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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 29 DE SETEMBRE DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 29 de setembre
de 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 i MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que
componen l'Ajuntament en Ple, sota La Presidència del Sr. Alcalde D. 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 se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

A. PART RESOLUTIVA

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor President es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de l'Acata de la sessió anterior celebrada el dia 31 de juliol de 2014.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites actes,
ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SEGON.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2014 PER CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS PER BAIXES PER
ANUL·LACIONS
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes de data 23
de setembre de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Sol·licitada l'opinió dels representants dels grups Polítics, el Sr. Carbonell, portaveu del grup
Bloc-Compromís, indica que s'ha de generar un crèdit extraordinari per a la compra del robot de
la piscina que van sostraure este estiu, així com la suplementació de crèdits que ja existien per a
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conservació i reparació bàsicament. La manera de finançar-ho és anul·lant crèdits de gastos
previstos en l'exercici 2014, la qual cosa implica que no s'haja de recórrer als crèdits
extraordinaris. Estan a favor que siga d'esta manera, però això també ens indica que no s'estan
ajustant tant el pressupost inicial.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, també es manifesta a favor.
Indica que estan parlant d'una modificació que sumen 18.000 € i que es van a finançar anul·lant
altres inversions previstes en este exercici, passant a enumerar-les. Reitera que estan a favor,
però no entenen com no hi ha una cadira que faça accessible la piscina descoberta per a
persones amb mobilitat reduïda. Pensa que cal posar-se les piles en 2015 perquè açò se
solucione.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, també es manifesta a favor. Entenen que
com la piscina s'obrirà al juny, hi ha temps per a posar-la novament en el pressupost de 2015 i
comprar-la. Respecte a les altres partides, pensen que l'any que ve també es pot incloure la
renovació d'aparells del gimnàs; quant a la lluerna de l'Ajuntament, si tècnicament no hi havia
problemes que continuara amb goteres, també era una inversió que podia passar-se al pròxim
exercici.
El Sr. Saborit, regidor del Partit Popular, manifesta que no va tindre autorització per a la compra
de la cadira fins que els pressupostos no van estar definitivament aprovats, que va ser a l'agost, i
va coincidir amb el robatori, per això no es va comprar. A més en data de hui no hi ha hagut cap
petició de discapacitats.
Finalment per unanimitat s'acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 11/2014 per crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit finançats per baixes per anul·lacions amb el detall següent:
A.- Augment de gastos:
Crèdit extraordinari: capítol 6 Inversions reals: 4.000 €
Suplement de crèdits: capítol 2: gastos en béns corrents i servicis: 14.800 €
Total augment de gastos: 18.800 €
B.- Disminució:
Capítol 6: Inversions reals: 18.800 €
Total dismunicions: 18.800 €
SEGON.- Així mateix i als efectes del que disposa l'article 177 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
en relació amb l'article 169 del mateix Text refós, i l'article 38.2 del Reial Decret 500/1990, de
20 d'abril, pel qual es desenrotlla el Capítol 1 del Títol VI del text abans citat, en relació amb
l'article 20.1 del mateix, s'acorda sotmetre a informació pública la present modificació pel
termini de quinze dies, fent-se constar que en el supòsit de no presentació d'al·legacions durant
el dit termini, el present acord s'entendrà adoptat amb caràcter definitiu.
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TERCER.- EXPEDIENT DE MODIFICIACIÓN DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L'AJUNTAMENT DE
RAFELBUNYOL DE CARA A l'EXERCICI 2015.
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes de
data 23 de setembre de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.

Atorgada la paraula als representants dels Grups Polítics, recorda el Sr. Carbonell, portaveu del
grup del Bloc-Compromís, que l'any passat es va patir una forta pujada de l'IBI per dos motius:
el primer va ser l'aprovació d'un nou Pla d'Ajust en què es va acordar la pujada del tipus del 0,63
al 0,743% i després vi una revisió dels valors cadastrals d'un 10 %, pel que la pujada va ser d'un
18%. Ara tots els grups han decidit abaixar-ho el màxim que permetia la llei, i només es pot fer
amb el tipus de gravamen, perquè el valor cadastral es manté, per la qual cosa abaixarà un 7 u
8% respecte a 2014. Com és una proposta que baixa l'IBI el màxim que permet la Llei, estan a
favor de la mateixa.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, reitera l'explicació per la
qual va pujar l'IBI en 2014 al voltant d'un 18%, amb l'aprovació al setembre de 2013 d'un Pla
d'Ajust, en el que es va pujar, d'acord amb un informe d'intervenció, el tipus de gravamen de
l'IBI. Si els hagueren comentat que estava prevista la pujada del valor cadastral dels immobles,
evidentment que eixa pujada no s'haguera fet. El problema és que per part de l'equip de govern,
de manera involuntària, no se'ns va facilitar esta informació i al final quan va arribar el
rebut,s'adonaren de la pujada. Ara s'han buscat fórmules per a abaixar el màxim possible el
rebut, la qual cosa suposa pagar un 8% menys que en 2014 i un 10% més que en 2013.
Manifesta el vot a favor del seu grup.

Explica el Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que el seu grup portava en el
seu programa electoral la congelació de l'IBI, per la qual cosa en 2013 no van votar favor esta
proposta de pujar el tipus de gravamen. Evidentment ara es proposa la màxima baixada possible
de l'IBI, per la qual cosa ho van a votar a favor. Explica que el Sr. Secretari en el primer Pla
d'Ajust, va indicar que si es licitava el Servici de Recaptació es podia obtindre un descompte del
25% en el preu. Esta postura la van manifestar el seu moment però no s'els feu cas, i si s'haguera
fet no haguera sigut necessari pujar l'IBI .
El Sr. Alcalde explica que quan es va realitzar el Pla d'Ajust, faltaven 75.000 € i que la millor
opció era la pujada de l'IBI, segons va indicar la Sra. Interventora. Des del cadastre li ls va
comunicar que es podien revisar els valors cadastrals. En eixe moment no hi havia cap tècnic en
l'Ajuntament, perquè la Interventora no havia pres possessió del seu lloc i el Sr. Secretari estava
de baixa. L'ofici no deia que si no es revisava es pujaria el 1,10. La nostra sorpresa va ser que es
va rebre escrit per part de la Gerència del Cadastre en què li ls va indicar que al no pujar el valor
cadastral, calia augmentar el 1,1. Li va manifestar a la Sra. Interventora que no estaven d'acord,
manifestant-li que es llevara el 5%, però legalment no era possible fer-ho per a enguany, sinó
que devia deixar-se per al 2015. Se li va indicar a la Sra. Interventora que fera un estudi i que
s'abaixara el màxim possible, sent la millor proposta no incrementar els valors cadastrals i
abaixar el tipus. Manifesta que no hi ha hagut mala idea de pujar-ho intencionadament. Si hi ha
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hagut una imposició del cadastre, que afecta tots els municipis, no poden fer res. Personalment
s'alegra de que s'abaixe l'IBI.
El Sr. Fontelles reitera que el Sr. Secretari en un any abans de setembre de 2013 ja va indicar
que es podien gestionar millor una sèrie de servicis, com era la recaptació externa de tributs i
també apuntava una sèrie de coses que l'equip de govern no va portar avant.
Finalment sotmesa a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost
de Béns Immobles amb la reducció del tipus de gravamen de l'IBI, passant del 0,743% al
0,63%, quedant a passar redactada de la manera següent:
“ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Articule 1r.
De conformitat amb el que preveu l'article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el tipus de
gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles aplicable a este municipi queda fixat en els termes
que s'establixen en l'article següent.
Articule 2n.
1. El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de naturalesa
urbana queda fixat en el 0,63 %. (*)
Tractant-se d'immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent,
per complir les condicions que es determinen reglamentàriament, s'exigirà un recàrrec del 20%
de la quota líquida de l'impost. El dit recàrrec, que s'exigirà als subjectes passius d'este tribut i
al que resultaran aplicable, en el no previst en este paràgraf, les seues disposicions
reguladores, es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment per l'Ajuntament, una
vegada constatada la desocupació de l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel que
esta es declare.
2. El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de naturalesa
rústica, queda fixat en el 0,44 %.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el BOP, i serà
aplicable a partir del dia u de gener de 2015, romanent en vigor fins a la seua modificació o
derogació expressa.”
(*)De acord amb l'article 8 de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, el tipus de gravamen es veu
incrementat en el percentatge del 10%, atés que la valoració col·lectiva de caràcter general per
a béns immobles urbans és conseqüència d'una ponència de valors total aprovada amb
anterioritat a l'any 2.002, resultant un tipus impositiu incrementat de 0,6930 per cent.”

SEGON.- De conformitat amb el que establix l'art. 17 del Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda
procedir a l'exposició al públic de l'expedient perquè durant el termini de trenta dies els
interessats que es referix l'art. 18 puguen examinar l'expedient i presentar reclamacions que
estimen oportunes.
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TERCER.- En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat, segons el que disposa l'article 17.3 de
l'esmentada llei.

QUART.- EXPEDIENT INSTRUÏT PER A LA REVISIÓ DE DIVERSES TAXES I/O
PREUS PÚBLICS EN COMPLIMENT DEL PLA D'AJUST
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes de
data 23 de setembre de 2014 en el que l'assumpte és dictaminada favorablement al ple de
l'ajuntament per sis vots ponderats a favor del representant del grup del Partit Popular i set
abstencions ponderades dels representants dels grups del PSPV-PSOE, Independents de
Rafelbunyol i Bloc-Compromís.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, aclarix que este expedient que
proposa la pujada de diverses taxes o preus públics és conseqüència del Pla d'Ajust que van
aprovar per a poder accedir al préstec per a pagar a proveïdors. Amb l'aprovació d'este pla
adquirien una sèrie de compromisos, uns per a incrementar ingressos i altres per a reduir gastos,
si bé apunta que s'ha fet més cas als primers que als segons.
Esta proposta s'acompanya d'una memòria econòmic financera del Departament d'Intervenció en
què indica que hi ha determinats servicis en què no s'aprecia cap dèficit, però hi ha altres que sí
que ho són, com és el cas de l'Escola d'Adults, el Poliesportiu Paco Camarasa, Servicis
d'Inspecció Urbanística, indicant el dèficit i la pujada que es proposa. Recorda que en
l'aprovació d'este Pla d'Ajust el seu grup es va abstindre per a poder facilitar la seua aprovació,
perquè no ho compartien. Ara, seguint en la mateixa línia, també anuncia l'abstenció del seu
grup.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, reitera les paraules del Sr.
Carbonell a l'indicar que la revisió és una conseqüència del pla d'ajust de 2012, en el que se'ls
obligava a realitzar una revisió bianual de les taxes i preus. S'han d'incrementar uns preus,
quelcom que no és gustós, però al seu dia van ser conseqüents, bé amb l'abstenció o amb
l'aprovació, en unes actuacions que feien falta per a incentivar el motor de la PIMES d'este país.
Seguint en eixa línia, anuncia l'abstenció del seu grup per a actualitzar les taxes.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, també indica que el seu grup va a
abstindre's. Es ratifica en allò que s'ha manifestat en comissió a l'indicar que si el poliesportiu
Paco Camarasa és deficient en 38.000 €, havien d'especificar millor quina activitat ho és, ja que
té una oferta molt àmplia. Apunta que el gasto de la piscina està al voltant de 35.000 €, i
l'Ajuntament de la la Pobla de Farnals l'ha tret a licitació per 100.000 €.

El Sr. Alcalde manifesta que en el Pla d'Ajust se'ls diu que cal anivellar
gastos/ingressos. L'Ajuntament no es regix pel criteri lucratiu, sinó de donar servicis a la
població. Però si hi ha servicis deficitaris, estan obligats a augmentar els ingressos. Es tracta
d'uns augments moderats, sobre un 5%, sent el més greu el de l'EPA que apuja un 10%. No es
busca pujar les taxes, no volen pujar-les, manifestant que “tant de bo es pogueren cobrir les

5

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

necessitats sense pujar els deutes”, finalitzant assenyalant que al final no és més que complir
amb les mesures del Pla d'Ajust.
Explica el Sr. Carbonell que el Pla d'Ajust és conseqüència de la majoria absoluta del
PP, perquè el govern els va obligar a realitzar-ho per a poder entrar en el Pla de pagament a
proveïdors, no va ser decisió del Ple de l'Ajuntament. Quan es parla de sostenibilitat per part del
Partit Popular, es traduïx en que els servicis es mantinguen per si mateixos. Seria el raonable,
però no cal oblidar que l'Administració està per a donar servicis
El Sr. Encarnación li indica al Sr. Alcalde que “comença a explicar les coses i que se
les creurien si no estigueren en l'Ajuntament. Vosté no ha dit per què vam fer el Pla d'Ajust, i va
ser per a pagar factures que estaven en el calaix a 31 de desembre de 2011 per valor de
1.900.000 €, que les havia creat l'equip de govern. Estem parlant que era necessari fer-ho per a
poder pagar als creditors, per tant, diga les coses amb claredat, no les que li interessen.”
El Sr. Fontelles reitera les paraules del Sr. Carbonell pel que fa a l'exigència per part del
Ministeri d'Hisenda de l'elaboració del Pla d'Ajust, pla que era necessari per a poder contractar
un préstecs de 1.800.000 € per a poder pagar a proveïdors, per la qual cosa tot deriva de la
gestió de l'equip de govern, i com ja van dir en l'anterior ple tot ve per “estirar mes el braç que
la mànega”
Respon el Sr. Alcalde que la “pitjor mentira és la que es diu davall l'aparença de
veritat”. Explica que el Pla d'Ajust és un pla previst en la Llei 4/2012 aplicable als Ajuntaments.
Respecte al deute de 1.800.000 € que tenien, explica que la Generalitat i l'Estat devia als
Ajuntaments moltíssimes subvencions respecte a les obres que s'estaven executant i que li'ls
devia més d'eixos diners, però no es podia pagar perquè no els arribaven. Indica que en
l'actualitat els deutes per tributs ascendixen a 1.500.000 €

El Sr. Carbonell aclarix que qui més devia era la Generalitat Valenciana, governada pel
PP, no l'Estat.
El Sr. Encarnación li indica que també podia haver parlat del deute viu d'este
Ajuntament de 2012, que era de 8.600.000 € Li interromp el Sr. Alcalde dient-li que no
esmenta, que té informe de la interventora amb el deute actual de l'Ajuntament. Replica el Sr.
Encarnación que “l'únic que mentix com un vilà és vosté” i reitera que està parlant a 31 de
desembre de 2012.
Finalment, sotmesa la proposta a votació, el Ple de l'Ajuntament per majoria de sis vots
a favor dels regidors del grup del Partit Popular i set abstencions dels regidors dels grups del
PSPV-SPOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, acorda:
PRIMER: Aprovar els següents Preus Públics per la utilització de les instal·lacions del
Poliesportiu Municipal Paco Camarasa a partir de l'1 de gener de 2015:
Cursos Temporada (tarifa trimestral)
* Las activitats “adults” engloben cursos de natació per a adults, natació terapèutica,
matronatació, aquafitnes i aquagym.
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Minusvalideses, pensionistes, jubilats i famílies nombroses disfruten d'un 20% de descompte en
les tarifes de cursos.
En tots els cursos o activitats s'aplicarà un descompte del 10% en el cas que s'abone
anualment.
Classe
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs
trimestre curs

activitat
adults*
adults*
adults*
adults*
adults*
adults*
compartits
compartits
compartits
compartits
beus
beus
beus
beus
preescolar
preescolar
preescolar
preescolar
escolar
escolar
escolar
escolar
Esport jove
Esport jove
Esport jove
Esport jove
gent major
gent major
guarderia parc
guarderia parc
guarderia minicole
guarderia minicole
guarderia caseta
guarderia caseta
ac foios
ac foios
ac meliana
ac meliana

residència
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
no resident
no resident
no resident
no resident

dies
3
3
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
3
3
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1

import
94,50 €
102,90 €
71,40 €
78,75 €
40,95 €
49,35 €
131,25 €
157,50 €
72,45 €
86,10 €
131,25 €
157,50 €
72,45 €
86,10 €
93,45 €
110,25 €
48,30 €
57,75 €
69,30 €
82,95 €
35,70 €
42,53 €
88,20 €
99,75 €
59,85 €
71,40 €
23,10 €
38,85 €
68,25 €
68,25 €
79,80 €
79,80 €
79,80 €
79,80 €
71,40 €
59,85 €
61,95 €
30,45 €
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Cursos estiu ( Tarifa mensual Julio)
* Las activitats “adults” engloben cursos de natació per a adults, natació terapèutica,
matronatació, aquafitnes i aquagym.
Minusvalideses, pensionistes, jubilats i famílies nombroses disfruten d'un 20% de descompte en
les tarifes de cursos.
classe
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol
curs juliol

activitat
adults*
adults*
adults*
adults*
gent major
gent major
escolar
escolar
escolar
escolar
preescolar
preescolar
preescolar
preescolar
beus
beus
beus
beus
compartits
compartits
compartits
compartits

residència
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident
resident
no resident

dies
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2

import
39,90 €
42,00 €
31,50 €
34,65 €
13,65 €
20,48 €
35,70 €
40,43 €
24,15 €
27,30 €
40,95 €
44,10 €
27,30 €
30,45 €
76,65 €
92,40 €
51,45 €
59,85 €
76,65 €
92,40 €
51,45 €
59,85 €

Accés a Gimnàs : S'unifiquen bons de 10, 20 i mensuals de piscina i gimnàs, aplicant en el cas
dels bons el preu dels de piscina incloent l'ajust de tarifa.
Activitat
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs

grup
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
bono 11
mensual
mensual

residència
no resident
no resident
no resident
no resident
resident
resident
resident
resident
no resident
no resident

tarifa_personal
estàndard
jubilat
minusvalidesa
pensionista
estàndard
minusvalidesa
jubilat
pensionista
jubilat
pensionista

import
34,65 €
19,95 €
25,73 €
26,25 €
28,35 €
20,48 €
14,70 €
20,48 €
22,05 €
28,35 €
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gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs
gimnàs

mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
tiquet
tiquet
tiquet
tiquet
tiquet
tiquet
tiquet
tiquet

no resident
no resident
resident
resident
resident
resident
no resident
no resident
no resident
no resident
resident
resident
resident
resident

minusvalidesa
estàndard
pensionista
estàndard
jubilat
minusvalidesa
jubilat
pensionista
minusvalidesa
estàndard
jubilat
pensionista
minusvalidesa
estàndard

28,35 €
33,60 €
22,05 €
28,35 €
16,80 €
22,05 €
2,31 €
2,84 €
2,84 €
3,47 €
1,68 €
2,10 €
2,10 €
2,84 €

Accés a bany lliure: preus únics, l'usuari pot realitzar dos activitats amb este preu, gimnàs i
piscina (bany lliure):
Activitat
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina

grup
bono 10
bono 10
bono 10
bono 10
bono 10
bono 10
bono 10
bono 10
bono 20
bono 20
bono 20
bono 20
bono 20
bono 20
bono 20
bono 20
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
tiquet

residència
no resident
no resident
no resident
no resident
resident
resident
resident
resident
no resident
no resident
no resident
no resident
resident
resident
resident
resident
no resident
no resident
no resident
no resident
resident
resident
resident
resident
no resident

tarifa_personal
estàndard
jubilat
minusvalidesa
pensionista
minusvalidesa
jubilat
pensionista
estàndard
estàndard
minusvalidesa
pensionista
jubilat
estàndard
minusvalidesa
jubilat
pensionista
estàndard
pensionista
jubilat
minusvalidesa
estàndard
minusvalidesa
jubilat
pensionista
jubilat

import
26,00 €
13,65 €
20,48 €
20,48 €
14,70 €
7,88 €
14,70 €
20,48 €
46,00 €
36,75 €
36,75 €
25,20 €
36,75 €
28,35 €
13,65 €
28,35 €
36,00 €
28,35 €
22,05 €
28,35 €
28,88 €
22,05 €
16,80 €
22,05 €
1,58 €
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Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina

tiquet
tiquet
tiquet
tiquet
tiquet
tiquet
tiquet

no resident
no resident
no resident
resident
resident
resident
resident

estàndard
minusvalidesa
pensionista
minusvalidesa
pensionista
jubilat
estàndard

3,00 €
2,31 €
2,31 €
1,58 €
1,58 €
1,05 €
2,31 €

Activitats en pistes esportives exteriors.
* Las pistes de futbol disposen de bons de 5 partits, abonant el preu de 4.
activitat
Basket
Basket
Futbol*
Futbol*
Pàdel
Pàdel
Esquaix
Tenis
Tenis

il·luminació
No
Si
No
Si
No
Si
SI
No
Si

import
28,35 €
33,60 €
44,10 €
50,40 €
8,93 €
11,55 €
8,93 €
6,83 €
8,93 €

activitat
Trinquet
Trinquet

il·luminació
No
Si

import
11,03 €
13,65 €

Preu d'activitats previstes:
Les activitats són trimestrals.
S'aplica un 20% de descompte a famílies nombroses, pensionistes, minusvàlids i jubilats.
Si s'abona el curs complet (9 mesos)se aplicarà un descompte del 10%.
activitat
grup
tarifa_personal import
Ballet
2 dies
General
69,00 €
Pilates
2 dies
General
69,00 €
Ioga
2 dies
General
69,00 €
Hip hop
2 dies
General
69,00 €
Gimnàstica
2 dies
General
69,00 €
manteniment
En òmplic del que preveu l'article 59.6 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i Procediment administratiu comú, s'acorda igualment
procedir a la seua publicació.
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SEGON: Aprovar la modificació dels Preus Públics dels cursos impartits des de l'Escola
Permanent d'adults a partir de l'1 de gener de 2.015:
I CICLE: 30€
•Alfabetització
•Neolectors
•Educació de base
II CICLE: 60€
•I nivell
•II nivell
CURS COMPLET:
EMPADRONATS 110€
NO EMPADRONATS 165€
•Anglés
•Cicles Formatius Grau Superior
•Accés Majors de 25 anys
•València, Junta Qualificadora
•Comptabilitat
Castellano per a estrangers
EMPADRONATS 60€
NO EMPADRONATS 75€
NOTA:
•2n curs 50% del depòsit
•Optatives 10€/opció 10€
•Només optatives 30€/opció 30€
INFORMÀTICA:
EMPADRONATS 90€
NO EMPADRONATS 110€
•Comptabilitat informatitzada 30 h
•Informàtica bàsica 40 h
•Monogràfics informàtica 30 h
word, excel, access, internet, autocad
ALTRES PROGRAMES
Balls saló 25€
En òmplic del que preveu l'article 59.6 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i Procediment administratiu comú, s'acorda igualment
procedir a la seua publicació.

TERCER: Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa
per la prestació del servici d'inspecció i informació urbanística, actualitzant la taxa pels servicis
d'inspecció i informació urbanística i establint un règim d'autoliquidació, proposant-se
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l'Ordenança fiscal reguladora en els termes que consta en l'expedient, d'acord amb allò que s'ha
analitzat pels tècnics al servici d'este Ajuntament, a partir de 01/01/2015.
De conformitat amb el que establix l'art. 17 del Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda exposar al
públic l'expedient perquè durant el termini de trenta dies els interessats que es referix l'art. 18
puguen examinar l'expedient i presentar reclamacions que estimen oportunes
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat, segons el que disposa l'article 17.3 de
l'esmentada llei.

QUINT.- EXPEDIENT INSTRUÏT PER A L'ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DE
L'ACTIVITAT DE SENDERISME.
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes de
data 23 de setembre de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus, el Sr Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, explica que
votaran a favor, perquè es tracta de donar cobertura legal a una cosa que ja es feia, mantenint-se
el preu, perquè cobrix els gastos.
La resta de portaveus també es manifesten a favor, per la qual cosa sotmesa la proposta a
votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar el preu Públic per la realització de
l'Activitat de Senderisme i en compliment del que preveu l'article 59.6 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment administratiu comú,
procedir a la seua publicació amb el detall següent:

ACTIVITAT
Senderisme

PREU PUBLIC
8€

SEXT.- EXPEDIENT INSTRUÏT PER A L'ANUL·LACIÓ EN COMPTABILITAT D'UN
DRET RECONEGUT D'EXERCICIS TANCATS.
Per part del Sr. Secretari se n’ adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes
de data 23 de setembre de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus, el Sr Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, explica que es
tracta d'anul·lar un apunt duplicat, per la qual cosa es mostren a favor.
La resta de portaveus també es manifesten a favor
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Sotmesa la proposta a votació el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda anul·lar el dret
reconegut per import de 7.048,47 € corresponent a l'assentisc 2766/2013.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC COMPROMÍS SOBRE PARTICIPACIÓ EN EL
PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Amb data 7 d'agost de 2014 es va publicar en el BOP la correcció d'errors de l'anunci de la
Diputació de València sobre l'aprovació de les bases reguladores del Pla d'Ocupació Conjunt
amb les administracions públiques i concessió d'ajudes als ajuntaments per a 2014.
Dita Pla té per objecte promoure la contractació per part dels Ajuntaments, de persones
desempleades per a l'ejecució d'obres o servicis d'interés general o social.
Els Ajuntament beneficiaris hauran de realitzar una aportació de fons equivalents a un terç del
cost de l'acció subvencionada, de manera que l'ajuda final resulte cofinançada en parts iguals
per la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament.
Els contractes subvencionats tindran almenys dos mesos de duració i una jornada d'almenys 20
hores setmanals, i hauran de subscriure's en 2014.
La selecció dels treballadors desempleats, que hauran d'estar inscrits com a demandants
d'ocupació en el centres del SERVEF, almenys ee tres mesos previs a la publicació de la
convocatòria, seran seleccionats per mitjà d'oferta d'ocupació en el centre SERVEF d'ocupació
o per mitjà de la constitució d'una borsa de treball de l'Ajuntament.
Amb independència de la via que s'utilitze els candidats hauran de ser desempleats pertanyents
a d'algun dels següents col·lectius:
Parats de llarga duració.
Jóvens menors de 25 anys.
Majors de 45 anys.
Almenys un terç dels i les contractades hauran de tindre menys de 25 anys.
Segons l'annex III de la convocatòria a Rafelbunyol hi havia 902 desempleats i desempleades
en el mes de febrer de 2014; l'aportació de la Generalitat i la Diputació és de 18.342,68 €; i la
de l'Ajuntament haurà de ser de 9.171,34 €.
Per a finançar la part que correspon a l'Ajuntament, podem acudir a la partida 619 241, obres
adscrites a pal·liar la desocupació, encara que estem oberts a altres suggeriments que ens
permeten ampliar el global de la mencionada partida.
En atenció a tot allò que s'ha manifestat presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol participe en el Pla d'Ocupació Conjunt amb les
administracions públiques.
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2. Que al no estar previst este gasto en els pressupostos de 2014, que es faça la pertinent
modificació pressupostària tant en el pressupost de les gastos, com en el dels ingressos
(ampliació de crèdit).”
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes de data
23 de setembre de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'ajuntament per unanimitat
Explica el Sr. Carbonell que en 2013 ja es va publicar el Pla, però finalment la Generalitat
no va poder fer front al seu finançament, i va ser un fracàs. El diputat provincial del seu partit
els va indicar que enguany també eixia. Independentment de l'equip de govern o dels servicis
administratius, pensen que la seua obligació és presentar qualsevol pla beneficiós per als veïns
del municipi. El problema era com podia finançar-se este Pla, acabats d'aprovar els pressupostos
i anant tan justos de diners, però pensa que podrien agafar-ho dels 50.000 € que destinava
l'Ajuntament a la desocupació.
El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol, explica que és un pla aprovat el 7
d'agost de 2014. Se'ls ha presentat a través d'una moció, però entén que si no haguera sigut així,
s'haguera aprovat a través de l'equip de govern.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es manifesta a favor.
Explica el Sr. Alcalde que es tracta d'un pla que va aprovar la Diputació: el Pla d'Ocupació
Conjunt, passant a explicar les edats dels participants i que esta cofinançat a parts iguals per la
Generalitat, Diputació i Ajuntament, estant les quantitats assignades per habitants, havent de fer
front l'Ajuntament a 9.171,34 €: i com ja s'ha dit, hi ha una partida destinada a pal·liar la
desocupació en el municipi, per la qual cosa es pot finançar sense cap problema. Ja s'està
treballant per a posar-ho en marxa. Afig que les persones que es pogueren emprar es podrien
destinar a les obres del camp de futbol.
Aclarix el Sr. Carbonell que sabia que l'administració podia posar-ho en marxa. Els pareix bé
que treballen en el camp de futbol, però demanen que es complisca amb els requisits que té el
Pla per als treballadors.
El Sr. Encarnación, espera que no se centren només en el perfil de la construcció i que
complisquen els criteris del Pla. Explica el Sr. Alcalde que El Pla especifica que es tracta
d'obres o servicis d'interés general i social.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA DE BENESTAR COMUNITARI

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE LA CLIMATITZACIÓ DE
LES AULES D'INFANTIL I PRIMÀRIA
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
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“Tots coneixem que enguany per Orde de la Conselleria que s'ha iniciat abans que altres
exercicis, el curs escolar.
L'onada de calor que hem patit estes últimes setmanes, han provocat que els xiquets acudisquen
a classe, trobant-se les aules a temperatures elevades i que han posat en perill el seu benestar.
PROPOSTA
Primer- Que els tècnics municipals demanen informació sobre la idoneïtat de la instal·lació
d'aires preparats en les aules d'infantil i primària donada la disparitat de criteris entre la
Conselleria de sanitat i la d'educació.
Segon- Traslladar a la Conselleria d'Educació el malestar de la Corporació per les condicions
ambientals en les aules d'infantil i primària per falta d'instal·lacions de climatització.”
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 23 de setembre de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica la Sra. Carbonell, que tal com ha llegit el Sr. Secretari, esta moció enllaça amb la
següent d'Independents i que en comissió es va realitzar un únic debat que finalment va generar
a sol·licitar el retard de l'inici escolar. Segons alguns articles indiquen que l'avanç de l'inici del
curs es devia a la petició de les AMPAS de la ciutat, sense tindre en compte la idiosincràsia dels
pobles d'al voltant, per la qual cosa tots van acordar demanar el retard de l'inici del curs escolar i
com no estava molt clar el criteri de la Conselleria de Sanitat i la d'Educació sobre l'aire
condicionat en les aules, els agradaria si es poguera dirimir els dubtes sobre el tema, per la qual
cosa mantenen la possibilitat de tindre un informe per si açò és possible per a poder escometreho quan pressupostàriament fóra possible.
La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, també indica que hi ha dos mocions
semblants i tal com van dir en comissió tenien una pareguda, que no van poder presentar i que
ho faran després per urgència. Els agradaria que en esta moció s'incloguera també l'IES. Afig
que l'inici de curs ha sigut una improvisació total i açò, junt amb l'onada de calor, posa de
manifest els inconvenients de l'Escola Pública
La Sra. Carbonell no té cap inconvenient en què s'incloga a l'IES en l'informe.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es manifesta a
favor, ja que la seua moció és molt pareguda.
El SR. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, apunta que l'aula prefabricada del col·legi
és l'única que té aire condicionat.
El Sr. Alcalde indica que no van a oposar-se a la moció. Creu que el problema és el microclima
que tenim. Quant a l'inici del curs ha sigut un problema generalitzat en tots els municipis de
l’Horta Nord, perquè la majoria tenen les festes la primera quinzena de setembre. L'iniciar el
curs el dia 3 ha causat molts problemes, i és una cosa que no arreplega la moció.

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

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

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE L'INICI
DEL CURS ESCOLAR
Per part de la Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyo, es llig la moció
següent:
“L'avanç del curs escolar al 3 de setembre a la Comunitat Valenciana ha crispat un inici de
curs que hauria d'haver-se desenrotllat amb normalitat, començament que a causa d'este avanç
ha estat clarament marcat per unes temperatures elevades, normals en esta època de l'any, i
que gràcies a la idea de la Consellera d'Educació, la Senyora Catalá, han hagut de patir tots
els alumnes i professorat dels Col·legis de la Comunitat Valenciana.
Caòtic inici per a uns col·legis on les seues Aules o barracons en la majoria de casos no estan
aïllats tèrmicament, ni disposen d'aparells per a la seua refrigeració, i que ha provocat
situacions infrahumanes entre l'alumnat i professorat, obligats a haver de suportar en molts
casos temperatures entre els 30 i 35 graus dins de les aules. Tot açò ha portat a moltes
protestes estudiantils, Ampas, i inclús del mateix professorat contra un avanç injustificat d'este
inici escolar.
Per si tot açò no fóra prou a causa de les temperatures molts Col·legis de l'Horta, igual que de
la resta de la Comunitat han hagut de suspendre alguns dies les seues classes , inclús davant
esta situació, alguns sindicats amb les dades oferides per de més de 300 centres educatius han
presentat denúncies davant de la Inspecció de treball.
Sense cap criteri pedagògic que puga justificar este avanç, este tipus de decisions tan
desencertades, més que ajudar empitjora si és possible més els problemes que s'estan vivint en
l'ensenyança, decisions que inclús fan la sensació que vullguen ser una cortina de fum per a
desviar l'atenció dels retalls practicats per la Conselleria, i que han provocat entre altres
l'augment dels ràtio d'alumnes en Infantil i Primària.
És per tot com presentem d'exposat el següent PROPOSTA D'ACORD
1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol inste a la Consdelleria d'Educació a canviar
novament la data d'inici escolar per al pròxim curs, acords amb la climatologia d'esta
Comunitat.
2. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol inste a la Consdelleria d'Educació a iniciar un
programa d'execució per al condicionament tèrmic de tots els col·legis i centres
educatius de la Comunitat Valenciana.
3. Que esta moció de ser aprovada es comunique a la direcció i AMPA del Mare de Déu
del Miracle i IES de Rafelbunyol.
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Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 23 de setembre de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat
La Sra. Barrachina explica que encara que va enllaçada amb l'anterior, és molt més àmplia,
manifestant que la polèmica de l'inici de curs no ha deixat indiferent a ningú. La seua petició de
tornar a les dates d'inici de curs anteriors està basada en la climatologia, perquè el canvi de
temperatura no és una cosa d'enguany, sinó que ja fa temps que el mes de setembre és molt
calorós. També cal tindre en compte les protestes de tots els col·lectius. Han sigut l'única
comunitat que ha anticipat el seu inici del curs i no es coneixen els motius pedagògics per a esta
decisió. També arreplega la problemàtica de les festes.
Preguntats els portaveus, tots es manifesten a favor. Afig el Sr. Alcalde que més que
climatologia, és la problemàtica de les festes.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP D'INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
PROGRAMACIÓ DE CINE EN LA CASA DE LA CULTURA
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“Rafelbunyol disposa d'una Casa de La cultura que per la seua localització i història ha sigut
sempre un referent cultural per a tota la població. El nostre "sindicat' ha sigut un lloc on fa
prou anys, els que ara som més majors vam poder disfrutar de meravelloses vesprades de cine i
teatre. Centre cultural que per la seua proximitat i condicions les mares no tenien cap
inconvenient a poder-nos enviar a passar la vesprades del diumenge veient una d'eixa
pel·lícules que sense ser de primera cartellera, provocava sempre el ple d'aquella vella sala de
cine i teatre.
A poc a poc, a causa de l'evolució dels temps o simplement per deixadesa de tots, este centre
cultural i de reunió, ha anat perdent eixe encant cultural que ens feia reunir-vos allí per a
disfrutar de les seues activitats. Actualment després de diverses obres considerem que és el
moment de tornar a donar novament l'esplendor que esta part la història de Rafelbunyol es
mereix, però per a això, és primordial, posar en marxa de nou la Casa de la Cultura de
Rafelbunyol. Esta posada en marxa també serviria per a complaure esta vella queixa, que des
de fa diversos anys molts veïns d'esta població s'han preguntat, que no és una altra, de no
entendre perquè no es realitzen novament activitats culturals en la Casa de la Cultura.
Des de la seua última reforma és conegut per tots els problemes tècnics per a la projecció de
pel·lícules, a causa dels conductes de refrigeració, dificultats que enteníem que eren insalvables
i que han provocat tindre des del 2009 pràcticament paralitzat este centre.
Des d'Independents de Rafelbunyol per a comprovar les possibilitats de projecció de cine en la
Casa de la Cultura, contactem amb tècnics dedicats a la gestió del cine en diferents sales
municipals, com són entre altres; la de Moncada , Riba-roja o Turís , tècnics que després de la
visita a estes instal·lacions van concloure en la completa viabilitat per a la projecció de cine en
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esta sala, inclús amb el matís important de què per a ells no era necessari realitzar cap tipus
d'inversió, en infraestructura , ni mitjans tècnics.
Solucions com la retroprojecció en un format de 4 x 3 metres, serien completament viables per
a una primera posada en marxa del cine, possibilitat que no necessita de realitzar cap inversió i
que fàcilment ens serviria per a testear i conéixer-la predisposició dels xiquets i pares d'esta
població a esta activitat cultural.
Per l'experiència d'esta empresa ens aconsellen començar amb pel·lícules per a xiquets, ja que
econòmicament són molt viables i al mateix temps són les que més espectadors grans i sobre
tots xicotets reunixen.
Les dates en què estem i la situació dels pressupostos del 2014, permeten poc marge de
modificacions per a noves actuacions en l'est any, motiu pel qual entenem que la realització
d'estes projeccions en el que queda del 2014 seriosa econòmicament complicat, per la qual
cosa considerem que estes es deurien de realitzar en el 2015.
Estes projeccions de realitzar-se podrien ajudar fomentar el comerç local en la població, i al
mateix temps i en funció de l'èxit, ens podria servir de test per a poder remenar la possibilitat
de crear una partida nova en cultura per a la realització de cine tot l'any, inclús amb diferents
tipus de cine, programacions i cicles.
És per tot com presentem d'exposat el següent PROPOSTA D'ACORD:
1. Aprovar la projecció de cine en la Casa de la Cultura de Rafelbunyol, les pel·lícules
projectades seran de caràcter infantil i s'emetran un cap de setmana al mes, en sessions
de dissabtes i diumenge a les 5.30 de la vesprada, durant els mesos de gener i febrer.
2. Publicar en la pàgina Web de l'Ajuntament, a través de les xarxes socials i de bans la
projecció d'estes pel·lícules.
3. Comunicar a l'Ampa i la direcció del col·legi Mare de Déu del Miracle la celebració
d'estes noves activitats per a tots els xiquets i pares.
4. L'entrada a estes sessions tindrà un cost de 2 -2.50 euros
5. La consignació pressupostària serà a càrrec dels pressupostos del 2015.”
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió de Benestar Comunitari
de data 23 de setembre de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement al Ple
de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra del representant del grup del Partit Popular,
cinc abstencions ponderades dels representants dels grups PSPV-PSOE i Bloc-Compromís i dos
vots ponderats a favor del representant del grup Independents de Rafelbunyol.
Continua explicant del Sr. Encarnación que s'ha modificat per a poder arreplegar el vot
favorable de tots els grups. Moltes vegades s'han preguntat per què no es feia cine en la Casa de
la Cultura. La contestació és que el format de cine que es projectava a Rafelbunyol era inviable
per problemes amb els conductes d'aire. Posats en contacte amb empreses del sector i després de
visitar la Casa de la Cultura, van indicar que no hi havia cap problema per a la projecció de cine,
perquè les noves tecnologies ho permetien sense necessitat de fer cap inversió, a través de la
tècnica de retroprojecció. També van preguntar per la viabilitat econòmica. El cine municipal és
deficitari, a Moncada, li costa a l'Ajuntament al voltant de 45.000 € anuals, però es tracta de
projeccions que costen 5.000 €. Però per a fer un test, s'està parlant de pel·lícules que costen
600 € de projectar-les i només una vegada al mes. L'entrada no seria gratuïta i en funció del cost
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de l'entrada, l'Ajuntament deurà de posar la resta. Afig que ha d'oblidar-se que açò també
ajudarà a fomentar el comerç local, perquè amb açò la gent pot eixir més i augmentar el comerç
en quiosc i bars.

La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, pregunta si realment volen cine els
habitants de Rafelbunyol. La disjuntiva està en el que es pot oferir a la gent i si esta alternativa
d'oci és viable, perquè com ha explicat el Sr. Encarnación la projecció de pel·lícules de
reestrena és cara. En principi es mostren a favor.
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, explica que estan en la mateixa línia que el
grup del Bloc. El seu grup entén que l'informe econòmic és prioritari, perquè encara que se sap
que no és una activitat rendible, pot generar un gasto insuportable per a l'Ajuntament en estos
moments. No obstant votaran a favor, perquè volen que es faça, però una altra cosa és que les
circumstàncies actuals ho permeten.

El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, demana que es retire de la moció
tot el paràgraf que explica que no es projecta cine en la Casa de la Cultura per problemes tècnics
amb els conductes de refrigeració perquè no és cert.
La Sra. Losada, regidor del grup del Partit Popular i responsable de la regidoria de Cultura,
explica que sí que s'estan realitzant activitats culturals en la Casa del Cultura, per a poder
treballar amb el mínim, explicant totes les representacions teatrals, presentacions,
conferències… que s'han fet allí. Reitera el tema dels problemes tècnics, que van ser certs en un
principi, però que ja es van solucionar. El problema està en que la màquina de cine costava
molts diners reparar-la; després cal tindre en compte també el so, la pantalla, el lloguer de la
pel·lícula, els drets d'autor… Tot açò té un cost molt elevat. De totes maneres, es pot estudiar el
tema dels xiquets, però amb les noves tecnologies que hi ha hui en dia ho veuen a casa, per la
qual cosa creuen que no tindria molta viabilitat.

El Sr. Alcalde reitera les paraules de la Sra. Losada referent a les noves tecnologies.

Contesta el Sr. Encarnación que els caps de setmana està parada la Casa de la Cultura pel que
quelcom falla, i no posa en dubte la informació que ha facilitat la Sra. Regidor, però insistix que
no s'ha projectat cap pel·lícula. Ara li diuen que està solucionat el problema tècnic, però si ho
arrepleguen en l'exposició de la moció és perquè els van donar eixa informació. Si està
equivocat, demana disculpes. Si ara no hi ha este problema, millor encara. Contestant-li a la
regidora del PSPV-PSOE, explica que ells ja han demanat l'oferta econòmica, en la que els
indiquen que fer cine per a xiquets a Rafelbunyol amb un preu per entrada de 2 a 2,50 €, els
resultaria per 800 o 900 €, per dos projeccions. Explica que en un principi la moció es va
presentar amb la intenció que el cine es realitzara al novembre i desembre, però per problemes
pressupostaris s'ha modificat a gener-febrer, a fi de provar. Remarca que en els pobles d'al
voltant com Museros i Moncada, sí que hi ha cine i té molt èxit.
Respon la Sra. Losada, que en l'Auditori si que s'han projectat pel·lícules per a l'institut.
En referència a la pregunta de què passa en este poble, també se l'han fet ella i el gestor cultural.
Es realitzen moltes activitats, però no tenen afluència de públic. Recorda les “nits d'humor” que
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es van realitzar en la Casa de la Cultura i que al final van haver de deixar-ho perquè eren
deficitàries al no acudir espectadors. S'ompli quan té una finalitat: recaptar fons per a càritas,
per al càncer, activitats per al col·legi… Si no és així, no acudix ningú a pesar de la publicitat.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per sis abstencions dels
regidors del grup del Partit Popular, i set vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE,
Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís.

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT LA
DOTACIÓ A LA SALA D'EXPOSICIONS DE LA CASA DE LA CULTURA D'UNA
EXPOSICIÓ PERMANENT D'OBRES D'ARTISTES LOCALS
La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, dóna lectura a la moció següent:
“La Casa de la Cultura del poble té distints espais amb moltes possibilitats d'aprofitament. Este
edifici, junt en l'Auditori de Música, són dos punts claus per al desenrotllament cultural del
nostre municipi.
La Casa de la Cultura conté una Sala de reunions multiusos, un Bar-Restaurant d'accés públic
obert, una gran Sala d'actuacions i una Sala d'Exposicions.
La Sala d'Exposicions està dotada d'una programació intermitent de distintes categories
artístiques: pintura, fotografia, manualitats... i també és utilitzada altres vegades per a
presentacions de llibres, assemblees, cursos...
Esta Sala, per la seua ubicació en el centre del poble i la seua dimensió, oferix moltes
possibilitats. Es dóna el cas que quan no hi ha exposicions temporals la sala es queda buida de
contingut. Des del Bloc-Compromís considerem que és un espai desaprofitat ja que podria ser
un aparador per a artistes locals si haguera una Exposició Permanent. D'esta manera quan
s'obriren les portes per a fer qualsevol activitat podria ser una bona oportunitat per a mostrar
les obres dels artistes del poble. D'altra banda, també estaríem donant a la Sala d'Exposicions
d'una continuïtat.
Per tot açò presentem la següent PROPOSTA D'ACORD
-Que es dote en la Sala d'Exposicions de la Casa de la Cultura d'una Exposició Permanent
d'obres d'artistes locals.”
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 23 de setembre de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua explicant que la moció en un principi no va ser entesa pels grups políticios, però
pensen que està clara. Quan no hi ha exposicions la sala està buida i el que es pretén amb
l'exposició és que hi haja obres d'artistes locals quan es realitze un altre tipus d'activitats, que no
siguen exposicions, a fi que les parets no estiguen buides. Açò no requerix cap gasto addicional,
ni personal per a obrir o tancar la sala
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que la idea els
agrada. És veritat que no s'acabava d'entendre com executar la moció. Però després de les
explicacions, la votaran a favor.
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, ratifica les paraules del Sr. Encarnación.
Diu que les comissions estan per a aclarir estos dubtes. Ací qui ha d'autoritzar que es puga dur a
terme la moció és l'artista el que deu d'estar d'acord que el quadro estiga penjat perquè es veja
quan s'utilitze la sala.
El Sr. Alcalde indica que no tenen cap inconvenient. El problema pot ser la seguretat, perquè
s'obri per a netejar o per a una altra activitat i pot ocórrer algun contratemps. Demana que els
artistes firmen un document per a evitar responsabilitats per si ocorre alguna cosa a les obres
exposades.
La Sra. Losada demana explicacions perquè no acaba de tindre clara la moció, perquè no està en
Comissió. Per part dels regidors del grup del Bloc-Compromís aclarixen els termes de la
mateixa.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

DESÉ SEGON.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I
SUBSTITUT
Per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“Davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha comunicat a este
Ajuntament la necessitat de procedir a la renovació del càrrec de Jutge de Pau titular i
substitut de Rafelbunyol, a l'haver transcorregut 4 anys del seu mandat.
D’acord amb el que preveu l’article 13 i següents del Reglament 3/95 de 7 de juny, dels Jutges
de Paz, es va publicar en el B.O.P. de 21 de Juny de 2014 la convocatòria perquè els
interessats pogueren presentar les seues sol·licituds, emetent-se els corresponents bans
Municipals, atorgant-se un termini un mes per a presentació de candidatures.
Durant el termini conferit s'han presentat les instàncies subscrites per:
--Mª Belén Díaz Caballero
-Jorge Calles Galve
-Ginés García Alcázar.
-Javier Carré Homar
-Eva Mª Piquer López
-Elodia Borrás Sanjuan
-Jorge Pozo Serrano
-Mª José Amero Sangüesa
--Jesús Eres Amposta
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-Aránzazu Ruiz Lozano
-Mª Mercedes Morte Furió
-María José Saez Collado
Cada un dels quals ha presentat documentació relativa als mèrits que al·lega per a ser
anomenat Jutge de Pau.
Se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que previ l'examen de la documentació presentada pels
aspirants, realitze proposta de nomenament al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana a favor d'un dels aspirants para cada un dels càrrecs a cobrir.
A tals efectes, D’acord amb el que preveu l’article 102.3 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa la votació secreta, sistema que
pot utilitzar-se per a l'elecció o destitució de persones, de tal manera que es realitzaria en
primer lloc la votació de Jutge de Pau titular, i posteriorment, entre els candidats que no
hagueren obtingut el dit nomenament, el de Jutge de Pau substitut.”
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim Interior
celebrada el dia 23 de setembre de 2014, en el que l'assumpte, després de valorar-ho, els
membres de la Comissió acorden que es realitze una reunió entre els portaveus el dijous dia 25
de setembre a les 17,30 hs., als efectes d'intentar arribar a una proposta consensuada a elevar al
Ple de l'Ajuntament.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, explica que en la reunió els portaveus van
arribar a un acord proposant a Mª Amparo Castellar Carbonell com a jutge titular i a Eva María
Piquer López com a jutge substitut.

Preguntats els portaveus dels grups polítics tots es mostren a favor, ja que es tracta de ratificar
l'acord a què es va arribar en eixa reunió.
En conseqüència, per unanimitat, s'adopta l'acord següent:
“Donat compte de l'expedient que es tramita als efectes de procedir a la renovació dels càrrecs
de Jutge de Pau Titular i Substitut de Rafelbunyol.
CONSIDERANT: Que Davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per
escrit de data 29 de maig de 2.014 va comunicar l'acord de l'Excma. Sra. Presidenta del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre la necessitat de procedir a la renovació
del càrrec de Jutge de Pau titular i substitut de Rafelbunyol, a l'haver transcorregut 4 anys del
seu mandat.
CONSIDERANT: Que D’acord amb el que preveu l’article 13 i següents del Reglament 3/95 de
7 de juny, dels Jutges de Paz, es va publicar en el B.O.P. de 21 de Juny de 2014 la convocatòria
perquè els interessats pogueren presentar les seues sol·licituds, emetent-se els corresponents
bans Municipals, atorgant-se un termini un mes per a presentació de candidatures.
CONSIDERANT: Que durant el termini conferit s'han presentat les instàncies subscrites per:
-Mª Belén Díaz Caballero
-Jorge Calles Galve
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-Ginés García Alcázar.
-Javier Carré Homar
-Eva Mª Piquer López
-Elodia Borrás Sanjuan
-Jorge Pozo Serrano
-Mª José Amero Sangüesa
--Jesús Eres Amposta
-Aránzazu Ruiz Lozano
-Mª Mercedes Morte Furió
-María José Saez Collado
Cada un dels quals ha presentat documentació relativa als mèrits que al·lega per a ser
nomenat Jutge de Pau.
Havent-se realitzat l'examen de la documentació presentada pels aspirants, els Grups Polítics
Municipals de manera consensuada han acordat proposar al Ple de l'Ajuntament que es realitze
proposta de nomenament al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a favor
dels següents aspirants:
*Per el càrrec Jutge de Pau Titular a favor de SRA Mª Amparo Castellar Carbonell.
*Per el càrrec de Jutge de Pau Substitut a favor de SRA Eva Mª Piquer López
A la vista de allò que s'ha fet, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el
nomenament de Mª AMPARO CASTELLAR CARBONELL per a cobrir el càrrec de Jutge de
Pau Titular de Rafelbunyol.
SEGON: Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el
nomenament de SRA. EVA Mª PIQUER LOPEZ per a cobrir el càrrec de Jutge de Pau Substitut
de Rafelbunyol.
TERCER: Remetre còpia certificada del present acord al Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana.
Es fa constar que el Sr. Encarnación no va participar en la votació per ser familiar d'un
dels aspirants.

DESÉ TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE CONVOCATÒRIA
D'UNA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DAVANT DE LA PRÒXIMA
RESOLUCIÓ JUDICIAL RELATIVA AL CONTENCIOSOS QUE ES MANTÉ AMB D.
VICENTE ROS MONZONIS
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
El dia 2 de desembre es dictaminarà Sentència sobre el cas popularment conegut pels
“Panchorrín”.
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Si la resolució fora favorable no hi hauria problema, però en el cas que la resolució siga contra
l'Ajuntament, pot provocar per a esta Administració, segons interlocutòria anterior, un
desembossament de 1.443.092 euros aproximadament.
PROPOSTA
Primer. - Que es convoque una Comissió Informativa Especial, en la que els advocats que
representen a esta part, ens expliquen qual és la línia de defensa que s'ha dut a terme.
Segon.- Situant-nos en la pitjor de les tessitures, els Regidors hem de conéixer les línies
generals d'actuació per a fer front al pagament; atés que arribat el cas, s'haurà d'elaborar un
pla de pagaments per a complir amb la sentència.”

Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior celebrada el dia 23 de setembre, en que s'acorda que la Moció no és objecte de votació
per a dictamen davant de la possibilitat manifestada pel portaveu del grup del PSPV-PSOE de
retirar-la.
Explica el Sr. Fontelles que si la sentència és favorable, no hi ha cap problema, però si
és desfavorable hauran de fer front al pagament que marque la mateixa, per la qual cosa volen
conéixer les línies que tenen els tècnics de com fer front a esta sentència. Aclarix que ja se'ls ha
convocat a una reunió per al dia 6 d'octubre.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, manifesta que si ja està convocada la
reunió, han de valorar si mantindre.
El Sr. Fontelles insistix que vol una comissió de règim interior.
El Sr. Alcalde va manifestar que no volia comissió a fi que pogueren assistir tots els regidors a
la reunió, perquè té interés que es coneguen.
Aclarix el Sr. Carbonell que a la comissió poden assistir tots els regidors, encara que no tinguen
vot.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ QUART.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL EN
RELACIÓ AMB L'ANUNCIADA REFORMA DE LA LLEI ELECTORAL
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“Durant estos últims mesos el Partit Popular està tantejant la possibilitat d'aprovar el que ells
han denominat com a regeneració democràtica, fent referència a la posada en marxa per a la
seua aprovació d'una reforma electoral per a les pròximes eleccions locals. Reforma que té com
a propòsit canviar la llei electoral per a triar directament els alcaldes a través de la llista més
votada.
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Esta reforma electoral que pretén el Partit Popular imposar-nos amb la seua majoria absoluta,
no és més que un gran frau a la democràcia, que realment el que amaga darrere d'ella és el
pànic d'este partit a perdre la seua posició de poder en l'estat Espanyol. Per a això, encobrint
evidentment els seus propis interessos partidistes, tracta d'enganyar als ciutadans, per mitjà de
l'afirmació que és una mesura de regeneració democràtica destinada acostar les decisions al
poble.
Des de la formació que representem considerem, que este propòsit del PP de reformar la llei
electoral per a triar directament els alcaldes a través de la llista més votada, és completament
inacceptable basant-se en els punts següents:
1-No és ètic la modificació de les normes electorals quan falten uns mesos per als pròxims
comicis, recolzant-se per a això majoritàriament absoluta, i inclús sense el consens de la resta
de la resta de Partits Polítics.
2-Esta reforma de posar-se en marxa podríem considerar-la almenys com de dubtosa
constitucionalitat, ja que l'article 140 de la Constitució assenyala que els alcaldes seran triats
pels regidors o pels veïns. El que ve a expressar que seran triats a través del vot dels regidors, i
només en alguns casos excepcionals, en municipis on no puguen formar-se llistes de partits,
seran els veïns els que els podran triar. Argument lògic ja que la nostra democràcia és
parlamentària i no presidencial, la qual cosa implica que en tots els nivells, des del president
del Govern als alcaldes, l'elecció dels mateixos no és directa, sinó per mitjà de representants
triats directament pel poble, la qual cosa confirma que no pot ser un sistema presidencialista ja
que el que realment compte per al nomenament dels càrrecs executius de govern són els escons
i no els vots.
3-Finalment esta reforma de realitzar-se provocaria confusions en els supòsits de no eixir cap
llista votada amb majoria absoluta i haver de recórrer a segones voltes, condició que només és
possible de forma clara en els sistemes majoritaris uninominales i no, en els sistemes de llistes,
i proporcionals. Evidentment que es podrien buscar altres solucions a part d'esta, però per a
això una vegada més seriosa necessari la reforma de la Constitució.
És per tot com presentem d'exposat el següent PROPOSTA D'ACORD:
1-Que l'Ajuntament de Rafelbunyol inste a la Generalitat Valenciana per a l'aprovació en els
Corts d'un va manifestar en contra d'esta iniciativa per a la Reforma Electoral.
2-Que l'Ajuntament de Rafelbunyol envie al Govern d'Espanya una declaració en què se
sol·licite la retirada d'esta iniciativa, fins que no hi haja un consens de la majoria de partits
polítics amb representació a nivell nacional”
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior celebrada el dia 23 de setembre, en que l'assumpte és dictaminat favorablement al Ple
de l'Ajuntament per set vots ponderats a favor, dels representants dels grups del PSPV-PSOE,
Independents de Rafelbunyol i Bloc Compromís, i sis vots ponderats en contra, dels
representants del Grup Popular.
Contínua indicant el Sr. Encarnación que es tracta d'una iniciativa de reforma electoral del Partit
Popular després del resultat de l'Eleccions al Parlament Europeu. A continuació dóna les dades
dels resultats del Partit Popular en les eleccions europees de 2009 i les del 2014 manifestant que
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van perdre més de 2 milions de vots. I en concret a Rafelbunyol el Partit Popular va perdre més
del 50% de vots respecte a 2009. Indica que “estos són els motius de la regeneració
democràtica, reforma que pensem que va en contra de l'article 140 de la Constitució”, el que
llig textualment. Afig que tampoc és ètic que a falta de nou mesos de les eleccions locals es
plantege este canvi. Pensen que la reforma hauria de fer-se amb el consens de tots els partits
amb representació nacional i amb més temps. En el cas que es posara en marxa seria un “frau”
més del Partit Popular.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, manifesta que han presentat una
moció semblant amb més contingut, sota el seu punt de vista, però que sí que estan a favor que
es posen en marxa les iniciatives necessàries per a paralitzar eixe projecte de reforma.
El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, indica que no saben si és una reforma o un
projecte, perquè com sempre s'assabenten per els mitjans de comunicació. Ratificant les
paraules del Sr. Encarnación, indica que es tracta d'un baló sonda del PP per a tantejar l'opinió
del públic; tots els grups polítics estan en contra. El seu diu un no rotund, perquè a nou mesos
d'eleccions no es poden canviar les regles del joc. Es tracta d'oportunisme i pura estratègia amb
conseqüències electorals, perquè en les passades eleccions europees es van donar compte que no
guanyarien les locals si no canviaven les regles del joc. Entén que estes regles no funcionen en
clau partidista, sinó democràtica i esta reforma no precisa de la majoria, sinó del consens de tots
els partits polítics. Finalitza indicant que quan el PP parla de regeneració democràtica, parla de
la seua que és anar cap arrere, perquè en democràcia els partits majoritaris, no són més les
majories fetes. Reitera el no rotund del seu partit.
El Sr. Alcalde manifesta que entenen que es tracta d'un tema polític i que en democràcia
cada partit pot pensar el que crega oportú en funció dels seus interessos. Ara el PP presenta una
iniciativa i s'obliden que el PSOE va presentar la seua modificació semblant tres mesos abans de
les eleccions. Inclús es va exposar tal reforma en el seu Congrés. I es va fer així perquè li
convenia, i ho respecten. El que no es pot dir que és un frau, que és una iniciativa dubtosa.
Pregunta si també és un frau per part d'alguns partits demanar una reforma constitucional. Els
partits tenen dret a actuar així, i cal respectar totes les iniciatives de cada partit, perquè cada un
té llibertat per a opinar i pensar de manera distinta. Afig que el seu partit creu que la majoria
hauria de ser la regla d'elecció dels alcaldes, perquè hi ha moltes situacions en què l'alcalde és el
que ha obtingut un 7% de vots i no un 47%, com ocorre a Burjassot. Pensen que podria ser més
correcte que els ciutadans determinaren qui vol d'Alcalde. És conscient que diran que ell va ser
triat alcalde per primera vegada per una unió amb Aliança Popular. Veu respectuós que
s'unisquen partits xicotets per a arribar a ser alcalde, perquè cada u “porta l'aigua al seu molí”.
Finalment indica que es tracta d'una iniciativa, per la qual cosa no veu correcte que es porte a
Talls, perquè potser no arriba a res.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per set vots a favor dels regidors
dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís i sis abstencions
dels regidors del grup del Partit Popular.

DESÉ QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS EN RELACIÓ CONLA
ANUNCIADA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 5/1985, DE 19 DE JUNY, DEL
RÈGIM ELECTORAL GENERAL

26

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

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció
següent:
“El govern de Mariano Rajoy ve anunciant des de fa unes setmanes una modificació de l'actual
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General pel que fa en les eleccions
municipals. Encara que no hi ha encara cap proposta concreta, les diverses informacions
apunten a, d'una banda, l'elecció directa dels alcaldes (de manera automàtica o amb una segona
volta) i, d'una altra, l'assignació de la majoria absoluta dels regidors corresponents al partit que
obtinga un determinat percentatge de vots, repartint els regidors restants entre les altres
formacions polítiques segons l'actual sistema (Llei d'Hondt).
Encara que la pràctica totalitat de partits polítics ha manifestat públicament el seu rebuig d'eixa
modificació, pareix que la intenció del PP és aprovar-la siga com siga, inclús en solitari,
contradient les declaracions realitzades pel president del Govern fa escassament un any (febrer
del 2013) en les que assegurava que “mai modificaré la llei electoral per majoria, perquè crec
que hi ha consensos bàsics que cal preservar”.
Què ha canviat des de llavors? Amb independència que el PP ens ha demostrat que no necessita
cap motiu per desdir-se de tot i realitzar el contrari del que afirmava, després d'aquelles
declaracions hi ha hagut unes eleccions europees que han evidenciat el fi del bipartidisme i, amb
ella, la del sistema d'alternança en què ens trobàvem instal·lats. És a dir, el PP veu seriosament
amenaçada la seua supremacia electoral, sobretot en l'àmbit municipal. Per a qualsevol partit
polític democràtic la constatació d'eixa tendència ho faria reflexionar sobre les seues praxis o
sobre el seu missatge. El PP, no obstant això, preferix usar la seua majoria absoluta per a
intentar modificar l'actual sistema per un altre que li siga més propici. Una espècie de colp
d'estat legal que pervertiria la voluntat de la ciutadania i reduiria la seua representativitat.
Amb tot, encara gosen qualificar la proposta com una “regeneració democràtica”. Coincidim
plenament en la necessitat d'una regeneració. No obstant això, per a ser efectiva, hauria d'anar
just en la direcció contrària del que es proposa. L'actual sistema electoral compta amb dos filtres
que distorsionen la voluntat popular: d'una banda, la fórmula d'assignació de regidors
(l'anomenada Llei d'Hondt), que premia les llistes més votades i castiga les minoritàries, i, d'una
altra, la del 5 % necessari per a optar a la representació, que deixa fora, a vegades, opcions que
sí que ho obtindrien amb un sistema proporcional.
Per tot allò exposat, proposem al Plenari l'adopció de les següents PROPOSTES D'ACORD:
Primer.- l'Ajuntament de Rafelbunyol manifesta el seu rebuig de la modificació de la Llei
electoral en els termes en què s'ha anunciat o en altres semblants que aprofundisquen en la
falta de proporcionalitat.
Segon.- Per aconseguir una major adequació amb la voluntat democràtica de la ciutadania,
l'Ajuntament de Rafelbunyol demana que es modifique l'actual Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General en els aspectes següents:
a.- Substitució del mètode d'Hondt d'assignació pel mètode Faré
b.- Eliminació de la barrera electoral del 5 %
c.- Establiment d'un sistema de llistes obertes
Tercer.- Traslladar dels presents acords a la Presidència del Govern d'Espanya, a la Mesa del
Congrés dels Diputats i als portaveus dels seus grups polítics, i a la Mesa de Les Corts
Valencianes i als síndics dels seus grups polítics”.
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Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior celebrada el dia 23 de setembre, en que l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement
al Ple de l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra, dels representants del Grup Popular,
quatre vots ponderats a favor, dels representants dels Grups Independents de Rafelbunyol i Bloc
Compromís, i tres abstencions ponderades, dels representants del Grup PSPV-PSOE.
Explica el Sr. Carbonell que té coneixement a través del Diputat del seu grup en les
Corts que està convocat a una reunió per a parlar d'este tema. El Tribunal Constitucional és bo
una vegada i altres no. La reforma a Andalusia per a evitar acumulació de càrrecs era
constitucional. El Sr. Alcalde en l'anterior moció ha fet referència a Burjassot, explicant que han
tingut Alcalde amb un 10% per un pacte de partit, igual que haguera pogut ocórrer ací si a
principi de legislatura s'hagueren unit la resta de partits, recordant-li que l'any 1983, el Sr.
Alcalde no va ser la llista més votada, sinó que el més votat va ser Agustín González. El seu
grup sí que vol canviar la Llei electoral, però els partits majoritaris no, perquè quan el PSOE
volia fer-ho era per fer una cosa pareguda a això del PP. La llei Hondt beneficia als partits
majoritaris. El seu seria una llei proporcional, i que tots els regidors valgueren els mateixos
vots. A més també podien ser les llistes obertes. El seu Grup sí que estan a favor de la reforma
electoral, però en un altre sentit completament distint.

Sotmés la moció a votació, la mateixa és desestimada per sis vots en contra dels
regidors del grup del Partit Popular, quatre vots a favor dels regidors del grup Independents de
Rafelbunyol i Bloc-Compromís i tres abstencions dels regidors del grup del PSPV-PSOE,
explicant el representant d'este Grup que és pel contingut del punt número 2.
El Sr. Carbonell indica que no esperava una altra cosa dels partits majoritaris, ja que es
beneficien..
Respon el Sr. Alcalde que cada un lluita en el seu terreny, buscant la seua supremacia. Però cal
respectar-se.
Matisa el Sr. López que el seu grup no vol una reforma electoral a 8 mesos de les eleccions.
Quan passe podran parlar de la reforma electoral i també de reforma constitucional, però amb el
consens de tots els partits. .

DESÉ SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS, SOL·LICITANT LA
CONVOCATÒRIA DE LA COMSIÓN INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR
DURANT EL PRÒXIM MES D'OCTUBRE PER A DEBATRE EL MODEL DE GESTIÓ
DE L'ESCOLETA EL PARC.
Per part del Sr.Sr.Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció
següent:
“Al març de 2014, com a conseqüència dels molts problemes que arrossegava (de gestió, de
finançament...) es va tancar l'Escoleta el Parc, generant infinitat de problemes als pares i
mares de l'alumnat i a les treballadores. L'Escoleta el Parc, inevitablement, estarà tancada al
llarg del curs 2014-2015 per la impossibilitat de posar-la en marxa immediatament.
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Però després dels dos fets que han ocorregut al llarg dels mesos de juliol i agost, podem
començar a treballar perquè l'Escoleta el Parc preste el seu servici per al curs 2015-2016. Els
fets als que ens hem referit són:
1. Com a conseqüència d'una moció presentada pel grup BLOC-COMPROMIS que
demanava: Iniciar de manera immediata els tràmits legals per a demanar a la
Generalitat Valenciana la delegació de la competència en la gestió i el manteniment
de l'Escoleta el Parc, per a poder decidir en el futur el model de gestió de la mateixa,
l'ajuntament va demanar, amb data 26 de juny de 2014, a la Generalitat Valenciana la
tramitació i aprovació de la delegació de competències en matèria d'educació. Amb
data 17 de juliol de 2014 es va registrar en l'ajuntament de Rafelbunyol la resposta per
part De la Direcció General d’Administració Local de la Conselleria de Presidència
que diu: la competència en matèria d'educació als efectes que l'ajuntament de
Rafelbunyol preste el servici d'Escola Infantil Municipal, es considera com pròpia...
2. La comunicació de l'Administrador Concursal d'ACMURSA indicant-nos que amb data
31 de juliol de 2014, el Jutjat del Mercantil nombre 1 de València, ha procedit a
extingir la relació laboral de totes les treballadores d'ACMURSA (les de l'Escoleta).
D'una altra part i com s'ha dit moltes vegades, la gestió de l'Escoleta el Parc es pot fer per dos
vies: gestió directa per la pròpia corporació o gestió indirecta per mitjà de la concessió
administrativa. Cal tindre en compte l'informe emés per la Direcció General d'Administració
Local de la Conselleria de Presidència rebut el 21 de novembre de 2013 en el que es conclou
que haurà de ser la Corporació la que ha de decidir la forma de gestió...
Encara que el grup municipal a què represente estem a favor de la gestió directa per la pròpia
corporació, considerem que s'haurien de demanar els informes pertinents als tècnics municipals
i/o autonòmics abans de prendre una decisió per part Del Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Eixe per tot el que exposa anteriorment que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Convocatòria al llarg del mes d'octubre de la Comissió Informativa de Règim Interior,
per a iniciar el debat al voltant de quin ha de ser el model de gestió de l'Escoleta. La
comissió es reunirà quantes vegades siga necessari per a formar la voluntat dels grups
municipals.
2. Al Ple de novembre de 2014 s'haurà de votar el model de gestió de l'Escoleta. Si es fa
amb posterioritat no hi haurà temps material per a posar-la en marxa.

En les dites comissions, a més de la presència de la secretaria i la intervenció de la corporació,
els grups municipals, d'acord amb la presidència, podran convocar experts en la matèria.”
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior celebrada el dia 232 de setembre, en el que l'assumpte és dictaminat favorablement al
Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Afig el Sr. Carbonell que després de tot el que ha passat pensenquè hem de posar-nos a treballar
per a poder posar en marxa com més prompte millor l'Escoleta, perquè es tracta d'un procés lent.
Presenten una moció oberta i en un futur ja es decidirà el model de gestió.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que en el 31 de
març de 2014 van presentar una moció semblant a la del Bloc, però ells ja demanaven que
s'explotara per gestió indirecta, perquè basant-se en els informes del moment era l'única
possibilitat que tenien, i a més estaven aviciats per la mala gestió, perquè es va tancar CEERSA
i l'escoleta. Estan a favor d'esta reunió, però ja anuncien que el seu partit està per la labor que
siga una concessió administrativa, agraint que es pose en marxa com més prompte millor i no
esperar al pròxim curs.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, pensa que no cal fer moltes comissions, i
tampoc que s'aprove per unanimitat, sinó que podria ser majoria. Quant als tècnics, són de part, i
qualsevol gestió que triem és correcta. Voten a favor la moció, però consideren que no es pot
posar “la reunió es reunirà quantes vegades siga necessari”, al·ludint al gasto que pot ocasionar.

El Sr. Alcalde explica que hi havia problemes amb el tema de les competències, i quan van
exposar este problema a la Generalitat, els van indicar que s'havia remés una circular en la que
s'explicava que si s'estava exercint esta competència abans de l'entrada en vigor de la Llei,
podrien continuar fent-ho, passant a llegir este paràgraf de la circular. Ara la pregunta és que fan
amb la guarderia: si es gestiona per concessió administrativa o gestió directa. Els pareix correcte
que es reunisquen per a anar decidint què volem. Cal veure pros i contres de les dos gestions.
Respon el SR. Carbonell, en contestació al Sr. Encarnación, que no coneix els informes que
diguen que la gestió indirecta és millor que la directa, creu que es tracta de plantejaments
ideològics. L'informe que realitza el despatx d'advocats no és prou, el que a ells realment els val
és l'informe de la Direcció General. Respecte a què la “comissió es reunirà quantes vegades faça
falta” es fa des de l'àmbit d'anar treballant i no deixar-ho “morir”. Sí només fa falte una, doncs
una. No entén que ara diga que valga diners, quan abans demanava una comissió per al tema
“dels Panchorrins”. És evident que els grups s'hauran de decidir, però hi ha qüestions tècniques
que els hauran de dir la interventora, pressupostos, cotratación de personal, procés de licitació…
Respon el Sr. Encarnación que l'informe d'Olleros només es referia al tema de la creació d'una
Societat Mercantil.
El Sr. Fontelles pregunta si no poden quedar ja després del ple. Respecte als tècnics, la seua
intervenció es refira a experts en la matèria que poguera portar qualsevol grup polític.
Sotmesa la moció a votació, al mateixa és aprovada per unanimitat.
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B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

PRIMER.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor president, 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.
Pregunta el Sr. Encarnación respecte al Decret 437/2014 de 8 d'agost sobre l'empresa ISOLUX.
Explica el Sr. Secretari que l'empresa ja fa temps que venia reclamant el pagament d'unes
factures del Sector I, de la que havia sigut adjudicatària. Estes factures no van ser informades
favorablement pels Servicis Tècnics, perquè pensaven que facturaven coses que no
corresponien. Se'ls va requerir esmena de deficiències i mai van arribar a abonar-se. A
l'incorporar-se la Interventora s'inicia un expedient de baixa de les factures per no esmenar les
deficiències requerides, notificant-los este fet. Al rebre esta notificació, han presentat el recurs.

SEGON.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Informa el Sr. Alcalde sobre com es va desenrotllar la nit de disfresses. Segons informe de la
policia l'assistència va ser d'unes 8.000 a 10.000 persones. No va haver-hi incidents, encara que
sí molèsties per soroll; alguna intoxicació etílica i s'observa que cada vegada hi ha gent més
jove. Hi ha hagut alguna baralla. DA l'enhorabona a la policia local pel seu treball i a l'inspector
Alfredo Pacheco per la coordinació.
També informa que en l’Escola d’Estiu i Esports han assistit 240 xiquets.
En referència a la reforma de l'EPA, en coneixement de la direcció i dels tècnics municipals,
s'ha realitzat un estudi per a fer 3 aules en la planta baixa, indicant les superfícies de cada una.
Finalment la divisió es realitzarà en Pladur per una empresa del poble i costarà al voltant de
6.500 €.
Pregunta el Sr. Encarnación quan es realitzarà l'obra, contestant-li el Sr. Alcalde que
immediatament.
També informa que el nombre de persones a qui s'ha donat treball fins al moment és de 131.
A continuació, llig informe del Sr. Inspector de Policia respecte al protocol amb la guàrdia civil
pel tema de la violència de gènere.

També manifesta que Càritas ha demanat el local de CEERSA I per a les seues activitats. De
moment es tracta d'un local va buidar i així deixaren d'utilitzar la Casa de la Cultura. Pregunta el
Sr. Carbonell si no seria convenient que es firmarà un conveni per a la seua utilització. Li
respon el Sr. Alcalde que va a fer-se i s'indicarà que per si algun motiu l'Ajuntament necessita el
local, deuran deixar-ho lliure.
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TERCER.- INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

El Sr, Encarnación, regidor del grup Independents de Rafelbunyol i representant en l'EMTRE,
indica que el 30 de juny de 2014 es van aprovar la liquidació del pressupost de 2013, donant les
xifres del resultat pressupostari de l'entitat. Es va retraure al Partit Popular que amb estos
resultats tan positius, deurien d'haver abaixat el TAMER, i hi ha el compromís de rebaixar-ho de
cara al 2015.

El Sr. Carbonell, regidor del grup Bloc-Compromís i representant en la Mancomunitat
de l’Horta Nord, informa que quan s'inici esta legislatura l'Ajuntament de Rafelbunyol devia
més de 200.000 €. A proposta d'una moció nostra es va aprovar anar pagant tots els mesos. Ara
ja han liquidat el deute. Indica que demà hi ha el Ple per a aprovar el tancament dels comptes de
2013.
Pregunta el Sr. Fontelles com estan els altres Ajuntaments. Respon que ara estan tots
més o menys al dia. Demà ho preguntarà.

Abans de passar als precs i preguntes, el Bloc presenta una moció per a la seua inclusió en l'orde
del dia en referència a l'inici del curs escolar.
Sotmesa la urgència de la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE L'INICI DEL CURS
ESCOLAR
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís es llig els acords de la moció
següent:
1. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta a la Conselleria d'Educació a resoldre la
problemàtica de les infraestructures educatius pendents en el Col·legi Mare de Déu del
Miracle i l'IES de Rafelbunyol.
2. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta a la Conselleria d'Educació a respondre dels deutes
que té pendents amb els centres educatius del municipi.
3. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta a la Conselleria d'Educació a retardar l'inici del
curs escolar
4. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta a la Conselleria d'Educació a què augmente la
dotació de beques de menjador, de transport escolar i d'adquisició de llibres per a
cobrir necessitats de la població escolar.”
Explica la Sra. Carbonell que té a veure amb l'inici del curs i les altes temperatures.
Preguntats els grups polítics, el Sr. Encarnación, manifiesta que haurien d'haver passat la moció
per correu electrònic.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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QUINT.- PRECS I PREGUNTES
Per part del sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es realitzen les
següents preguntes per escrit:
1. quant ha sigut el cost de les festes 2014?
Respon el Sr. Alcalde que encara no s'han presentat totes les factures i fins al moment s'han
pagat 36.000 €.
2. Quin ha sigut el cost total de les disfresses?
Respon el Sr. Alcalde que tampoc ho saben.

3. Ja s'ha aprovat definitivament el pressupost de 2014? Quin dia?
Respon el Sr. Saborit que el dissabte 26 de juliol.
4. Per què no es condicionen amb bancs el carrer calvari i Vicente Soriano a l'altura de la zona
residencial?
Respon el Sr. Alcalde que hi ha hagut molt vandalisme en els bancs del poble. Hi ha 10 bancs
demanats.

5.- A què és degut la poca pressió d'aigua que durant moltes nits algunes finques estan acusant?
Tenim algun informe d'Aigües de València respecte d'això?
El Sr. Saborit, llig l'informe remés per l'empresa, en la que s'indica que la revisió de la
pressió és correcta. El que ocorre és que hi ha finques molt velles amb sistemes que no
complixen la normativa vigent.

6.- Quan es va a convocar la comissió especial referent a la connexió de subestació de Museros?
Explica el Sr. Secretari que s'ha remés hui un correu sobre les meses de contractació i als
portaveus que formen part de la comissió, i al final del correu es posava que estava prevista la
convocatòria per al dilluns dia 6.

7.- En quina situació del procés legal es troba el contenciós administratiu presentat per D.
Vicente Ros Monzonis “Els Panchorrins”?
Respon el Sr. Alcalde que vostés saben massa bé en quin moment es troben i saben que
el dia 2 de desembre es decidirà i ens assabentarem 10 o 12 dies després.
Pregunta el Sr. Encarnación, què és el que realment va a decidir-se en este procés?
Respon el Sr. Alcalde que un problema de falsificació de firma per part d'este senyor.

33

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

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es realitzen les
preguntes següents:
1.- Quant ha sigut el cost de les festes d'enguany, i quant en cada una de les activitats? Sap que
la contestaran en el ple següent, perquè és normal que encara no ho sàpien.

2.- Uns dels fanals del passeig de la Reial Séquia de Moncada, va caure per estar podrida en la
base? S'ha preparat un pla de revisió de fanals del municipi per a evitar possibles accidents?
Respon la Sra. Cano, regidor de medi ambient, que és un requisit en el plec de
condicions del manteniment de l'enllumenat públic realitzar esta revisió. Ara si veuen alguna
mal l'arreglen. L'empresa adjudicatària ha de fer-ho.
Apunta el Sr. Alcalde que li han dit que hi haurà prou a causa de les miccions dels gossos.

3.- Quals han sigut els gastos i els ingressos de la piscina descoberta
El Sr.Sr.Saborit, regidor d'esports, llig el gasto de personal, 10.950 € sense Seguretat Social. El
gasto aproximat del material utilitzat, clor, neteja…, és de 2.206 € .Los ingressos aproximats
han sigut sobre 12.000 €, passant a indicar també el nombre d'usuaris desglossant per edats i
residents i no residents.

El Sr. Encarnación realitza les següents preguntes orals:
1.- Com està el procés del plec de recaptació?
Respon el Sr. Secretari que està pendent i després de parlar amb la Interventora s'ha decidit
estudiar-ho amb més tranquil·litat i portar-ho al següent ple ordinari, a fi de mediar com fer-ho i
evitar el que ens va dir el tribunal respecte a l'anterior plec.

Realitza el següent prec a la regidora de medi ambient. Hi ha un fanal en el carrer Reial
Séquia de Moncada que cau prop d'una canaleta d'una casa i els veïns manifesten que quan
ploga ixen purnes. Es podria canviar eixe fanal per a evitar el problema?
Respon la Sra. Cano que estudiarà la possibilitat de fer-ho.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. President va donar per finalitzada la sessió a les
vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts de tot això com a Secretari en done fe.
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