha gastat, per la qual cosa demanaria que el pressupost de
l'any 2014, fóra més realista en gastos i que si es decidix prendre mesures per a reduir el gasto,
que es faça.
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En relació a l'annex II, arreplega les obres de remodelació del poliesportiu de l'any
passat, respecte a què es comptava amb el compromís de Diputació d'aportació de 89.000 € que
no s'ha concretat. Per part del seu grup es va pressionar perquè continuaren les obres i s'acabara
la piscina per a l'estiu, confiant en Diputació.
Cita igualment l'annex III per valor de 123.916 €, que no han d'aprovar i on
s'arrepleguen les factures que no compten inclús amb l'aprovació dels regidors, si bé es va
explicar per Intervenció que havien de posar-se i si es reconeixien es pressupostarien, i en cas
contrari es donarien de baixa.
Respecte a l'import de l'annex I, el seu grup considera que deuria ser per menys import i
que hauria de retallar-se el gasto. En relació a l'annex II, reconeix que el seu grup va pressionar
perquè es dugueren a terme les obres. Per tant la seua votació serà l'abstenció que facilita el
reconeixement de crèdits.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que el
reconeixement extrajudicial consta de 3 annexos.
L'annex I parla del capítol II, que fa referència a factures de 2013 que s'han quedat sense
cobertura pressupostaria i esta és l'única manera de poder pagar als proveïdors que han realitzat
el treball. Considera que més que veure les quantitats, que sí que és alarmant, és el motiu de per
què hem arribat a esta situació. Basant-se en l'informe d'Intervenció i segons es desprén de la
seua lectura de la “necessitat major control de les prestacions per mitjà de la firma de factures
per empleats públics” i també de “falta de tramitació dels oportuns expedients administratius de
contractació”. De la revisió de les factures, els pareix rellevant la factura pagada al periòdic De
Aquí de 4 d'octubre del 2013 en relació als premis atorgats per este periòdic. Al Sr. Alcalde
també li van atorgar un premi, per la qual cosa interpreta que el que s'ha fet és pagar tal premi.
En relació a la falta de tramitació de contractes, indica que la gran majoria de contractes
són menors els quals no poden ser superiors a un any, existint en la relació de factures pendents
algunes factures relatives a treballs que es renoven automàticament, com el tractament del
punxegut roig, les assegurances, el manteniment d'aparells de climatització, que ja no són
considerats contractes menors i que no es liciten. Considera que segurament paguem més per
estos servicis que si es licitaren i es donaren al millor postor. Respecte a les factures de la
SGAE, que ascendixen a 2.800 €, indica que moltes entitats negocien amb esta Societat per a
pagar menys, i ací no ocorre així.
Quant a l'annex II considera que no hi ha no hi ha irregularitats, i fa referència, a les
obres de remodelació del poliesportiu amb una partida inicial de 215.000 €, dels quals 89.000 €
estaven supeditades a una subvenció de Diputació. La qüestió és que s'han passat en 69.000€
perquè hi haguera piscina este estiu.
En relació a l'annex III, es tracta de factures del 2011, 2012 i 2013 de Bertolin, Isolux i
Ubach que no estan pagades. Indica que han passat per dos plans d'ajustos i encara es troben
amb factures pendents.
Manifesta que el seu grup no pot aprovar este reconeixement extrajudicial però es van a
abstindre a fi que s'aprove per a poder pagar.
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El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que l'experiència de gestió
del Sr. Alcalde no es nota. L'any passat es van aprovar 220.000 € en reconeixements
extrajudicials i s'esperava que enguany fóra menor, però no és així, sinó que és major. En
l'informe d'intervenció s'advertix de la necessitat major control per empleats públics o la falta de
tramitació dels expedients de contractació.
Fins ara tots han parlat de les factures, però es pregunta quins criteris seguixen per a
incloure-les en este reconeixement. En relació amb el gasto de la piscina el seu grup va
manifestar que primer es tinguera els diners i despres es feren les coses. El seu Grup desconfia
de les subvencions que no arriben a temps i es pregunta si ens les concediran una vegada que
l'obra que ja està executada.
Indica que segons l'art. 30 de la llei de morositat hi ha 30 dies per a pagar als
proveïdors.
Respecte a les factures de l'Annex I, s'han comentat algunes, però hi ha altres relatives a
festes, a sopars, al regal del “farolet” que el nostre grup va insistir en el fet que s'eliminara i
ascendix a 11.124 €, o 2000 € per a la compra de figura per al Betlem; sopars de penyes
taurines, festes del 9 d'Octubre, material de ferreteria, menjar del dia dels majors (6.000 € ), etc.
Al final tot va sumant. També hi ha factures relativa a una inversió que va ser una de les
aportacions del Bloc, que és la construcció del Carril Bici. El seu Grup entén que no poden
continuar gastant els diners si no es pot pagar.
Recorda que quan va canviar la majoria absoluta d'este ple, el seu grup la primera cosa
que va demanar va ser la realització d'una auditoria total, tant de les empreses com de
l'Ajuntament. La resposta dels grups polítics és que tal vegada fóra massa car, i eixe mateix any,
el Sr. Alcalde es gastà 24.000 € en una dinar per als majors. Entre una dinar o fer una auditoria,
pensa que haguera sigut millor gastar els diners en la segona cosa. Interromp el Sr. alcalde
demanant-li que s'atinga a l'orde del dia. El que no pot fer és estar un quart d'hora anant de tema
en tema.
Continua el Sr. Fontelles dient que porta parlant nou minuts. Pensa que la seua
obligació és donar a conéixer el que s'està votant i a conscienciar tant a l'oposició com a l'equip
de govern que no es pot continuar igual com fins ara. Finalitza la seua exposició indicant que
“És possible que nosaltres no tinguem la pràctica d'estar al front de l'ajuntament, però vosté no
està en posició de donar lliçons a ningú.”
El Sr. Alcalde s'alegra que el futur del nostre poble puga estar en mans de persones
especialitzades i tan previsors que tot el que puguen preveure en els pressupostos siga perfecte.
En relació amb els annexos de l'expedient indica respecte al primer que no poden saber amb la
màxima precisió el que gastaran, perquè això només ho poden saber en els capítols 1, 3 i 9.
Indica que el capítol 2 és molt ampli i no es pot precisar amb seguretat. Recorda que en
enguany es van trobar al seu torn a complir la sentència derivada del pleit interposat pels
Germans Gargallo en el sentit de pagar interessos. Respecte al manteniment d'edificis hi hi ha
coses que es poden preveure i altres no, com pot ser la reparació del menjador escolar, o la
pujada de la llum. I així es podria seguir. Açò és un fet que ocorre en tots els ajuntaments. En
cap d'ells, el capítol II és perfecte.
Respecte als premis del Periòdic de Aquí, explica que es va fer un acte en el Puig per a
l'entrega de premis i van demanar de tots els ajuntaments una ajuda, passant a dir els pobles que
van participar en els premis, recordant que eixa revista els fa molta publicitat d'actes en el
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municipi sense que els coste diners. Pensa que estos diners es tractava d'un acte que beneficiava
a tots.
En referència a la SGAE, indica no és culpa nostra el cobrament dels drets d'autors i que
s'està fent fins dels actes més privats. Defén també la conveniència dels treballs d'extinció de la
plaga del punxegut roig i l'efectivitat del mateix. Quant a la climatització dels edificis la porta
una empresa del municipi fàcilment accessible, però que la licitació es farà.
Respecte a l'annex II, dir-los que està tot pagat i que no té la culpa que Diputació no
pagara els 89.000 € als que es va comprometre. És una cosa que es va aprovar en Ple i ara li ho
tiren en cara, pel que no ho entén.
Intervé novament el Sr. Carbonell, indicant que hi ha qui insinua que ells fan gestió
pressupostària. Recorda que hi ha les borses de vinculació, el que indica que hi ha factures que
sí que tenien crèdit però altres gastos han estirat ací i eixa partida s'ha quedat sense pressupost
per a pagar les factures que estan pendents. En el tema de la piscina van insistir molt i es van
interessar que es fera. Igual va ocórrer en el carril bici, on havia pressupostats 6.000 €. Però
recorda que el seu grup no gestiona els pressupostos. Afig que difícilment en l'Annex II
apareixeran coses del PSOE, ja que ells no van fer propostes quan es van realitzar els
pressupostos.
El Sr. Encarnación explica que només respondrà al Sr. Alcalde. Este ha parlat que el
capítol 2 és un caixó de sastre on cap tot. Fa referència al tema de la recaptació i és interromput
per la Sra. Nuria Losada, regidor del Partit Popular cridant “ignorant” al Sr. Encarnación en
relació amb eixe tema. El Sr. Encarnación li demana al Sr. Alcalde que li diga “a la mona de
fira”, referint-se a la Sra. Losada, que calle. Continua indicant que el seu partit van presentar
una moció dos vegades demanant que es traguera a licitació el tema de la recaptació d'impostos.
Finalment ho han fet. Açò farà que estalvien en este contracte. En referència al tema dels
Germans Gargallo, el Sr. Alcalde diu que hem guanyat, però este juí ha costat uns 600.000 €.
En contestació al tema de la factura del Periòdic de Aquí insistix, que a pesar de les explicacions
donades, han pagat el premi que li han donat al Sr. alcalde. Insistix en el tema de les licitacions
dels distints contractes, especialment el del tema de la climatització dels edificis.

El Sr. Fontelles, insistix en el fet que realment el que s'hauria de saber és el que s'ha
pagat. És qüestió de plantejar prioritats en una situació com l'actual. En relació al pressupost, se
sap que és una previsió, i no una cosa exacta i matemàtica. A continuació llig l'Art. 162 de la
Llei d'Hisendes Locals, on es definix que són els pressupostos de les entitats locals.
Quant al tema de la llum que ha apuntat el Sr. Acalde, li indica que estudiaran el que ha
significat eixa pujada del 15% que ha apuntat en la seua intervenció i veuran qual és l'increment
de la facturació. Quant al tema de la licitació de contractes també estimen que haurien de licitarse els contractes que superen l'import mínim establit.
Anuncia que el seu partit votarà en contra d'este reconeixement, que s'estan fent des
que tenim interventora. L'any passat ja van advertir que no ho farien si no es prenien mesures
perquè no ocorreguera. En relació a l'annex III, són de l'opinió que han de prendre's mesures
parar aclarir la situació d'estes factures i regularitzar-les.
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Finalment sotmés l'assumpte a votació el ple de l'Ajuntament per sis vots a favor dels
regidors del grup del Partit Popular tres vots en contra dels regidors del grup del PSPV-PSOE i
quatre abstencions dels regidors dels grups Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís
aproven l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2014

TERCER.- ADOPCIÓ D'ACORDS EN RELACIÓ AMB ELS AVALS DE REMARASA
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Comptes de data 21 de gener del 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor del representant del grup del Partit Popular,
quatre abstencions ponderades dels representants dels grups Independents de Rafelbunyol i
Bloc-Compromís, i tres vots ponderats en contra del representant del grup del PSPV-PSOE.
Inicia la seua exposició el Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, que es
tracta d'un assumpte que demana el Consell d'Administració de l'empresa, al·legant que si no
se'ls accepta la sol·licitud, pot ocasionar un greu perjuí per a la mercantil. Amb l'adopció d'este
acord es cancel·len els anteriors avals. Els informes d'intervenció indiquen que la situació de
capacitat de devolució de la societat ha millorat respecte a mesos anteriors. Cajamar accepta la
pignoració dels 138.000 € que deu la Generalitat de l'assistència que es presta en el Centre de
Rehabilitació, la qual cosa suposaria una reducció de l'aval a 102.000 €,el que considera molt
positiu. Atenent al que s'ha dit en el consell d'Administració anuncia l'abstenció del seu partit.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta que la
pòlissa devia haver-se renovat al setembre, però una sèrie d'incoherències ho va impedir.
Després de diverses negociacions amb Cajamar es permet la renovació obligant a la pignoració
dels 138.000 € de la Generalitat. Recorda que al setembre es deurà renovar novament. Són de
l'opinió que deu der aprovar-se, i perquè així succeïsca, anuncia l'abstenció del seu grup.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, inicia la seua exposició parlant de
l'informe d'intervenció, en el qual s'indica que encara que la capacitat de devolució de l'empresa
haja millorat respecte a mesos anteriors, no té capacitat per a poder tornar l'aval. Recorda que se
està passant per necessitats de liquiditat, però hi ha problemes que poden arribar com és el tema
dels Panchorrins. Afig que “L'advocat també va dir que estàvem en situació quasi de concurs a
REMARASA, perquè la gestió del Sr. d'Obés i la Directora….
Interromp el Sr. Alcalde per a indicar-li que s'està eixint de l'orde del dia. Li respon el
Sr. Fontelles que s'està tractant del tema de concedir un aval a l'empresa i que està explicant la
situació de la mateixa, pel que no creu que hi haja eixit de l'orde del dia Pensen que una
mesura a adoptar per a reduir gastos és el tancament del SPA, recordant que el departament
d'intervenció de l'Ajuntament està demanant més mesures de gestió i vostés ho estan demorant.
El seu grup no confia en les subvencions ni en els comptes. Són de l'opinió que cal continuar
només amb la residència. No es mostren partidaris de l'aval en tant i en quant no es prenguen
mesures pel Consell d'Administració.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular i president del Consell d'Administració de
REMARASA, se sorprén de la postura del grup del PSPV-PSOE. S'està demanant cancel·lar dos
avals i sol·licitar un condicionat a una pignoració. Recorda que no s'han deixat de pagar les
nòmines. I açò no és a causa de la subvenció, sinó al treball realitzat pel Consell
d'Administració. La Generalitat no ha pagat allò que s'ha estipulat pel servici de rehabilitació,
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però s'ha pogut cobrar el 50% dels que ens deu la Conselleria de Sanitat, i açò és a causa dels
esforços i al treball realitzat pel Consell d'Administració. El mínim que es deu ara són els avals i
alguns proveïdors. Els recorda que a nivell comptable l'empresa no té pèrdues. Quant al tema
del SPA, és un assumpte que està sobre la mesa. La pòlissa ha anat renovant-se any rere any, i
ara els ha tocat treballar més perquè es puga renovar. Recorda també que s'ha reduït el deute
amb Hisenda i la Seguretat Social, però insistix en el treball que estan realitzant en el Consell
d'Administració perquè els treballadors cobren el seu salari.

El Sr. Carbonell insistix que hem de concedir l'aval, tal com es va decidir en el Consell
d'Administració de l'empresa, per la qual cosa torna a insistir que el seu grup s'abstindrà.
El Sr. Encarnación, indica que hi ha malestar entre els treballadors de l'empresa perquè
es deuen 3 nòmines, i més tenint en compte el que va passar en l'altra empresa pública,
ACMURSA. Però també hi ha confiança en el treball que s'està realitzant pel Consell
d'Administració. Pensa que si es cobra prompte el que ens deuen eixirem avant. Quant al tema
de la pignoració dels 138.000 € que deu la Conselleria de Sanitat, els deixarà poc marge de
maniobra, però es tracta d'una cosa bona, ja que disminuirà l'aval que se sol·licita.
El Sr. Fontelles manifesta que es van sorprendre a l'esgrimir-se l'argument que els
treballadors cobraven el 70% de la seua nòmina i són de l'opinió que els treballadors deuen
cobrar. Quant a la reducció del deute de la Seguretat Social i Hisenda, és com a conseqüència
del pagament del deute de la Generalitat corresponent al 2011 que s'ha pagat en 2013. I ara ja
no se sap quan tornaran a pagar. Insistix que el seu grup vol que es prenguen mesures per a
evitar que ocórrega el mateix que ha passat en ACMURSA, recordant el tema del SPA, que és
deficitari, o com podria perjudicar l'empresa si assumira la gestió de la guarderia. Continua fent
referència al salari del Sr. de Obreso o a allò que s'ha cobrat pel Sr. Alcalde.
Intervé el Sr. Alcalde per a indicar-li que ell cobra dietes d'assistència igual que tots, i
que mai ha cobrat cap nòmina a pesar d'estar 7 hores diàries treballant en l'Ajuntament. Els
recorda que fa 2 anys que no cobra de l'empresa.
Respon el Sr. Fontelles que es va decidir que no cobrara ningú si es devien nòmines.
El SR. Bohigas intervé per a dir que indubtablement l'ideal seria pagar el 100% de les
nòmines, però almenys estan assegurant el 70% del pagament de les mateixes. Els recorda que
s'està actuant sobre un problema heretat de l'anterior consell d'administració en què tots els
partits polítics estaven representats.
Intervé el SR. Encarnación per a reprendre el tema de les dietes cobrades pel Sr. Alcalde
indicant que suposadament no estan ben cobrades, perquè en 2012 va cobrar 9.000 €
Li respon el Sr. alcalde que era de les dos societats, indicant-li que ell també cobra més
de 9.000 € de les dietes de l'Ajuntament i dels consells d'Administració, produint-se un debat
entre els dos, en el que el Sr. Encarnación insistix en el fet que conste en acta que el Sr. alcalde
ha dit que va cobrar 9.000 € de les dos societats.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per sis vots a favor dels
regidors del grup Popular, tres vots en contra dels regidors del grup del PSPV-PSOE i quatre
abstencions dels regidors dels grups Independents de Rafelbunyol i bloc-compreels meus,
acorden:
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“Vista la sol·licitud de data 17 de gener del 2014, de l'aval d'este Ajuntament per a la
concertació d'una operació de tresoreria.
Vist l'informe de la Intervenció de data de hui, en el que es posa de manifest que la capacitat de
devolució de REMARASA ha millorat respecte a mesos anteriors, però no es pot informar
favorablement; si bé l'Ajuntament sí que tindria capacitat per a concertar una operació de
tresoreria per a fer front a una eventual execució de l'aval; així com que la competència per a
resoldre l'expedient correspon al Ple,
Considerant el greu perjuí econòmic que pot tindre per a REMARASA la denegació d'este aval,
i amb la finalitat que puga rebre les subvencions que té retingudes i que es millore en el curt
termini la seua situació,
Considerant que la present sol·licitud implica cancel·lació d'avals anteriors i compromís de
reduir un aval que fa anys que no es via reduït,
Considerant que la competència per a la concessió o denegació de l'aval sol·licitat residixen en
el Ple, s'eleva al mateix la proposta següent:
Vist el dictamen favorable de la Comissió permanent de comptes de la sessió celebrada el dia
vint-i-u de gener del 2014
El ple de l'Ajuntament per sis vots favorables dels regidors del grup Popular, tres vots en
contra dels regidors del grup del PSPV-PSOE i quatre abstencions dels regidors dels grups
d'Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís.
PRIMER: Cancel·lar els avals concedits per un import de 240.000 i 219.665 euros en 2013.
SEGON: Concedir a REMARASA l'aval sol·licitat per un import de 240.000 euros per a la
concertació d'una operació de tresoreria per un termini de l'any.
TERCER: Acceptar la cessió de REMARASA a Cajamar, del dret de cobrament que es genere a
favor de REMARASA davant d'este Ajuntament, quan este reba l'import de la subvenció de 2012
pel conveni subscrit entre este Ajuntament i la Conselleria de Sanitat per a la prestació
d'assistència ambulatòria. Import certificat parell l'Agència Valenciana de Salut, que ascendix
a 138.210 euros.
Igualment es va acordar facultar al Sr. alcalde-president de l'Ajuntament i al regidor D.
Fernando Bohigas Tomás representant de l'Ajuntament en el Consell d'Administració de
REMARASA a la firma dels documents necessaris per a portar a efecte els presents acords, i en
especial l'elevació a document públic dels mateixos per mitjà de la firma de l'oportuna
escriptura notarial.

QUART.- DECLARACIÓ DE DESERTA DE LA SUBHASTA D'ALIENACIÓ DE 27
PARCEL·LES DE TITULARITAT MUNICIPAL, RESULTAT DE LA DIVISIÓ
MATERIAL DE LA PARCEL·LA E.5.7 INTEGRADA EN EL SECTOR IV DEL SÒL
URBANITZABLE RESIDENCIAL DE RAFELBUNYOL, I ACORDAR SI ÉS EL CAS
LA DELEGACIÓ DE L'ACORD D'ADJUDICACIÓ DE LES ALIENACIONS PEL
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PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT EN LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Obres
Públiques de data 21 de gener del 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor, dels representants del grup Popular, cinc
abstencions ponderades, dels representants dels Grups del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís, no
manifestant el sentit del seu vot el representant del grup Independents de Rafelbunyol.

Inicia la seua exposició el Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, indicant que es tracta d'una
alienació que han de declarar deserta, recordant que els diners obtinguts de la venda de les
parcel·les era per a finançar l'obra del poliesportiu. Ara han de decidir dos coses: la primera
declarar deserta la subhasta i segon si decidixen delegar en la Junta de Govern l'adjudicació
definitiva de la parcel·la. Considerem que la proposta presentada pel Sr. Secretari relativa a
l'acord de delegació concreta la funció de cada un i que aporta major agilitat, perquè la Junta de
Govern Local es reunix cada quinze dies i el ple cada 2 mesos. És veritat que poden revocar-ho i
si algú presenta un recurs, deu resoldre's en ple i per un procés d'agilitat estan disposats a
transferir temporalment esta competència del ple a la Junta de Govern per mitjà de l'abstenció.
En Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, també anuncia
l'abstenció del seu partit.

La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, indica que el Sr. portaveu del Bloc
ha sigut prou clar en el que es requerix. És cert que en comissió informativa va indicar unes
suspicàcies que han sigut matisades en la proposta de l'acord de delegació. El secretari ens va
fer arribar la dita resolució on s'especifiquen estes delegacions, sent la mesa de contractació la
que dóna el vistiplau en l'adjudicació i sobretot la facultat de revocar-la quan el ple ho estime
oportú. El seu partit sí que votarà a favor de la delegació temporal a favor de la Junta de Govern
Local, ja que s'han arreplegat les seues propostes per a la dita delegació i sempre a fi d'agilitzar
el tràmit, perquè necessiten compradors i liquiditat.
El Sr. Alcalde explica que hi ha sis compradors efectius per a les parcel·les. Després
d'este ple els cridarà perquè presenten la documentació i es faça la corresponent escriptura. Si
volen veure abans la contractació poden fer-ho.
Intervé el Sr. Carbonell per a indicar-li que abans que s'adjudiquen per part de la Junta
de Govern Local, la Mesa de Contractació haurà de reunir-se amb caràcter previ.
La Sra. Carbonell, insistix en el fet que deuen complir-se els tràmits establits per a
l'adjudicació, perquè pareix que s'estiga incomplint subtilment.
Li aclarix el Sr. Alcalde que simplement els ha indicat que hi ha sis persones
interessades. Que la seua sol·licitud deu passar prèviament per la Mesa de Contractació, per tant
així serà.

Finalment, sotmés l'assumpte a votació, per nou vots favorables dels regidors dels
grups Popular i del PSPV-PSOE i quatre abstencions dels regidors dels grups d'Independents de
Rafelbunyol i Bloc-Compromís es va acordar:
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PRIMER.- Declarar desert el procediment d'alienació de 27 parcel·les de titularitat municipal,
resultat de la divisió material de la parcel·la E.5.7 integrada en el Sector IV del sòl urbanitzable
residència de Rafelbunyol d'una superfície de 3.354 m2 que segons recent mesurament ascendix
a 3.376,73 m2, per no presentar-se ofertes durant el termini d'un mes atorgat a este efecte,
prèvia la publicació de la convocatòria en el Butlletí oficial de la Provincial núm. 285 de data 30
de novembre del 2013 i en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol en data 3 de
desembre de 2013.
SEGON.- D'acord amb el que preveu la clàusula 10 del Plec, així com en els articles 170 c) i
177.1 del Reial Decret Llei 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, queda obert el procediment d'adjudicació pel procediment
negociat sense publicitat.
TERCER.- Amb la finalitat d'agilitzar el procediment d'adjudicació de les parcel·les, el Ple de
l'Ajuntament acorda delegar en la Junta de Govern Local l'adjudicació de l'alienació de les
parcel·les pel procediment negociat sense publicitat. La dita delegació s'exercirà amb subjecció
a les següents condicions específiques:
1. L'abast de la delegació es limita a l'adopció de l'acord d'adjudicació de l'alienació de
cada una de les parcel·les.
2. Tal acord s'adoptarà previ el compliment dels requisits establits en el Plec de
Condicions economicoadministratives aprovat en sessió plenària de data 25 de
novembre de 2013, i en concret els establits en la clàusula número 8, en la qual cosa
fa referència a l'obertura de les proposicions per part de la Mesa de Contractació, i a
la clàusula 12 en el que fa referència a la classificació per part de la Mesa de
Contractació de les ofertes presentades i al requeriment que per la dita Mesa es
realitze de la presentació de la documentació establida en l'article 151.2 del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
c) D'acord amb el que establix l'article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el procediment Administratiu
Comú, l'acord d'adjudicació farà constar expressament que es dicta en exercici de la
facultada delegada, considerant-se dictat pel Ple de l'Ajuntament. En conseqüència
els possibles recursos que es presenten contra l'acte dictat, deuran considerar-se
interposats contra el Ple de l'Ajuntament, el qual resoldrà sobre els mateixos.
d) La Junta de Govern Local no podrà delegar la present competència en un altre òrgan
municipal.
La present delegació serà revocable en qualsevol moment pel Ple de l'Ajuntament.
QUART.- El present acord de delegació produirà efectes a partir del dia següent a la seua
adopció pel Ple de l'Ajuntament, sense perjuí de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment del que preveu l'article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, i de
l'article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
QUINT.- Publicar igualment el present acord en el perfil del contractant de l'Ajuntament de
Rafelbunyol
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QUINT.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE
PARALITZACIÓ I DEROGACIÓ DEL DECRET 113/2013, DE 2 D'AGOST DEL
CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA PEL QUE S'ESTABLIXEN EL
RÈGIM I LES QUANTIES DELS PREUS PÚBLICS A PERCEBRE EN L'ÀMBIT DELS
SERVICIS SOCIALS.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 21 de gener del 2014 en la s'acorda que es mantinguen les dos mocions i es
llija l'acord del CERMI, Comité de Representants de Persones amb Discapacitat de la
Comunitat Valenciana.

A continuació el Sr. Secretari dóna lectura al comunicat del CERMI CV de data 20 de desembre
del 2013.
“El sector de les entitats sense ànim de lucre que atén les persones amb discapacitat de la
Comunitat Valenciana es troba en un moment crític, després de l'aprovació i posada en marxa
de l'Orde 21/2012, de 25 d'octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual
es regulen els requisits i condicions d'accés al programa d'atenció a les persones i a les seues
famílies en el marc del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en la Comunitat
Valenciana, i especialment després de l'aprovació i posada en marxa el Decret 113/2013, de 2
d'agost, del Consell, pel qual s'establix el règim i les quanties dels preus públics a percebre en
l'àmbit dels servicis socials. Un Decret que s'ha avançat inclús a la implantació per part del
Govern Central, i que ha vingut a establir unes condicions econòmiques duríssimes,
inassumibles en alguns casos, per a les persones amb discapacitat usuàries de centres i
servicis.
El CERMI Comunitat Valenciana ja ho havia anunciat i comunicat als responsables de la
Generalitat Valenciana. A pesar d'això, des del passat 10 de desembre del 2013, els usuaris del
sistema han començat a rebre una comunicació amb la Resolució de la Direcció General de
Persones amb Discapacitat i Dependència, on li'ls comunica quina és la seua aportació a
partir del pròxim 1 de gener del 2014. Una resolució que no aclarix quina és l'esmentada
aportació, ja que no diu si la quantitat indicada és anual, mensual, per dotze mensualitats o per
catorze mensualitats. No hi ha cap error en el que expressa anteriorment: seran catorze
mensualitats en els casos de persones usuàries de recursos residencials. I és que eixe és
precisament el nombre de mensualitats a copagar indicat (verbalment) en algunes Direccions
Territorials de Benestar Social. De ser així, hi ha casos de persones que haurien d'aportar fins
a 160€ mensuals més dels que ingressen, quedant automàticament expulsats del sistema.
D'altra banda, el Decret 113/2013 establix per a persones amb discapacitat usuàries de
Residències, amb caràcter general, una quantitat mínima per a gastos personals fixat en un
19% de l'IPREM. Al voltant de 101€ mensuals a disposició d'estes persones per a roba,
perruqueria, podologia, copago farmacèutic, atenció dental, etc. En cap dels casos rebuts es
respecta esta quantitat mínima per a gastos personals.
El CERMI CV va recórrer este decret per ser contrari a legislació, al propi Codi Civil, i a allò
que s'ha arreplegat en la Convenció de l'ONU sobre Drets de les persones amb discapacitat,
però este procediment pot ser més llarg del que les persones amb discapacitat i els centres
d'atenció puguen suportar. Es denuncia que el Decret 113/2013 genera un empobriment de les
persones amb discapacitat i va frontalment en contra dels drets humans i de la promoció de
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l'autonomia personal promulgada per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de
l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència.
Però és que a més s'està posant en perill la sostenibilitat del sistema, i amb això la dignitat de
les persones amb discapacitat ateses, els llocs de treball i l'activitat econòmica que es genera
entorn d'estos centres en els municipis i comarques on es troba ubicats. Això pel fet que,
segons s'ha informat en algunes Direccions Territorials de Benestar Social, l'aportació dels
usuaris estarà inclosa en les subvencions de la Conselleria de Benestar Social per a
manteniment de centres 2014. Fins ara, esta aportació se sumava a la subvenció. Ara es va a
descomptar, suposant una minoració en el finançament i significant que no es cobrix un 25 %
del cost del servici en molts casos. O el que és el mateix, el tancament de centres i servicis.
Una cosa que sens dubte afectarà els municipis de la Comunitat Valenciana, i pel que se
sol·licita el suport dels Ajuntaments, l'administració més pròxima als ciutadans.
El CERMI Comunitat Valenciana no està en contra del copago, ja que este es produïx des de fa
anys per al manteniment dels servicis socials, però en unes quantitats i proporcions assumibles
pel sector. En este sentit, el CERMI Comunitat Valenciana està obert a la negociació i al diàleg
amb l'Administració Autonòmica per a buscar fórmules de copagos justes i lògiques, acords
amb la realitat econòmica del sector de persones amb discapacitat i no amb la duresa que es
reflectix en el Decret de Copago.
Per la present sol·licitem el suport dels Grups Polítics Municipals, sol·licitant paralitzar
l'aplicació del Decret 113/2013, de 2 d'agost, i procedir a la seua derogació en les Corts
Valencianes, així com la presentació en la Cambra Autonòmica de la corresponent proposició
no de llei en el mateix sentit.
El Comité de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana
(CERMI CV) és la màxima plataforma de representació, defensa i acció social de les diferents
discapacitats, en total a la Comunitat Valenciana representa a més del 95% de les més de
400.000 persones amb discapacitat. Les entitats que se sumen a esta convocatòria són ONCE
(Organització Nacional de Cegos Espanyols), COCEMFE CV (Confederació de Persones amb
Discapacitat Física i Orgànica de la C.V.), FESORD CV (Federació de Persones Sordes de la
C.V.), FISD CV (Federació d'Associacions de la Síndrome de Down de la C.V.), PREDIF CV
(Plataforma Representativa de Discapacitats Físics de la C.V.), ASPACE CV (Federació de
Paràlisi Cerebral de la C.V.), FEAPS CV (Federació d'Associacions a favor de les Persones
amb Discapacitat Intel·lectual de la C.V.), FEDER CV (Federació de Malalties Rares de la
C.V.), FEVADACE (Federació Valenciana de Dany Cerebral Adquirit), HELIX (Federació
d'Associacions per la integració del Sord en la C.V.), FEAFES CV (Federeación d'Asocaciones
de Familiars de Persones amb Malaltia Mental de la C.V.), FEBH CV (Federació d'Espina
Bífida i Hidrocefàlia de la C.V.), FESA (Federació d'Esports Adaptats de la C.V.) i
CALCSICOVA (Coordinadora d'Associacions de VIH-Sida de la C.V.).”
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís indica que el CERMI
es va dirigir als partits polítics perquè presentaren la moció. Alguna vegada s'ha parlat en el si
d'este ple sobre la conveniència o no de presentar algunes mocions, i esta és una de què
consideren que és necessària la seua presentació encara que no siga competència municipal
directa. Volen destacar que amb este co-pagament s'està posant en perill la sostenibilitat del
sistema, i amb això la dignitat de les persones amb discapacitat, els llocs de treball i l'activitat
econòmica que es genera entorn d'estos centres en els municipis i comarques on es troba
ubicats, sent este municipi un d'ells.
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La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, indica que en este decret s'establix
un nou copago dels Servicis Socials en quantitats no assumibles per les persones d'este
col·lectiu. Estan demanant que esta quantitat a pagar es negocie, una cosa que la Generalitat no
ha fet. El PSPV ha presentat diverses propostes per a regular este copago de manera justa i ha
sigut impossible que prosperen perquè el PP ha votat en contra. Consideren que és necessari
recolzar estes mesures, perquè el que establixen són exclusió entre les persones amb discapacitat
i a més no es decidix per criteri mèdic la quantitat a pagar, sinó per renda econòmica i això el
que fa és agreujar les situacions desigualtat que estes persones ja viuen per si. És necessari
establir mesures equitatives, per la qual cosa hem de recolzar la derogació d'este decret.

La resta de grups polítics es manifestes a favor de la moció, sense entrar a debatre-les.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SEXT.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE
PARALITZACIÓ I DEROGACIÓ DEL DECRET 113/2013, DE 2 D'AGOST DEL
CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA SOBRE EL QUAL S'ESTABLIXEN
EL RÈGIM I LES QUANTIES DELS PREUS PÚBLICS A PERCEBRE EN L'ÁMBIT
DELS SERVICIS SOCIALS.

Es dóna per reproduïda la moció de l'anterior punt, així com el resultat de la votació.

Respecte als dos següents punts, el Sr. Alcalde sol·licita que es donen lectura a les dos
mocions, atés que la seua contestació serà la mateixa per a les dos presentades.
SÈPTIM.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOL·LICITANT LA
RETIRADA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA PER A LA PROTECCIÓ
DE LA VIDA DEL CONCEBUT I DELS DRETS DE LA DONA EMBARASSADA.
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern ha aprovat en el consell de ministres del 20 de desembre una nova regulació
de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs (lVE) que serà una de les lleis d'avortament més
restrictives del món occidental i, així, Espanya serà el primer país que quan legisla sobre
l'avortament retrocedix. Açò suposa un retorn al passat, inclús més enllà de la primera llei de
l'any 1985, i que les dones espanyoles tinguen dos opcions, avortar fora d'Espanya si tenen
recursos per a això, o bé avortar a Espanya en condicions de clandestinitat amb el consegüent
risc per a la seua salut i la seua vida. El Sr. Gallardón ha manifestat que és una llei
progressista, tant que només ha comptat amb el suport de l'extrema dreta francesa, el partit de
Li Pen.
Les lleis restrictives d'avortament no reduïxen el nombre d'avortaments, només
incrementen el nombre de dones mortes o que perden la seua salut perquè avorten en la
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clandestinitat i en condicions insalubres. Si esta anunciadíssima reforma ix avant és segur que
s'estaran llevant dos drets a les dones: el de la lliure decisió i el de la salut.
L'actual legislació, la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs reconeix a les dones el dret a una
maternitat lliurement decidida. El que implica, entre altres coses, que les dones decidisquen
sobre el seu embaràs i que eixa decisió -conscient i responsable-siga respectada.
Esta Llei garantix el dret a l'educació i a la salut sexual. Perquè només amb una
educació sexual adequada i amb la millora en l'accés als mètodes anticonceptius, podrem
previndre de manera més efectiva, especialment en persones jóvens, les infeccions de
transmissió sexual i els embarassos no desitjats i, per tant, el número d'ives.
L'actual legislació de terminis és la més estesa entre els països de l'entorn europeu,
molts d'ells governats per partits conservadors. Si el PP aprova esta reforma Espanya serà junt
amb Malta, Irlanda i Polònia un dels països més restrictius en la seua regulació de
l'avortament, i l'únic que ha modificat la seua legislació per a fer-la més restrictiva.
La llei 2/2010 és una llei que funciona, l'any 2012 a Espanya es van reduir els
avortaments un 5% i en la Comunitat Valenciana un 9%. No s'han complit les profecies que
auguraven un increment en el nombre d'avortaments, ni s'han produït denúncies per
complicacions sanitàries de cap tipus. És una llei que fa la pràctica de l'avortament més segura
i equitativa i al facilitar els tràmits perquè es realitze en períodes molt primerencs de la
gestació disminuïx els riscos associats als avortaments tardans. I com mostra un dada: l'any
2012, el 72% dels avortaments que es van practicar en la CV ho van ser en les 8 primeres
setmanes d'embaràs i el 92% en les primeres 12 setmanes d'embaràs.
És una llei en què la majoria de la població es reconeix, i segons l'última enquesta de
Metroscopia una llei de terminis és clarament preferida a una de supòsits com la que pretén
aprovar El Govern.
No hi ha raons socials, jurídiques, metgesses, que justifiquen la reforma que planteja el
govern, tan sols congratular-se amb els sectors més ultraconservadors i catòlics del nostre país,
oblidant el compromís social i democràtic de governar per a la majoria.
Per tot això, els i les socialistes estem disposats a donar la batalla per a frenar la Llei
de l'Avortament de Rajoy, per la qual cosa s'ha presentat una Proposició No de Llei en el
Congrés dels Diputats sol·licitant la retirada d'este avantprojecte de Llei Orgànica amb què el
PP pretén revisar la legislació vigent a Espanya sobre salut sexual i reproductiva i interrupció
voluntària de l'embaràs per al seu debat en el Ple.
Així mateix, hem sol·licitat la convocatòria extraordinària de la Comissió d'Igualtat del
Congrés, perquè comparega la Ministra de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, i la convocatòria
d'una sessió extraordinària i monogràfica del Ple del Congrés, per a tractar l'assumpte en
profunditat.
De la mateixa manera, els diputats i diputades valencians pertanyents al grup socialista
en Les Corts, han presentat una Proposició No de Llei urgent sol·licitant a la cambra
autonòmica que es mantinga l'actual llei.
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple
les següents PROPOSTES D'ACORDS
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Reconeixem el dret a una maternitat lliurement decidida, la qual cosa implica, entre
altres coses, que les dones decidisquen sobre el seu embaràs i que eixa decisió conscient i
responsable siga respectada.
Sol·licitem al Govern d'Espanya la retirada de l'avantprojecte de reforma de la llei de
l'avortament anunciada pel ministre Gallardón i rebutgem la regressió que suposaria la seua
aprovació. “

A continuació llig la seua moció la Sra. Regidor del Bloc-Compromís, passant-se a
debatre les dos juntes.
OCTAU.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT
LA RETIRADA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA PER A LA
PROTECCIÓ DE LA VIDA DEL CONCEBUT I DELS DRETS DE LA DONA
EMBARASSADA.
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís es llig la següent
moció.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La reforma de la Llei Orgànica 2/2010 de 3 de març suposa un clar retrocés en matèria
de drets sexuals i reproductius. Basa el seu argumentari en els criteris marcats per la moral
cristiana més retrògrada. La reforma del PP aposta per un control major sobre el cos de les
dones. S'incrementen les limitacions i les restriccions, cosa que afecta el dret de les dones a
decidir sobre el propi cos.
Tot açò representa les formes més evidents del patriarcat que neguen la llibertat i
l'autonomia de la dona.
La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, feia referència a aspectes normatius de la salut
sexual i reproductiva a més de regular la interrupció voluntària de l'embaràs. Esta llei, sempre
millorable com quasi totes les lleis que regulen la nostra societat, arreplegava mesures de
prevenció, mesures de planificació familiar i mesures d'educació, totes elles necessàries. La
reforma que es vol aplicar no contempla estes qüestions.
Amb esta proposta de llei es comercialitza el dret de les dones a decidir sobre el propi
cos, sent moneda de canvi per a satisfer el seu electorat descontent. Legislar l'avortament sobre
supòsits és fomentar la injustícia social i les desigualtats socials. No garantir l'accés a
l'avortament lliure i gratuït, situa moltes dones en una clara vulnerabilitat social.
La llei que se'ns vol imposar està feta a mesura dels que s'oposaven que es donara una
assignatura d'educació sexual en l'escola. Una educació molt necessària no sols com a
prevenció d'un embaràs no desitjat sinó també com a mesura de protecció de les transmissions
sexuals.
La proposta de llei presentada pel PP naix des de la hipocresia i el fanatisme, una
hipocresia latent que pretén obligar una dona o parella a tindre un fill sabent que el seu fill
naixerà amb malformacions físiques o psíquiques. Perquè, el mateix govern que li obliga a
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parir després, li abandonarà en una societat cada vegada més competitiva i menys humana com
a conseqüència de la fatídica gestió política que s'està fent a l'Estat espanyol.
Per tot el que s'ha exposat en nom del grup municipal Bloc-Compromís es presenta la
següent PROPOSTA D'ACORD:
El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licita:
1r retirada de l'avantprojecte de Llei Orgànica per a la protecció de la vida del concebut i dels
drets de la dona embarassada. Per entendre, que esta proposta de llei vulnera en gran manera
la llibertat de la dona en relació a la seua maternitat, coarta la seua capacitat de decisió i posa
en greu risc la seua salut sexual i reproductiva.
2n Enviar còpia del present acord a:
El Govern d'Espanya
El Ministeri de Justícia
El Ministeri d'igualtat
El Ministeri de Sanitat i Servicis Socials
La Generalitat Valenciana”
Intervé la Sra. Carbonell per a explicar que “estan a favor de la vida, i que les lleis
restrictives com esta no reduïxen el nombre d'avortaments, sinó que incrementen el nombre de
dones mortes a l'avortar en la clandestinitat. Si esta reforma ix a avant perdrem dos drets: el de
la lliure decisió i el de la salut. Volen que es retire este avantprojecte perquè anul·la el dret de
les dones i anteposa un fals dilema resolt per cada persona segons la seua consciència. L'actual
Llei de terminis no obliga a ningú a avortar, però tampoc obliga a ningú a ser mare. En canvi
esta nova llei de Gallardón penalitza l'avortament en dos supòsits que són brutals o
impensables, i és que siga violada o que perille la seua pròpia vida. Estos són els dos supòsits
d'avortament que permet Gallardón en la seua nova Llei. La llei de Sabater es basava en el
respecte a la vida, a la lliure decisió de la dona, al sexe i a la salut reproductiva i sexual. Amb
esta llei les dones deixarem de decidir sobre la nostra vida. Ara ho faran metges, psiquiatres, o
jutges. És important dir que l'Organització Mundial de la Salut assegura que les lleis
restrictives de l'avortament augmenta la mortalitat materna, però no reduïx els avortaments.
Estem davant d'una reforma ideològica que amaga una llei masclista, retrograda i que
augmentara les desigualtats entre les dones que podran fer el turisme abortiu i les que hauran
d'avortar en la clandestinitat amb tot el que açò comporta. Els socialistes sempre hem dit que
no a este tipus de lleis. Fem un crida a totes les dones, indistintament siguen les que siguen. Són
les dones les que han de decidir sobre el seu cos i sobre la seua vida. “

La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, indica que el seu grup ha
presentat una moció contra esta llei perquè estan fent una campanya en tots els ajuntaments al
considerar que tot el que suposa un retrocés en drets és una cosa escandalosa, afegint que “ Fa
la sensació que els governants utilitzen la crisi per a anar retallant drets socials difícils de
tornar a recuperar. En este cas ja hem dit que es tracta d'una reforma de llei que és una
atemptat al dret de decidir de les dones sobre el seu cos i a la salut. Insistir en la vulnerabilitat
de les dones, perquè el tema de terminis i supòsits ja explicats per la Sra. Carbonell és
aberrant. En eixe sentit ens manifestem en contra. “

15

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

La Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que ja es
van manifestar en contra en la Comissió, en primer lloc perquè a l'octubre del 2012 ja es va
presentar una moció en esta línia; perquè no es tracta d'un tema municipal; perquè no coneixen
l'avantprojecte a fons i no volen entrar en esta línia de debat, perquè tal com ha dit la Sra.
Carbonell és un problema de consciència i no entraran en terminis ni supòsits. Finalitza indicant
que “Ens posicionem a favor de la vida i anunciem el vot en contra”.

El Sr. Alcalde indica que en comissió van manifestar que devien retirar estes mocions
per tres motius:
- Perquè ja es va debatre en el ple del 29 d'octubre una moció a este respecte.
- No és competència municipal
- L'avantprojecte de llei pot modificar-se al ser tractada en les Corts.
Afig que “la doctrina del Tribunal Suprem de 1985, és la que va intentar portar a
terme el Sr. Zapatero en 2004, però que la va retardar al 2008 oposant-se en molts punts a esta
doctrina. Dir que el Sr. Zapatero no portava el seu programa el tema de l'avortament, però
nosaltres sí, per la qual cosa no és res estrany que es presente.
Esta nova llei pot explicar-se en quatre idees:
1.- Nega rotundament el dret subjectiu de la dona a avortar.
2.- La menor d'edat ha de comptar amb el permís dels seus pares o tutors. Es tracta d'un tema
molt debatut en el PSOE i amb molta gent en contra.
3 - Només permet l'avortament en cas de violació i quan el fetus constituïsca un risc físic o
psíquic molt greu que ha de ser ratificat per metges especialistes.
4.- Dret a la vida els afligits per alguna discapacitat, perquè entenen que no hi ha embrions ni
de primera ni de segona.
5.- La llei respecta la llibertat de consciència dels metges davant de l'avortament i no penalitza
les dones que avorten.
Dir-los que les opinions són presumpció de veritat. Una opinió no pot recolzar-se en
insults, amenaces ni burles, dient el que s'està dient (retrògrads, manipuladors, hipòcrites…).
Cal donar arguments. Les raons per què nosaltres estem en contra de l'avortament és perquè no
concebem que hui en dia s'accepte l'assassinat d'un ser innocent i dèbil i molt menys per la seua
pròpia mare. Eixe ser, que és un ser humà, perquè hui l'avanç de la medicina molecular
confirma que la vida humana està ja present en l'embrió, té ja la seua identitat genètica, el
ADN. Nosaltres acceptem que el fetus és un ser humà. Vostés parlen del dret subjectiu de la
dona, però no diuen res del dret d'eixe xiquet que està en el ventre de sa mare. Esta pot fer el
que li done la gana amb el seu cos, però no amb el xiquet, perquè no és un òrgan del seu cos.
És una cosa que està en el seu cos i després ix d'ell.”
Acaba dient que cada un té la seua opinió i demana que la respecten igual que ells
respecten la seua.
La Sra. Carbonell respon al senyor alcalde indicant-li que “sí que respecta la seua
opinió. Si es presenta la seua moció és perquè l'acord d'este avantprojecte es va aprovar al
desembre del 2013 i té unes reformes que no contemplaven l'anterior. És molt depriment sentir
al Sr. Alcalde dir que este tema no és competència municipal, perquè el dret a la salut i a
decidir de les dones no ho és. Ni el dret a la vida, perquè vostés parlen del dret a la vida, però
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s'obliden del dret a la vida de la dona que concep.” Li indica el sr. Alcalde que “encara no ha
sentit parlar del dret del xiquet.” Respon la Sra. Carbonell “que tal vegada ho tinga més clar
que ell, però que encara té més clar que el dret a decidir és de la mare i que no poden posar en
perill la salubritat, la integritat física, psíquica i jurídica de la dona. Finalment tenen clar que
l'avantprojecte es pot modificar, però estes denúncies estan per a això, perquè es modifiquen,
perquè sinó el PP les aprovaria sense més. “
Intervé el Sr. alcalde indicant que “s'alegra que tinguen tant d'interés a exaltar la dona i
que tant de bo l'any 34, quan una de vostés va proposar el vot, ho hagueren aprovat. “
La Sra. Piquer manifesta que “respecta l'opinió de tots i no considera que haja insultat
a ningú. Insistix que Gallardón amb esta reforma vol acontentar al sector més fanàtic i
retrògrad que li vota, i això no ho considera un insult. En referència a les competències
municipals, vosté diu que té sentències on s'indica que açò no és competència municipal. Però
per a nosaltres es tracta de parlar amb tot el respecte del món i és un lloc on es pot parlar
d'este tema amb seguretat.”

Per al·lusió la Sra. Barrachina li contesta que ella personalment no es va sentir al·ludida,
però que ho va demanar per si algú podia sentir-se ofés.

Finalment sotmeses les dos mocions votació, les mateixes són desestimades per huit
vots en contra dels regidors dels grups Popular i Independents de Rafelbunyol i cinc vots a favor
dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
CREACIÓ D'UN BANC DE LLIBRES
Per part de la Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, es dóna
lectura a la moció següent:
“En el mes de desembre del passat any va ser presentada pel partit socialista d'esta
localitat i aprovada per majoria absoluta en este ple, la creació d'un banc de llibres a
Rafelbunyol amb les aportacions que els veïns pogueren fer de llibres de text i material escolar
per a contribuir a pal·liar els efectes de la crisi econòmica en les famílies amb més problemes.
Des de l'aprovació d'esta iniciativa i moltes vegades hem rebut diverses demandes i
propostes de pares d'alumnes del col·legi de la població i de l'institut de secundària que
coneixent esta proposta es lamenten que no s'haja posat en marxa.
Per tot l'anterior, Independents de Rafelbunyol proposa al Ple el següent PROPOSTA
D'ACORD
1-Elaboració per part de la responsable en esta àrea d'un informe de la situació actual
de la moció presentada en el seu dia per a la creació d'un banc de llibres.
2-En cas de quedar clar que no funciona este servici, proposar que es nom algun
responsable per a coordinar-ho i que puga ser efectiu en el pròxim curs.
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3-Impulsar en la mesura que siga possible la proposta d'idees per a trobar la fórmula
adequada, basant-nos en l'exemple de moltes localitats on està funcionant sense cap
problema”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 21 de gener del 2014 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement
al ple de l'ajuntament per set vots ponderats a favor dels representants dels grups BlocCompromís, Independents de Rafelbunyol i PSPV-PSOE i sis abstencions ponderades del
representant del grup del Partit Popular.

Continua explicant la Sra. Barrachina que no entra a valorar si es tracta d'una
competència municipal o no, perquè tampoc ho és l'acompanyament escolar i es va aprovar,
com tampoc ho era l'adquisició gratuïta de llibres fa uns anys i no va ser un problema. Es tracta
més d'un tema de voluntat política que d'una altra cosa. És veritat que la LOMCE està ací i que
es van a canviar els llibres. Però creu que pot adoptar-se l'acord adaptat a esta nova
circumstància, perquè es tracta de col·laborar per a evitar el gasto que es produïx en Servicis
Socials. El seu partit s'oferix a col·laborar en l'intent i parlar amb l'AMPA, perquè són de
l'opinió que no es van a canviar tots els llibres. Insistix que la moció està oberta i es pot adaptar
a les circumstàncies.

La Sra. Piquer, regidor del Grup Bloc-Compromís, inicia la seua exposició indicant que
la mateixa moció diu que es tracta d'una moció del grup socialista ja aprovada però que no ha
eixit avant. Considera que tal vegada es podria lligar esta moció amb la següent d'IdRa de seguir
les mocions aprovades. Ho troba curiós que es presente esta moció i a continuació la del
seguiment de les mocions. En relació a esta moció que s'està debatent, el seu grup està d'acord,
perquè el Banc de llibres sempre els ha paregut un bona idea. Incidir que no sols esta moció,
sinó moltes, són temes de voluntat política, perquè l'Ajuntament ha fet coses en el col·legi que
no són de la seua competència.

La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, realitza dos observacions abans
d'entrar en la moció. “És veritat que IdRa en la següent moció vol crear una comissió de
seguiment de les mocions aprovades. És un absurd, perquè el ROF diu que l'Alcalde té
l'atribució d'executar i fer complir els acords de l'ajuntament. Si en 2012 esta moció ja va ser
aprovada, no és la nostra obligació demanar que açò es complisca, perquè és una obligació de
l'alcalde. El que hauríem d'estar fent és demanar que complisca amb les seues obligacions, una
cosa que esta fent sistemàticament. Açò demostra que hi ha un incompliment de les regles
democràtiques. No hauríem d'estar ací demanant que ho fera, perquè almenys havia d'haver
demostrat que ho havia intentat. El seguiment d'esta moció, el nostre grup el va realitzar i va
estar parlant amb les AMPAS. En la del col·legi, la sra. Regidora els va parlar de la moció,
però els va indicar que l'oblidaren perquè no hi havia diners i en l'institut ni tan se vol tenien
coneixement de la mateixa. Ara li estic recordant el senyor alcalde el que ha de fer i no fa.
Anem a votar-la a favor, i exigim que s'elabore un informe en relació a la seua posada en
funcionament, perquè segons este Alcalde res és competència municipal: ni l'educació, ni la
sanitat. “
Intervé el Sr. alcalde per al·lusions personals, dient-li a la Sra. Carbonell “que està
mentint públicament. L'alcalde té unes competències que marca l'Art. 21.a) i que no tinc les
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competències que vosté diu que em marca el Ple i no és així. Les meues competències les marca
la llei. L'Ajuntament no té res a veure amb l'Institut, però en l'educació bàsica si que tenim unes
competències i obligacions com és el conserge, la neteja, el pagament de la llum, del gas…
Però en el règim intern no tenim competències de cap tipus. Per tant, el que vosté diu, nosaltres
ho transmetem a l'AMPA i la pròpia regidora en el consell escolar ho va dir. Si ells no van
voler posar-ho en marxa, nosaltres no podíem fer-ho. I ara quan isca la llei de la
transparència, sabran vostés quantes competències pròpies i impròpies té l'Ajuntament.
Per al·lusions, respon la Sra. Carbonell, indicant que no té cap dubte on s'establixen les
competències del ple, però també sap on s'establixen les del sr. alcalde i complir amb les
decisions del ple és una de les seues obligacions. I vosté desmereix a l'ajuntament i a la
ciutadania.” Intervé el Sr. Alcalde demanant que li diga que és el que no complix. Insistix la
Sra. Carbonell que esta moció es va aprovar en ple i tenia l'obligació, com a mínim, de posar-la
en marxa.
Respon la Sra. Piquer, regidora d'educació, “que ho va proposar en el Consell Escolar i
va estar parlant amb la directora, la qual li va comentar que els llibres en alguns cursos
canviarien. Hi ha gent que no vol tornar-los. I paraules textuals de l'AMPA són que açò era un
embolic perquè ja es preocupaven per internet o personalment de buscar els llibres dels cursos
anteriors. I sempre que s'ha parlat d'este tema en el Ple, sempre ho ha dit en Consell Escolar i
sempre li han dit que no. Després està el tema del repartiment de llibres. La gent és de l'opinió
que si entrega dos llibres, vol que li donen dos llibres. I si hi ha més xiquets que llibres? Sap
que altres pobles sí que ho fan, però és perquè tenen un poc de pressupost i compren els llibres
que falten. Nosaltres hem estat molts anys donant els llibres. I ningú li ha ajudat. Per voluntat
política no és. Facen la proposta i participen tots en la seua posada en funcionament.

La Sra. Carbonell respon que ells sempre s'han mostrat disposats a col·laborar. Però no
es tractava només d'economia amb la moció que van proposar en el seu dia sinó d'inculcar la
solidaritat de la gent.
La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, indica que poden col·laborar,
però per a això es necessita la voluntat que la moció isca avant.
Recorda el Sr. Encarnación que en èpoques pròsperes l'Ajuntament regalava els llibres.
Ara és distint i cal buscar recursos. Potser este és un d'ells. Intentem col·laborar entre tots i
posar-la en marxa. Pregunta la Sra. Piquer “perquè està l'AMPA?” Respon el Sr. Encarnación
que si l'AMPA no vol col·laborar, per tant intentem-ho igual.
Finalment, sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per sis vots en contra dels
regidors del grup Popular i huit vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE,
Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís.
Explica el Sr. Alcalde que voten en contra, perquè no és de la seua competència i que
continuaran fent-ho com sempre, des de servicis socials.
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DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT PER AL SEGUIMENT
EN EL COMPLIMENT DELS ACORDS PLENARIS APROVATS
Explica el Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, que la
moció està modificada a petició dels portaveus de la comissió, passant a llegir-la.
“La legislació referent al marc normatiu que regula el funcionament de les Entitats
Locals constituïx la font normativa reglamentària d'organització per a un Ajuntament.
Així, conforme a l'Art. 21 de la Llei Bases de Règim Local, i l'article 41 del ROF, diuen;
és funció de l'Alcalde "Fer complir les Ordenances i Reglaments municipals, ordenar la
publicació, i executar i fer complir els acords d'un Ajuntament."
Des de l'inici d'esta legislatura, el nostre Grup Polític ha presentat al Ple del nostre
Ajuntament, mocions tant individuals, com conjuntes amb altres grups, de les quals moltes
d'elles havent-hi sent aprovades en este ple, no han sigut executades per part del Sr. Alcalde,
responsable últim de fer complir Ordenances i Reglaments, així com d'executar i fer complir els
acords municipals.
Vist que el desistiment en el compliment dels acords de Ple, per part del senyor Alcalde és
evident, com a exemple d'això, recordarem a continuació algunes d'estes mocions presentades
per este Grup Municipal o en les que va participar i que van ser aprovades en Ple, i que
actualment encara no han sigut executades; així:
En el ple ordinari del 28 de gener del 2013, es va aprovar una moció relativa a la
realització d'una auditoria energètica a Rafelbunyol, en la que els seus punts d'acord
sol·licitaven la petició de pressupostos per a la realització d'esta auditoria i conéixer
així quines condicions caldria marcar, per a la creació d'unes bases de licitació per a
un servici integral de subministrament, i manteniment públic energètic en esta localitat,
proposta de què en estos moments no tenim cap tipus d'informació.
En el Ple Ordinari de 25 de Febrer del 2013, es va aprovar una moció conjunta dels
grups municipals, PSOE, BLOC i IdRa relativa a la creació i aprovació d'una Comissió
Informativa Especial, per a estudiar l'expedient referent a la connexió i Ampliació de la
Subestació de Museros, i que tampoc s'ha realitzat.
En el ple celebrat el passat 26 de març del 2013, es va aprovar una moció relativa a la
preparació per part de Secretària d'un informe referent a tots els contractes que ha
participat i quanties econòmiques abonades a la mercantil INOVA, informe que encara
no ha sigut entregat.
En el ple ordinari 25 de novembre del 2013, es va aprovar novament l'execució amb
caràcter urgent, de la moció presentada el 25 de Febrer, per a la creació i aprovació
d'una Comissió Informativa Especial referent a la connexió i Ampliació de la
Subestació de Museros.
Podríem continuar enumerant algunes mocions més aprovades en esta situació, igual que
existixen també altres tantes mocions aprovades i incomplides de la resta dels grups polítics,
però entenem que estes, són suficients per a demostrar els reiterats incompliments per part del
Sr. Alcalde en el compliment de les seues funcions referents a l'execució d'estos acords.
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Atés que la normativa actual no obri cap via més enllà que el recurs administratiu, la via
jurídic administrativa o la reclamació al defensor del poble a la recerca d'empara, es produïx
un buit legal que permet el continu incompliment d'allò que s'ha acordat en Ple, el que conduïx
a portar decisions plenàries, aprovades democràticament per la majoria dels representants dels
ciutadans, a una via morta.
Davant de tal situació entenem de la necessitat buscar vies que recolzant-se en les
comissions informatives existents permeten realitzar el seguiment de les mocions aprovades pel
Ple i en la que els seus membres puguen ser informats de la seua situació, bé per al seu
seguiment, o reformulació o retirada.
Per tot l'anterior, Independents de Rafelbunyol proposa al Ple el següent PROPOSTA
D'ACORD:
PRIMER.-Instar a l'Excm. Sr. Alcalde perquè complisca i faça complir allò que s'ha
assenyalat en els acords plenaris en els termes que s'assenyalen en article 21 de la Llei
7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local, en el 41 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en l'article 24, apartat g) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
SEGON.-Que a petició dels diferents portaveus polítics puga ser introduïda en
qualsevol de les comissions de Règim Interior un punt que permeta realitzar el
seguiment dels acords plenaris aprovats”.

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior de data 21 de gener del 2014 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per dos vots ponderats a favor del representant del grup Independents de
Rafelbunyol i onze abstencions ponderades dels representants dels grups Popular, PSPV-PSOE i
Bloc-Compromís.

Continua indicant el Sr. Encarnación que no vol entrar en més detalls. El seu grup, igual
que altres, han presentat moltes mocions, algunes d'elles més importants, i si s'han aprovat,
entenen que devien posar-se en marxa. Hi ha algunes que per diferents excuses o motius s'han
allargat molt en el temps, com és la comissió pel tema d'INNOVA. Hem vist que les armes
legals són molt bàsiques, com és el tema dels precs. Pensen que l'única manera perquè es
complisca és la d'insistir. I esta proposta és una forma d'insistir més. És una forma d'arribar a la
comissió de règim intern i veure el seguiment de les mocions que estan en marxa. Evidentment
les decisions no seran vinculants, però estem insistint. Insistix que la moció va ser modificada
tal com li van demanar el Sr. Carbonell i el Sr. López i espera que la recolzen, perquè es tracta
d'una cosa que ens beneficia a tots, perquè s'intenta buscar la màxima democràcia en este
Ajuntament encara que siga complicat.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, reitera les seues paraules de la
Comissió respecte a les obligacions de l'ajuntament i del control per part dels grups polítics.
Però voler traslladar açò a unes comissions que no tenen competència, no ho veu clar, però
vosté insistix. Hi ha una cosa evident com és instar l'Alcalde que complisca amb les seues
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obligacions. Evidentment estan a favor, però li advertixen que no valdrà de res, perquè els
mecanismes són els recursos administratius, el contenciós administratiu tal com s'admet en
l'exposició de motius. La votaran a favor, encara que demanarien que retirara el títol de la
moció.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, també insistix en la no necessitat
les comissions informatives, perquè hi ha apartats on portar-los a terme. Ja ha dit que ha
eliminat això de la creació d'una comissió especial. Inclús els recorda que en l'orde del dia de les
comissions informatives hi ha un apartat de precs i pregunta. I allí poden formular-se. Inclús pot
presentar-se per escrit perquè no se sorprenguen i puguen contestar. Al mateix temps si no els
satisfà la contestació, pot tornar a preguntar-se en el ple o inclús demanar un informe de com
està la moció. No veuen necessària la moció, però sí l'esperit que porta implícit de què es
reclamen les mocions i veure si es fan o no es fan. És per això pel que ho poden votar a favor.

El Sr. Alcalde lamenta que s'arribe a estos extrems, perquè sempre ha procurat que la
decisió del ple es porte a terme. Totes les mocions es remeten als organismes oficials
corresponents. Indica que hi ha mocions que requerixen un estudi molt profund, com en el cas
de la connexió exterior de la llum on s'han hagut de fer gestions per a saber el tema del final de
la línia elèctrica i assabentar-se que finalment no han participat altres municipis. S'està estudiant
l'assumpte i s'està preparant per al 6 de febrer, indicant que I tornant al tema de la subestació,
s'ha invitat a INNOVA a la reunió, però no vol vindre, i els ha fet uns escrits defenent la seua
posició Tot açò no és qüestió d'un dia, dos o tres, sinó que porta el seu treball.
Respon el Sr. Encarnación al senyor alcalde que s'està parlant d'unes mocions que es
van parlar i van aprovar al febrer del 2013. Insistix el Sr. alcalde que hi ha actes aprovades pel
Ple i que tot el que vosté pregunta per a la creació d'esta comissió ja es va parlar ací en ple.
Continua el Sr. Encarnación afegint “que és veritat que es van demanar molts
expedients, i si que els van estudiar. En referència a INNOVA, li demanem que s'execute la
moció. En el tema de la llum, la realitat és que en 2013, el Sr. Ubach, es va emportar molts
diners. I per a acabar, vosté ens ha dit que estiguérem tranquils que sempre ha fet el que devia.
El que pareix que no està tranquil és vosté, perquè si no, no tindria inconvenient en què totes
les mocions que s'han aprovat es dugueren a terme.
El SR. Carbonell no entén res, perquè s'està parlant de la introducció de la Moció però
no dels seus acords. Referent a la moció insistix en la retirada del títol de la mateixa. Posa molt
interés a dir que la Comissió Informativa resoldria. I no es va a resoldre res en ella.
Per al·lusions el Sr. Encarnación insistix que és per a fer un seguiment dels acords, no
diu que siguen vinculants. És el que arreplega la moció.

Finalment sotmesa la moció, la mateixa és aprovada per sis vots en contra dels regidors
del grup del Partit Popular i huit vots a favor dels regidors del grup del PSPV-PSOE,
Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís.
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DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS DE SOL·LICITUD
D'INFORME LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN RELACIÓ AMB LA
POSSIBILITAT DE REVISIÓ DELS IMPOSTOS, PER A FER-LOS MÉS
PROGRESIUS EN FUNCIÓ DE LA RENDA, I DE RENEGOCIAR EL DEUTE
MUNICIPAL AMB LES ENTITATS BANCÀRIES.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Com a conseqüència de la crisi econòmica generalitzada, alguns veïns i veïnes de
Rafelbunyol tenen serioses dificultats per a fer front a uns impostos municipals cada vegada
més elevats per l'enorme endeutament que patix la nostra població; un endeutament que no és
alié a la gestió municipal.
El deute públic i el pagament dels seus interessos ocupen una part molt important en la
distribució dels pressupostos de l'Ajuntament de Rafelbunyol, 250.000 € en el pagament dels
interessos i 597.000 € en l'amortització dels préstecs, el que fa un total de 847.000 € per a l'any
2013 (més de 140 milions de les antigues pessetes). Este deute afecta de manera negativa, i
molt, els servicis que presta o podria prestar l'Ajuntament de Rafelbunyol i signifiquen més del
15 % del total del pressupost per al 2013.
Sabem que part d'este deute no deriva, ni tan tan sols té una relació directa amb el
gasto en servicis públics municipals, més prompte té a veure amb gastos com: la urbanització
del sector IV, la gestió de les VPO amb PRODAEMI, l'ampliació de la Residència, el Centre de
Rehabilitació, el SPA, part del crèdit per a pagar a subministradors i proveïdors pel deute que
la Generalitat i la Diputació mantenen amb l'Ajuntament de Rafelbunyol ...
Així mateix, una part d'este deute pot tindre un origen que no és legítim, ja que es basa
en rescats financers que posen els beneficis d'uns pocs per damunt dels de la majoria, naixen
d'unes polítiques fiscals injustes per a la majoria, i utilitzen uns mecanismes financers que no
tenen més justificació que la de concedir preponderància econòmica, política i social a bancs i
altres organismes financers.
PROPOSTES D'ACORD
1. Que la intervenció municipal elabore un informe al voltant de les propostes
següents:
a) La possibilitat de posar en marxa una revisió dels impostos municipals, amb
l'objectiu de fer-los realment progressius en funció de la renda i alleujar els
sectors més exclosos de la població.
b) La possibilitat de renegociar el deute municipal amb les entitats bancàries.
2. Tot això seguint el procediment següent: informe de la intervenció, propostes dels
grups municipals, dictamen en comissió i aprovació pel Ple.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Permanent
de Comptes de data 21 de gener del 2014 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement
al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Carbonell que els impostos que poden ser progressius tots hauríem de
saber quins són (IBI, IMCV). No estan parlant que la recaptació de l'ajuntament siga inferior,
sinó d'una redistribució més justa. Si foren tècnics presentarien una moció més tancada, però no
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ho són, recordant que la interventora no està només per a fiscalitzar, sinó també per a aportar
idees. Pensen que es poden fer impostos progressius i continuar amb les ajudes d'emergència
social. Són coses distintes. Entenen que la renegociació del deute amb els bancs, es pot intentar.
Si després els diuen que és impossible per llei, no es farà. Es tracta d'una moció que pensa
intenta ajudar els veïns, perquè uns estan passant-ho pitjor que altres i a més és un tema que
porten plantejant-ho des de fa prou de temps.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, reitera les paraules
de la comissió informativa explicant que es tracta d'una moció que els agrada molt perquè
entenen que estan en una situació molt complicada i els pareix bé que qui més tinga més pague.
Però quan es va debatre com posar-la en funcionament, van sorgir idees diferents. Al final va
parlar la interventora i ens va dir que el punt número 2 de la moció no es podia fer. És veritat,
que la proposta es va aprovar per unanimitat, però continuen sense veure clar com pot posar-se
en marxa el punt número 1 de la moció, esperant que l'informe de la Sra. Interventora ho
aclarisca. També demanaria que si coneix altres poblacions que estiguen aplicant este tipus
d'impostos progressius els estudiem per a veure si es pot copiar.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que la moció demana
l'elaboració d'un informe. Una vegada realitzat el mateix es reuniran per a decidir la progressió
dels impostos. Pensen que este tipus d'impostos sí que està aparellat a l'ajuda social. El seu Grup
també expressa els dubtes de a quins impostos podria aplicar-se la moció, però la moció els
pareix correcta i la votaran a favor.

El Sr. alcalde en nom del Grup Popular, indica el sentit favorable del vot del seu partit a
la moció, encara que explica que estan en contra del fons de la moció, perquè la diferència de
fortuna té ja un impost que és el IRPF, però els impostos municipals no poden eliminar-se i
tenen uns barems establits com és el cas de l'IBI, que es tracta d'un impost real. El IAE ve
marcat per la situació física de l'activitat; l'ICIO pel valor de la construcció a realitzar… Potser
el que poden estudiar és el tema del fraccionament dels pagaments, (pot ser en deu mesos).
D'esta manera es facilitaria el pagament als contribuents. No està en contra que la interventora
realitze l'informe i estudie el tema.

Explica el Sr. Carbonell que no volia fer una moció tècnica. Recorda que tots els
impostos tenen una base imposable en funció del bé que està gravat, sobre el qual s'apliquen uns
tipus. Té clar que no pot fer desaparéixer els impostos, però sí que establir uns trams i fer-los
progressius. Ara només estan dient que volen un informe d'intervenció per a fer els impostos
progressius i quan tinguen l'informe ja parlaran de fórmules concretes.

Finalment, sotmesa a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT EL
SUPORT A LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI DE RECUPERACIÓ DEL DEUTE
HISTÒRIC DE L'ESTAT AMB LA COMUNITAT VALENCIANA
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Les comunitats autònomes tenen un sistema de finançament asimètric, en el que conviuen dos
règims diferents: el foral (País Basc i Navarra) i el de règim comú (resta de comunitats
autònomes.).
Este sistema de finançament i la seua aplicació posen en dubte el compliment de la pròpia llei
de finançament autonòmic (LOFCA) quant als principis d'igualtat i suficiència, la qual indica
que "...el sistema d'ingressos de les comunitats autònomes {...} haurà d'establir-se de manera
que no puga implicar, en cap cas, privilegis econòmics o socials". Igualment amb el sistema de
finançament actual i la seua aplicació sobre la Comunitat Valenciana es vulnera la pròpia
Constitució que assenyala que "L'Estat garantix la realització efectiva del principi de
solidaritat consagrat en l'article 2 de la Constitució i vetlarà per l'establiment d'un equilibri
econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol... "
Amb les dades disponibles de liquidacions dels sistemes de finançament autonòmic es podria
qüestionar el compliment de la LOFCA i de la Constitució, no sols per la diferència de
finançament entre comunitats forals i de règim comú, sinó també per les diferències existents
entre les pròpies comunitats de règim comú.
En concret, les dades permeten realitzar una adequada comparació entre les comunitats de
règim comú durant el període 2002-2012, anys en què totes elles assumixen unes competències
semblants. El càlcul de la infrafinançament patida per la Comunitat Valenciana respecte a la
mitjana de comunitats autònomes de règim comú ha sigut objecte d'un informe amb el títol
Criteris i propostes per a un nou sistema de finançament autonòmic, elaborat per una Comissió
d'Experts per encàrrec de les Corts Valencianes. Este informe quantifica en 13.449 milions
d'euros la infrafinançament patida durant el període 2002-2012, una xifra que ha sigut avalada
també per l'informe sobre el deute, dèficit i finançament de la Comunitat Valenciana. Proposta
de bases per a un nou sistema de finançament autonòmic, realitzat per la Comissió d'Economia
de l'Alt Consell Consultiu de la Comunitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana té un elevat deute públic i el principal creditor és El Govern
d'Espanya per mitjà del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i el Fons de Proveïdors.
Constatada i fet la peritatge de la infrafinançament acumulada, és urgent una actuació
immediata que reconduïsca eficaçment la situació cap a la solució dels greus problemes
financers de la Comunitat Valenciana.
Per tant, l'estabilitat i la supervivència de l'autogovern valencià passa, sens dubte, per dos vies
per què s'han de treballar: D'una banda, la recuperació del deute històric que té l'Estat amb la
Comunitat Valenciana i, per un altre, un nou sistema de finançament autonòmic que no ens
castigue ni discrimine i que ens permeta aconseguir el compliment de tots els servicis que ens
atorga eixe autogovern. És per això que es demanen les següents PROPOSTES D'ACORDS:
PRIMER. L'Ajuntament de Rafelbunyol mostra el seu suport a la Proposició de Llei de
la recuperació del deute històric de l'Estat amb la Comunitat Valenciana acumulat per
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la infrafinançament autonòmica durant 2002-2012, presentat pel grup parlamentari de
COMPROMÍS.
SEGON. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta a les Corts Valencianes i al Consell que
reclamen legislativament els 13.449 milions d'euros, en concepte de Deute Històric de
l'Estat Espanyol cap a la Comunitat Valenciana acumulat per la infrafinançament
autonòmica durant el període 2002-2012.
TERCER.-L'Ajuntament de Rafelbunyol demana que per a la reclamació d'este deute es
cree una Comissió mixta Consell-Corts Valencianes integrada pel Conseller d'Hisenda
i un representant de cada Grup Parlamentari de les Corts.
QUART.-l'Ajuntament de Rafelbunyol demana que el mecanisme de compensació del
deute a les arques públiques valencianes, que serà objecte de la negociació amb el
Ministeri d'Hisenda, s'haurà de concretar abans de l'entrada en vigor del nou sistema
de finançament de les comunitats autònomes, previst a la LOFCA.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Permanent
de Comptes de data 21 de gener del 2014 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement
al ple de l'Ajuntament per unanimitat.

Explica el Sr. Carbonell que no és la primera vegada que porten esta moció al Ple, i que
una Moció pareguda l'han presentat en les Corts valencianes. Insta que es pressione en el sentit
de la moció.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, entén que este tipus
de mocions servix per a fer pressió a este tipus de reivindicacions.
Els portaveus dels grups del PSPV-PSOE i del partit Popular manifesten així mateix el
suport a la Moció.

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

DESÉ TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE ADOPCIÓ DE
MESURES DE SEGURETAT EN CAVALCADES O DESFILADES
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“El 5 de gener es va celebrar la cavalcada de reis, com és tradicional en la nostra
població. A causa del mal temps es va modificar la planificació de la mateixa. Per este motiu no
es van col·locar les tanques de protecció. Este fet va fer que els xicotets i xicotetes s'acostaren
molt als tractors que transportaven els reis. Açò suposa un perill flagrant per a tots els
assistents que s'acostaven per a arreplegar caramels.
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La protecció dels veïns i les veïnes fa que siga necessari fer tots els esforços en la línia
de previndre els riscos que puguen ocasionar les diferents cavalcades, sobretot, la de la
vesprada del 5 de gener en què hi hi ha tants xicotets i xicotetes.
D'altra banda, també cal tindre en compte les mesures de protecció i seguretat per a
totes les festivitats en què acudix una gran quantitat de gent.
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a través de la seua junta
de govern, ha aprovat el Decàleg Orientatiu: “Cavalcada Segura”, que arreplega una sèrie de
recomanacions amb què es pretén minimitzar els riscos en espectacles, activitats recreatives i
actes públics amb assistència massiva de persones que utilitzen vehicles de motor, remolcs o
semiremolcs.
Per tot açò, presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Tindre en compte tot allò establida en el decàleg orientatiu de la “cavalcada
segura”, aprovat per la Junta de Govern de la FEMP.
2. Iniciar un procés de regulació de les cavalcades i qualsevol altra manifestació
pública al carrer on s'utilitzen carrosses o elements que discorren per la via pública i
que puguen ocasionar un perill, tant per a les persones que desfilen com per al públic
assistent.
3. Elaborar i publicar una normativa clara que regule tot el que faça referència a les
cavalcades i desfilades organitzades en el municipi perquè es garantisca la seguretat de
les persones que participen, dins i fora de les desfilades. “

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Règim
Intern data 21 de gener del 2014 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.

Reitera que la moció no va en contra de ningú, sinó a favor de la prevenció. En principi
va ser la gent la que va manifestar el descontentament pel desenvolupament de la cavalcada. Al
parlar amb companys li van indicar l'existència del decàleg de la FVMP, encara que està pensat
per a poblacions més grans, però es pot adaptar. En principi estan parlant més del tema
organitzatiu que de la normativa, i pensen que es podria millorar. És clar que feia aire i
dificultava el tema de l'organització de com estava planificat. Es deuria haver tingut en compte
el tema de la prevenció.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que les
queixes que els van arribar del dia de la cavalcada han de fer-los millorar. La proposta de
buscar unes normatives per a este tipus d'actes els pareix interessant, però cal tindre en compte
que no sols és la cavalcada de reis, sinó que també hi ha altres. Han investigat com s'està actuant
i els han comunicat que davant de qualsevol acte, es realitza un pla d'emergència en què estes
normatives, d'alguna manera ja s'estan arreplegant. Demana més informació respecte d'això al
regidor de seguretat i els explique en què consistix el pla d'emergència i si pot pal·liar la falta de
normatives.
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El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, indica que sense ànim de criticar és cert
que va haver-hi un poc de descontrol tal vegada provocat pel temps. Recorda que l'aforament
de la Casa de la Cultura es va sobrepassar, per la qual cosa les mesures que s'adopten són ben
vingudes.

El Sr. Bohigas, regidor de seguretat ciutadana, respon que qualsevol esdeveniment que
se celebre en el municipi prèviament passa per la policia, la qual demana una sèrie de requisits i
normes. Respecte a les cavalcades, li dóna més por la d'altres entitats que se l'organitzen i
controlen elles. Els pareix bé que es realitze una normativa, però cal pensar molt bé en què
posem perquè després la gent pensa que li estan coartant tot el que vol fer. Respecte a la
cavalcada, hi ha moments donats en què s'ha de prendre una decisió i es deu assumir si encertes
o t'equivoques. Als remolcs se'ls protegix les rodes per uns panells de fusta de tal manera que no
es puga accedir als mateixos. Normalment s'acordona tot el carrer Magdalena que és per on
passa la cavalcada però no el camí des de la residència fins al recinte per on es desenvolupa.
Aclarix el Sr. López, que el descontrol va ser en la Casa de la Cultura, on tot el món es
va amuntonar per a entrar i això va ser perquè no va haver-hi una previsió.

Aclarix la Sra. Losada, regidor del Partit Popular, que ella va comunicar als pares
diverses vegades que una vegada arreplegat el regal no es quedaren en el saló i isqueren per
l'escala del carrer Màrtirs, precisament per a evitar l'aglomeració.
Insistix la Sra. Piquer que es tracta d'una proposta per a una qüestió preventiva total,
perquè és millor previndre que després els demanen responsabilitats.
Aclarix la Sra. Losada que personalment no li han arribat queixes.

Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

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

SEGON.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Informa el Sr. alcalde de l'escrit de felicitació rebut per l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua en relació als acords adoptats per a aconseguir la plena normalitat del valencià.
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També informa que per decret de l'alcaldia s'ha aprovat la inclusió dins del PPOS la
realització dels frontons per 26.000 € i la construcció de dos pistes de tenis per 95.840 €.
També informa de les obres incloses en el Pla de Camins i Carrers de la Diputació per al
bienni 2014-2015 amb la pavimentació de varis carrers de la població per 49.000 €.

Informar que respecte al Programa d'Ajudes Socials informar enguany s'han produït
249 ajudes, de les quals 98 han sigut extraordinàries, amb un import total de 53.120,90 €
Quant al tema de la licitació del servici de recaptació informa que ja ha eixit publicat en
el Diari Oficial de la Unió Europea i també en el BOE i BOP, estant prevista la recepció
d'ofertes fins al 14 de febrer i l'obertura de les mateixes el 18 de febrer.
Informa de la Resolució de la Conselleria de Governació concedint la Cruz al Mèrit
Policia amb distintiu roig a l'agent José Enrique Beses Cortés pels successos ocasionats en el bar
“Guardaaulla”. En nom de tot el ple li dóna l'enhorabona.
Igualment felicita a l'Associació de Sant Antoni per les festes organitzades en honor al
sant, que ha sigut molt digna i respectuosa.

Finalment informa que la xifra oficial de població a 1 de gener del 2013 és de 8.855
habitants.

TERCER.- INFORME SOBRE LA PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA
Informa el Sr. Alcalde que per decret de l'alcaldia núm. 752 de data 27 de desembre del
2013 es va aprovar el pressupost prorrogat de la Corporació per a l'exercici 2014, fixant els
crèdits totals de l'estat de gastos del pressupost en 5.310865 euros i les previsions totals de
l'estat d'ingressos en 5.310865 euros, així com les Bases d'Execució del Pressupost.

El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.

QUART.-INFORME DE
SUPRAMUNICIPALS

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

El Sr. Carbonell, representant de la Mancomunitat, informa que els pressupostos de
l'entitat per al 2014 han sigut aprovats per un valor de 3.838.400 euros tant en gasto com en
ingressos, sent l'aportació del nostre municipi de 246.535 euros.
Afig que la Mancomunitat ha editat una revista amb una periodicitat bimensual, però
ara s'està reconsiderant la dita periodicitat.
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També s'ha decidit posar en marxa una aplicació d'incidències per a mòbils. És a dir que
qualsevol veí que detecte una incidència en equipaments urbans a través d'esta aplicació podrà
comunicar-ho.
Recorda que el nostre municipi deu 126.000 euros a la Mancomunitat, per la qual cosa
en els pressupostos d'enguany hi haurà d'incloure's. Respon li Sr. Alcalde que li ho diran a la
interventora.
La Sra. Losada, representant en el Consorci Comarcal de Servicis Socials de l'Horta
Nord, informa que es van aprovar els comptes generals del Consorci i que la Conselleria ja s'ha
posat al dia amb els pagaments.
Els representants en l'EMTRE i en l'EMSHI indiquen que no tenen res especial que
informar.

QUINTO.- PRECS I PREGUNTES
I
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, realitza les preguntes
següents:
1.- Ja fa molt de temps que es va aprovar el reglament que regula la Carta de
Participació Ciutadana de Rafelbunyol, que en l'article 34 diu: El ple del Consell Social es
reunirà amb caràcter ordinari almenys una vegada per trimestre… Per a quan pensen
convocar-lo? Saben que a més caldrà informar el Consell de l'aprovació de la moció dels
pressupostos participatius i les seues conseqüències?
Respon el S. Bohigas, regidor de participació ciutadana, que esperava que els
pressupostos estigueren abans de finalitzar l'any i era la seua intenció que es convocara llavors.
Després recorda que també ha estat absent, encara que no és excusa, perquè ho podia haver
convocat qualsevol company. Espera reprendre l'assumpte i poder convocar-lo.
2.- Veïns i veïnes de Rafelbunyol ens han indicat que al pintar els fanals els treballadors
municipals no posen un cartell anunciant-ho, la qual cosa ha provocat que alguna persona o
xiquets es tacaren al tocar-les. Seria possible que quan es pinte qualsevol element del mobiliari
urbà se senyalitzara posant un cartell de RECENT PINTAT, o qualsevol altre, per a evitar
possibles queixes o reclamacions?
Respon la Sra. Cano, regidor de medi ambient i enllumenat, que sempre que s'ha pintat
s'ha senyalitzat. Després quan està sec, donen els retocs, i és possible que ací es puguen haver
tacat.
Puntualitza el Sr. Saborit, que només ha sigut un cas.

3.- Alguns dels fanals de la zona de la Corona han perdut, recentment, la seua carcassa,
apareixent estes en jardins o carrers. Tenien coneixement d'este fet? S'ha fet una revisió a tots
els fanals de la zona?
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Respon la Sra. Cano que hi ha 17 fanals localitzats i ara s'estan reparant. Si algú en veu
algú, que ho diga, perquè ho desconeix. Però en compte de reposar el mateix tipus de carcassa,
que valen uns 200 euros cada una, s'estan posant del que hi havia en el magatzem.

4.- Algunes veïnes i veïns del Pla ens han demanat si podíem dirigir-nos al Ple de
l'Ajuntament per a demanar l'estudi d'ordenació del trànsit rodat al llarg del carrer Sant Vicent
que no és continu; té un sentit de la direcció des de la plaça de Sant Josep al carrer Sant Teresa i
el contrari des de la mateixa plaça al carrer Eixarch. Podrien revisar-ho ja que esta ordenació
provoca dificultats al veïnat i fa que el vehicle de l'arreplegada del fem circule en direcció
contrària en un tram del carrer?
Respon el Sr. Bohigas, que demanarà informe el Cap de la Policia Local.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, realitza el
següent prec indicant en el Sector I hi ha plaga de rates i si l'ajuntament té previst fer algun tipus
de tractament.

Explica el Sr. Saborit que va estar junt amb l'empresa que té contractada l'Ajuntament
mirant eixa zona i el Sector IV i li va comentar que com no són solars tancats no poden fer res.
Estan insistint més en el clavegueram, però en el solar obert no.

El Sr. Saborit indica que l'Associació de Sant Antoni també ha presentat un escrit
felicitant a l'Alcaldia i als regidors.

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