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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 2 DE JUNY DEL 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 2 de juny 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 i 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.
Assistix igualment a la sessió SRA Paula Rico Belda, interventora municipal.
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 als
esborranys de les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 31 de març, 29 d'abril i 12 de
maig del 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'HISENDA

SEGON.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDITS 3/2014

Es dóna compte de la següent Proposta de l'Alcaldia:
“Vista la providència d'Alcaldia sobre la procedència d'efectuar el reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 03/2014, per import brut total d'1.022,45 euros, de data 16 de maig
del 2014,
Vist l'informe d'Intervenció de la mateixa data,
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Per les atribucions que són conferides a l'Alcaldia per l'article 21.1.F de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local, s'eleva al Ple, previ dictamen de la Comissió
Informativa d'Hisenda, la PROPOSTA següent:
Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2014, que conté dos
factures emeses o els conceptes del qual es corresponen amb actuacions realitzades en l'exercici
2013, però que han sigut registrades en el present exercici.
Es tracta de les factures que s'acompanyen a esta proposta i que es detallen a continuació:
Trofeus Nadal SL / Fra 393 de 7 de juny del 2013 / 108,90 euros
Ubach SL / Fra 124 de 20-11-2013 / 913,55”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes de
data 27 de maig del 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, els quals manifesten la seua
conformitat.
En conseqüència per unanimitat s'acorda aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial
de crèdits núm. 3/2014 que conté factures emeses o els conceptes del qual es corresponen amb
actuacions realitzades en l'exercici de 2.013, però que han sigut registrades en el present exercici,
per un import total d'1.022,45 €

TERCER.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚM.6/2014 PER BAIXES PER ANUL·LACIÓ

Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Formula la present proposta de modificació de crèdits 06/2014 en el Pressupost prorrogat del
present exercici per mitjà de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb baixa per
anul·lació

CRÈDIT EXTRAORDINARI
PARTIDA
DENOMINACIÓ
920
Reforç estructural escales Ajuntament
63200

IMPORT
4.274,18

Total crèdit extraordinari :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4.274,18
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FINANÇAMENT
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
PARTIDA
DENOMINACIÓ
330
Construcció casa cultural
62200

IMPORT
4.274,18

Total finançament :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4.274,18
No obstant el Ple, com a òrgan competent, acordarà el que crega oportú”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes de
data 27 de maig del 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, els quals manifesten la seua
conformitat.
En conseqüència el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 6/2014 pel que es
contempla un crèdit extraordinari finançat a càrrec de baixes per anul·lació amb el detall següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
PARTIDA
DENOMINACIÓ
920
Reforç estructural escales Ajuntament
63200

IMPORT
4.274,18

Total crèdit extraordinari :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4.274,18

FINANÇAMENT
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
PARTIDA
DENOMINACIÓ
330
Construcció casa cultural
62200

IMPORT
4.274,18

Total finançament :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4.274,18
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 que 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
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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.

QUART.- ACORDS A ADOPTAR PER LA CORPORACIÓ DESPRÉS DE LA
PUBLICACIÓ EN EL B.O.E. DE LA RESOLUCIÓ DE 13 DE MAIG DEL 2014, DE LA
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL, PER LA QUE
ES COMPLIX A L'ACORD DE LA COMISSIÓ DELEGADA DEL GOVERN PER A
ASSUMPTES ECONÒMICS, DE 24 D'ABRIL DEL 2014, PER A LA MODIFICACIÓ DE
DETERMINADES
CONDICIONS
FINANCERES
DE
LES
OPERACIONS
D'ENDEUTAMENT SUBSCRITES A CÀRREC DEL MECANISME DE FINANÇAMENT
PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Per la Intervenció Municipal s'ha emés un informe de data 20 de maig del 2014 sobre l'assumpte
de referència.
L'Ajuntament de Rafelbunyol va concertar, en l'exercici 2012, un préstec per import d'1.808.952,12
euros, com a conseqüència de la posada en marxa d'un mecanisme de pagament i cancel·lació de
deutes amb proveïdors d'entitats locals (d'acord amb el que disposa el Real Decret Llei 4/2012, de
24 de febrer i 7/2012, de 9 de març).
L'esmentat préstec va ser acordat en els termes següents:
Amortització: 10 anys
Període de carència: 2 anys
Tipus d'interés: euribor a tres mesos més el diferencial de 525 punts bàsics (podent revisar-se el
diferencial trimestralment), resultant un tipus d'interés incial de 5,939%.

Recentment s'han adoptat una sèrie d'acords que permeten modificar determinades condicions
finacieres d'esta operació, que en una Nota de Premsa han sigut resumides pel Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques de la manera següent:
“...Segons la situació econòmica de les EELL, en tres modalitats, a sol·licitud de les EELL complint
les condicions establides:
1. S'amplia el període de carència en un any més, és a dir, passa de 2 a 3. I es manté l'actual
període d'amortització de 10 anys; amb una reducció ‘intermèdia' del tipus d'interés en uns 131
punts bàsics, a la qual es descomptarà el possible cost de la intermediació bancària per canvi
d'operativa i contractes.
2. Reducció ‘màxima' del tipus d'interés en uns 140 punts bàsics, mantenint els actuals períodes
d'amortització i de carència.
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3. En EELL amb situació financera negativa i endeutament elevat amb el Fons per al Finançament
dels Pagaments a Proveïdors (FFPP): S'amplia el període d'amortització de 10 a 20 anys i el
termini de carència de 2 a 4 anys. També es beneficiaran d'una reducció del tipus d'interés d'uns 41
punts bàsics, a la qual es descomptarà el possible cost de la intermediació bancària per canvi
d'operativa i contractes.
Els municipis que es beneficien d'esta mesura, a canvi, hauran d'aplicar les condicions ja
contingudes en el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de reducció de gasto i d'augment
d'ingressos, havent d'aprovar plans d'ajust que arrepleguen estes mesures. A més, s'establixen
mesures de control de possibles impagaments al FFPP i de possibles incompliments futurs dels
plans d'ajust.
Per a tots els municipis que s'acullen a estes ajudes, en qualsevol de les seues modalitats, s'establix
l'obligació d'adoptar determinades mesures que hauran d'incorporar als plans d'ajust revisats:
1. Adhesió automàtica al punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració
General de l'Estat.
2. Adhesió automàtica a la plataforma Emprendre en 3 per a impulsar i agilitzar els tràmits
per a l'inici de l'activitat empresarial.
3. Substitució immediata de, almenys, un 30% de les vigents autoritzacions i llicències d'inici
d'activitat econòmica per declaracions responsables, i elaborar un informe d'avaluació de
les normes de l'entitat local incompatibles amb la unitat de mercat.
Totes les entitats locals que s'acullen a estes modalitats veuran controlat l'estalvi que es genere i el
seu destí haurà de limitar-se en 2014 i 2015 a la reducció del deute comercial i del període mitjà de
pagament a proveïdors, garantint que no s'incórrega en dèficit.”
Respecte d'això, l'informe d'Intervenció posa de manifest el següent:



Consultada l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les entitats locals, Rafelbunyol
pot accedir a les tres modalitats de modificació de condicions financeres del préstec de
referència.



Les condicions d'accés a estes modificacions varien segons la modalitat triada. A este
efecte s'ha facilitat (a través de l'esmentada Oficina Virtual) un quadro relatiu a condicions
i procediment.



S'han arreplegat els quadros d'amortització que resulten de cada una de les possibles
opcions.

A la vista dels càlculs és evident que l'opció que suposa un menor cost financer per a l'Ajuntament
és aquella que, mantenint el període d'amortització i de carència, reduïx al màxim el tipus d'interés.
Les condicions d'esta opció són les següents:
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1- L'adhesió automàtica al Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració
General de l'Estat d'acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.,
2- Adhesió automàtica a la plataforma Emprén en 3 prevista en l'Acord del Consell de ministres
per a impulsar i agilitzar els tràmits per a l'inici de l'activitat empresarial de 24 de maig del 2013.
3- Procedir a la substitució immediata de, almenys, un 30% de les vigents autoritzacions i
llicències d'inici d'activitat econòmica per declaracions responsables, d'acord amb el que preveu la
Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, i elaborar un informe
d'avaluació de les normes de l'entitat local que han de modificar-se per resultar incompatibles amb
la Llei 20/2013, de 9 de desembre, d'acord amb les directrius fixades pel Consell per a la unitat de
mercat.
De tot això, i basant-se en l'article 21.1.F de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, es deduïx la següent PROPOSTA al Ple de l'Ajuntament:
PRIMER: Acord d'acollir-nos a la modificació de les condicions financeres del préstec concertat
amb motiu de la 1a fase del mecanisme de pagament a proveïdors de 2012, en la modalitat de
REDUCCIÓ MÀXIMA DEL DIFERENCIAL APLICABLE.
SEGON: Acceptació de les condicions d'aplicació i compromís d'adoptar les mesures següents:
2a.- Remissió de còpia d'haver subscrit l'acte d'adhesió a la plataforma Emprendre en 3.
2b.- Remissió de llista de les llicències o autoritzacions d'inici d'activitat econòmica que se
substituiran per declaracions responsables.
2c.- Remissió de compromís d'adhesió automàtica al Punt general d'entrada de factures
electròniques de l'Administració General de l'Estat des de l'endemà de l'aprovació de l'Orde del
ministre d'Hisenda i Administracions per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals
que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques.
TERCER: Acord d'adhesió a la plataforma Emprende 3 i al Punt general d'entrada de factures
electròniques de l'Administració General de l'Estat.
QUART: Confirmació del Pla d'Ajust vigent, amb la condicionalitat exigida per l'Acord i la
projecció de les mesures compromeses.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes de
data 27 de maig del 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
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Sol·licitada l'opinió dels grups Polítics, el Sr. Carbonell en representació del grup BlocCompromís indica que el seu grup ha presentat una Moció respecte d'això després de la publicació
d'una nota de premsa. Recorda que en el seu moment l'Ajuntament va haver de firmar un crèdit per
un import d'1.808.000 € a un interés del 5,94 %, quan el banc central europeu ho donava al 0,5%, la
qual cosa és una vergonya. Ara es dóna la possibilitat d'abaixar els tipus d'interés en funció de les
tres alternatives esmentades, i vistes les simulacions, entén que és raonable acollir-se a la proposta
més econòmica que és la citada en la proposta: mantindre el període d'amortització (que al cap i a la
fi és el que preveia el Pla d'Ajust) i de carència, reduint al màxim el tipus d'interés. En
conseqüència manifesta la seua conformitat.
El Sr. Encarnación, en representació del Grup Independents de Rafelbunyol, afig al ja
manifestat que és cost total d'interessos i amortitzacions que suposa l'actual operació de crèdit és de
2.472.000 €; analitzades les distintes possibilitats entén que la més econòmica és la que es proposa
perquè suposa un estalvi de 104.000 €, per la qual cosa manifesta la seua conformitat, indicant que
caldria donar-li les gràcies al Sr. Montoro.
El Sr. Fontelles en representació del Grup del PSPV-PSOE manifesta la seua conformitat.
El Sr. Alcalde, en representació del Grup Popular, manifesta així mateix la seua
conformitat.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament en relació amb la Resolució de 13 de maig del
2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la que es complix a l'Acord
de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d'abril del 2014, per a la
modificació de determinades condicions financeres de les operacions d'endeutament subscrites a
càrrec del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, acorda
per unanimitat l'adopció dels acords següents:

PRIMER: Acollir-se a la modificació de les condicions financeres del préstec concertat amb motiu
de la 1a fase del mecanisme de pagament a proveïdors de 2012, en la modalitat de REDUCCIÓ
MÀXIMA DEL DIFERENCIAL APLICABLE.
SEGON: Acceptar les condicions d'aplicació i compromís d'adoptar les mesures següents:
 2a.- Remissió de còpia d'haver subscrit l'acte d'adhesió a la plataforma Emprén en 3.
 2b.- Remissió de llista de les llicències o autoritzacions d'inici d'activitat econòmica que se
substituiran per declaracions responsables.
 2c.- Remissió de compromís d'adhesió automàtica al Punt general d'entrada de factures
electròniques de l'Administració General de l'Estat des de l'endemà de l'aprovació de l'Orde
del ministre d'Hisenda i Administracions per la qual es regulen les condicions tècniques i
funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques.
TERCER: Vaig adherir-se a la plataforma Emprén en 3 i al Punt general d'entrada de factures
electròniques de l'Administració General de l'Estat.
QUART: Confirmar el Pla d'Ajust vigent, amb la condicionalitat exigida per l'Acord i la projecció
de les mesures compromeses.
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QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE ELABORACIÓ D'UN
INFORME PER PART DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL RELATIVA A LA REBAIXA
DE L'IBI PER A L'ANY 2015
Per part del Sr. Carbonell es dóna lectura a la Moció següent:
“al ple de 24 de setembre del 2013 l'ajuntament va aprovar el Pla d'Ajust de 2013, per a fer front
al pagament a proveïdors amb els xifres següent:
1. Deute de l'ajuntament .......................................... 613.013 €.
2. Deute d'ACMURSA ................................................ 91.477 €.
TOTAL ................................................................. 704.491 €.
Per a fer front al pagament del deute l'ajuntament havia de demanar un préstec pel valor
de la totalitat del mateix.
A proposta de la interventora municipal, per a fer front al préstec, es va decidir la
modificació del tipus aplicable al valor cadastral per al càlcul de la IBI. Esta modificació suposava
incrementar en un 0,050 el tipus aplicable, passant del 0,693 al 0,743, la qual cosa significava un
7,20 % d'increment de l'anomenat impost, preveient-se un increment dels ingressos de 120.000 € al
llarg de l'any 20014.
Amb posterioritat vam tindre coneixement que la Generalitat assumia 633.000 € dels
704.000 €, pel deute que mantenia amb l'ajuntament. Com a conseqüència de tot això l'ajuntament
va haver de demanar un crèdit de 71.000 €, molt lluny del previst inicialment, però la proposta
d'increment del tipus de l'IBI ja era inamovible: havia estat aprovada pel Ministeri d'Hisenda.
Però per a la nostra sorpresa ens assabentem que al llarg de l'any 2013 l'equip de govern
del nostre ajuntament es va acollir a una proposta del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques per a actualitzar el valor cadastral dels béns immobles de Rafelbunyol, que estava vigent
des de l'any 2001.
L'11 de desembre del 2013, és publicat al BOE l'actualització dels valors cadastrals
d'aquells ajuntaments que l'havien sol·licitat, corresponent al nostre municipi l'aplicació de l'1,10
del valor anterior, el que significa un augment del 10 % del valor d'estos.
Amb totes els pujades abans explicades: el 10 % del valor cadastral i el 7,2 del tipus, la
pujada total de l'IBI de Rafelbunyol ha estat del 18 % per a l'any 2014, molt més del que era
necessari, però pareix que inevitable pels decisions que s'havien pres amb anterioritat.
Així mateix som coneixedors que al llarg de l'últim trimestre de cada any s'han d'aprovar
les ordenances fiscals dels ajuntaments.
És per tot l'exposat anteriorment que plantegem els següents
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PROPOSTES D'ACORD:
1. Que la interventora del nostre ajuntament prepare un informe per a determinar en quant
es podria rebaixar l'IBI de Rafelbunyol per a l'any 2015, sense afectar en la mesura del
possible la prestació dels servicis municipals.
2. Que el mencionat informe siga entregat als grups municipals abans del pròxim Ple ordinari
que s'ha de celebrar en el mes de juliol.
Esperant la seua aprovació. Rafelbunyol, 20 de maig del 2014”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes de
data 27 de maig del 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Carbonell explica que van presentar la Moció davant de l'increment patit en l'IBI
l'any 2.014; cert és que l'alcalde ja va anunciar esta circumstància en el Ple del mes de març. Per
part de la Interventora s'han elaborat uns quadros que han sigut facilitats als Grups Polítics, no
exactament un informe, però ho donen per bo pel que decidixen retirar la Moció.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE ELABORACIÓ D'UN
INFORME PER PART DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE ELS ACORDS A
ADOPTAR PER LA CORPORACIÓ DESPRÉS DE LA PUBLICACIÓ EN EL B.O.E. DE
LA RESOLUCIÓ DE 13 DE MAIG DEL 2014, DE LA SECRETARIA GENERAL DE
COORDINACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL, PER LA QUE ES COMPLIX A L'ACORD DE
LA COMISSIÓ DELEGADA DEL GOVERN PER A ASSUMPTES ECONÒMICS, DE 24
D'ABRIL DEL 2014, PER A LA MODIFICACIÓ DE DETERMINADES CONDICIONS
FINANCERES DE LES OPERACIONS D'ENDEUTAMENT SUBSCRITES A CÀRREC
DEL MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE
LES ENTITATS LOCALS
El Sr. Carbonell indica que a pesar d'haver sigut tractat este assumpte en el Punt núm.4,
manifesta la seua intenció de llegir la Moció.
A continuació dóna lectura d ela Moció següent:
“al ple de gener del grup municipal BLOC-COMPROMIS va presentar una moció, que va ser
aprovada per unanimitat, en la que es demanava:
1. Que la intervenció municipal elabore un informe al voltant de les propostes següents:
 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.
 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.
El mencionat informe ens va ser entregat en el mes de març del 2014 i d'ell s'extrauen les
següent conclusions, segons la intervenció municipal, referides a la renegociació del deute:

9

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



S'autoritza la renegociació d'operacions financeres concertades amb anterioritat a
l'entrada en vigor del RDL 4/2012 pel que s'establix el mecanisme per a finançar el
pagament als proveïdors de les EELL.... La que ve a significar que quedaven exclosos:
el Pla d'Ajust de 2012 i el Pla d'Ajust de 2013.
 Per tant hi ha la possibilitat de refinançar únicament els préstecs que es van demanar
per a: la piscina coberta, les inversions de 2009, la refinançament inversions 2008, les
quotes d'urbanització sector IV i el de l'ICO.
Amb posterioritat, en el BOE de 14 de maig del 2014, s'ha publicat la Resolució de 13 de
maig del 2014... en la que s'establixen mesures per al finançament del Pla de Pagament als
Proveïdors de l'any 2012 que en el cas concret de Rafelbunyol és un préstec d'1.808.952 € amb
interés aproximat del 5,9 %, 2 anys de carència i 10 anys per a la seua amortització.
Les mesures que preveu la Resolució del MHAP, d'entre les que haurem de triar
l'Ajuntament de Rafelbunyol són les següents:
1. S'amplia el període de carència en un any més (de 2 a 3 anys), es manté l'actual període
d'amortització en 10 anys, amb una reducció del tipus d'interés de 131 punts bàsics.
2. Reducció màxima del tipus d'interés en 140 punts bàsics, mantenint els actuals períodes
d'amortització i carència.
3. En les EELL amb situació financera negativa i endeutament elevat, s'amplia el període
d'amortització de 10 a 20 anys i el període de carència de 2 a 4 anys, amb una reducció del
tipus d'interés de 41 punts bàsics. Estos municipis hauran de complir, a més dels plans
d'ajust les mesures contingudes en el RDL 8/2013...
És per tot l'exposat anteriorment que presentem les següents
PROPOSTES D'ACORD:
1. Que la intervenció municipal elabore un informe que contemple com a mínim:
a. Els quadros econòmics de cada una de les alternatives.
b. Una proposta que s'ajuste a les necessitats reials del nostre ajuntament.
2. Que l'anomenat informe siga entregat tan ràpidament com siga possible als grups
municipals.
3. Amb posterioritat, la convocatòria d'una Comissió De Comptes o d'un Ple
extraordinari, depenent de la competència, per a prendre l'oportuna decisió.
Esperant la seua aprovació. Rafelbunyol, 20 de maig del 2014”
El Sr. Carbonell indica que la Moció la van presentar per iniciativa pròpia, si bé és veritat
que la Intervenció va preparar el seu propi informe que ha servit de base per a l'adopció de l'anterior
acord.. En tot cas el seu grup vol fer públic que ells també van tindre la iniciativa.
Finalment retira la Moció per haver sigut ja adoptat l'acord en el punt núm.4
En este punt abandona la sessió la Sra. Interventora SRA Paula Rico Belda.

ÀREA DE BENESTAR COMUNITARI
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SÈPTIM.- PRÒRROGA DEL CONVENI SUBSCRIT AMB LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL
DE VALÈNCIA PER AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ
DE PERSONES ADULTES

Es dóna compte de la següent Proposta de l'Alcaldia:
“En data16 de maig de 2.014, ha tingut entrada en l'Ajuntament escrit de la Diputació
Provincial de València sol·licitant la pròrroga del Conveni subscrit amb l'entitat provincial de
col·laboració per a manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes.
Se sol·licita del Ple de l'Ajuntament, que previ el seu examen procedisca a acordar la
pròrroga del Conveni de Col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de
Rafelbunyol amb destinació al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones
Adultes.”
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 27 de maig, que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
Sol·licitada l'opinió dels grups Políticios els mateixos manifesten la seua conformitat.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del Conveni subscrit entre la Diputació de valència i
l'Ajuntament de Rafelbunyol per al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones
Adultes per un any més. El nou termini serà des de l'1 de setembre de 2.014 al 31 d'agost de 2.015
(curs escolar 2.014-2.015).
SEGON.- Remetre una còpia certificada del present acord a la Diputació Provincial de
València

OCTAU.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR SOBRE ACORDS A ADOPTAR
PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA SEQUERA EN EL SECTOR AGROPECUARI
Per part del Sr. Bohigas es dóna lectura a la Moció següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Per part de l'Associació Valenciana d'Agricultors se'ns comunica que la Comunitat
Valenciana s'està veient assotada des de l'any passat per la pitjor sequera dels últims 150 anys.
Com és lògic, esta circumstància, agreujada encara més per les elevades temperatures que han
caracteritzat l'evolució de la tardor i l'hivern, està tenint repercussions gravíssimes per al sector
agropecuari. En el cas dels cítrics les condicions climàtiques apuntades han
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propiciat l'aparició de fisiopaties com la "clareta" i el "covard", la incidència del qual, unida a
altres factors com els baixos calibres o els mals preus de mercat, han acabat per desencadenar una
verdadera catàstrofe en la citricultura valenciana que s'està saldant amb pèrdues que en estos
moments ja superen àmpliament els 200 milions d'euros.
No obstant això, i encara sent el més greu, el cas dels cítrics no és l'únic que reflecteix el
devastador impacte que la sequera en particular i l'evolució del clima en general està tenint sobre
l'agricultura. Altres cultius com les hortalisses també han vist sensiblement minvats els seus nivells
de producció i qualitat, amb el consegüent reflex negatiu en les cotitzacions obtingudes. A més, hem
constatat que la calor imperant ha fet descendir la demanda de manera molt sensible, de tal
manera que les distintes produccions hortícoles s'estan topant amb serioses dificultats per a trobar
acomodament en els mercats.
La falta d'aigua, a més, ha obligat els regants valencians a incrementar la freqüència dels
seus regs, la qual cosa ha generat als agricultors un sobrecost d'uns 40 milions d'euros.
Òbviament, l'equació derivada dels estralls causats per les fisiopaties, els baixos preus i el
sobrecost motivat per la necessitat augmentar els regs tira un balanç fatal per al conjunt del sector
agropecuari de la Comunitat Valenciana.
Mentrestant, les zones de secà en el seu conjunt i els cultius característics de les mateixes,
com la vinya, l'ametler o l'oliverar, estan patint igualment la molt negativa repercussió d'esta
persistent absència de pluges.
Tampoc la ramaderia escapa a la nefasta influència de la sequera. La cabanya ramadera
que s'està veient més afectada és la d'oví-caprí, ja que l'escassetat de pastos ha disparat el gasto en
farratges per a l'alimentació dels animals.
A més, els problemes derivats de l'evolució adversa del clima no han conclòs. La falta de
les necessàries hores de fred durant l'hivern tindrà, amb tota seguretat, una incidència negativa
sobre la producció dels fruiters l'abast de la qual encara està per determinar, mentres que en
cultius de tanta importància per a la Comunitat Valenciana com el vi ja comença a observar-se
amb claredat que la falta d'aigua està reduint la brotació dels ceps i el vigor de les mateixes.
Davant de la gravetat d'esta situació és necessari actuar i des de l'Associació Valenciana
d'Agricultors s'entén que és una responsabilitat compartida afavorir la posada en marxa de tots
aquells instruments que contribuïsquen al manteniment d'una activitat que, sens dubte, constituïx la
pedra angular sobre la qual se sustenta bona part de l'economia de tots els nostres pobles.
Per tot això, sol·licitem als membres del ple de l'ajuntament que aproven la moció següent:
1. Aplicació del mòdul zero en la declaració del IRPF a tots aquells agricultors i ramaders
que han patit l'afonament dels seus preus o els efectes de les condicions adverses derivades
del clima.
2. Exempció de l'Impost de Béns Immobles (lBI) rústic.
3. Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura la posada en marxa d'un pla de crèdits bonificats per
a tots els agricultors i ramaders que s'hagen vist afectats per la sequera.
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4. Reclamar a les Administracions una moratòria d'un any sobre el capital del préstec i els
interessos en els casos de tots aquells agricultors que tinguen plans de millora o de
primera instal·lació per a jóvens.
5. Traslladar de totes estes peticions als ministeris d'Economia, d'Hisenda i d'Agricultura,
així com a Presidència de la Generalitat i a la conselleria d'Agricultura.
Rafelbunyol, 6 de maig del 2014”.
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 27 de maig, que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
El Sr. Alcalde indica que esta situació afecta tots els valencians davant de la sequera tan greu
que s'està patint, que està produint efectes molt perjudicials per a l'agricultura valenciana.
Sol·licitada l'opinió dels portaveus dels Grups Polítics, el Sr. Carbonell en representació del
grup Bloc-Compromís, manifesta la seua conformitat.
El Sr. Encarnación, en representació del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que
l'agricultura valenciana ha sigut la gran oblidada de tots els governs centrals. Es manifesta a favor
de la Moció.
El Sr. Fontelles, en representació del Grup del PSPV-PSOE manifesta la seua conformitat.
El Sr. Bohigas en representació del Grup Popular manifesta la seua conformitat.
En conseqüència la Moció és aprovada per unanimitat.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE PROMOCIÓ D'ACTIVITATS
ESPORTIVES PER A PERSONES DICAPACITADAS
Per part de la Sra. Carbonell, en representació del grup del PSPV-PSOE es dóna lectura a la
Moció següent:
“La Fundació Esportiva Municipal oferix, durant anys, les escoles municipals d'iniciació
esportiva que es realitzen des del mes d'octubre fins maig, en xiquets i xiquetes a partir de 5 anys.
Les EMIDS i les EIDS es realitzen a través de la FDM i/o dels Clubs Esportius dels distints
municipis. A més s'oferixen activitats per a adults, i inclús per a persones majors.
Una altra de les activitats organitzades per la FDM al finalitzar el curs escolar, durant el
mes de juliol, són els diferents Campus esportius d'estiu, en els que els jóvens realitzen activitats i
practiquen esports com ara: natació, tenis, futbol, gimnàstica rítmica, etc.
És cert, que les Fundacions Esportives municipals, amb la col·laboració de la Federació
Valenciana d'Esports Adaptats, oferix també activitats esportives per a xiquets/es
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discapacitats/es, però l'oferta és mínima en comparació a l'existent per a la resta de menors.
A més tals activitats estan dissenyades exclusivament per a ell@s, com la resta ho està,
també exclusivament, per a niñ@s sense cap discapacitat. Amb el que cap d'estos esports i
activitats físiques treballa des de l'esport inclusiu.
L'esport inclusiu està considerat com una activitat física i esportiva que permet la pràctica
conjunta de persones amb i sense discapacitat, ajustant-se a les possibilitats dels i les practicants i
mantenint l'objectiu de l'especialitat o modalitat esportiva que es tracte.
El binomi esport i inclusió suposen la ferramenta més eficaç per al foment de la
participació de persones amb discapacitat en els esports, especialment en contextos d'iniciació,
com en els que es treballa en les escoles municipals d'iniciació esportiva.
Per tot el que exposa anteriorment, el Grup Municipal Socialista presenta la següent
PROPOSTA
PRIMER.- Que l'Ajuntament, per mitjà de les activitats esportives que ja presta, promocione i
facilite a qualsevol xiquet i xiqueta o persona adulta, independentment de la seua discapacitat,
l'accés a la pràctica esportiva que estes proporcionen, comprometent-se a desenrotllar iniciatives
amb caràcter inclusiu a persones-usuaris amb diversitat funcional, i que independent de la seua
condició física les activitats són un dret fonamental a què tot ciutadà té dret.
2.- Que s'inste a la Generalitat Valenciana a conveniar amb la Federació Valenciana d'Esports
Adaptats la posada en marxa d'un programa complet d'iniciació esportiva a través d'EEDDMM
dirigit a l@s menors que per la discapacitat que patixen no poden practicar esport inclusiu en les
activitats municipals programades a este efecte. “
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 27 de maig, que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
La Sra. Carbonell indica que la Moció va dirigida a la inclusió en les activitats esportives ja
existents per part dels discapacitats. Per a això és necessari que existisquen monitors amb la
titulació precisa per a realitzar les activitats d'esport adaptat, de tal manera que es permeta que els
discapacitats puguen practicar esport junt les persones no discapacitades. Finalment indica que en
les actes de les comissions Informatives deuen arreplegar-se també estes opinions, atés que es van
expressar i no consten, devent arreplegar les intervencions de la manera més fidel.
La Sra. Piquer, en representació del grup Bloc Compromís, indica que ha quedat clar que no
es tracta d'un problema de demanda, i simplement que l'Ajuntament tinga en compte estes mesures.
Es manifesta a favor.
El Sr. Encarnación en representació del grup Indpeendientes de Rafelbunyol, manifesta que
el seu Grup ja va presentar en el seu moment una Moció perquè els discapacitats de CEERSA
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pogueren disfrutar de les instal·lacions del poliesportiu a primera hora del mati. No tenen
inconvenient a aprovar la Moció i pensa que ja s'està duent a terme.
El Sr. Saborit, com a Regidor d'Esports, indica que ja s'està fent, de tal manera que si hi ha
discapacitats se'ls posa els mitjans adequats perquè puguen practicar l'esport, inclús els monitors
adequats. El 2n punt de la Moció li pareix bé, però respecte del primer punt reitera que ja ho estan
fent, posant com a exemple els casos de la piscina coberta.
La Sra. Carbonell indica que si això és així es deuria informar la Comissió de Benestar
Comunitari
La Sra. Losada indica que els usuaris del Centre de Dia Reina Sofía de Massamagrell
acudixen a la piscina coberta.
Finalment, sotmesa la Moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE LICITACIÓ
DEL SERVICI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES ESCOLES “MARE DE DÉU DEL
MLAGRO”

Per part de la Sra. Barrachina, en representació del grup Independents de Rafelbunyol, es
dóna lectura a la Moció següent:
“La partida de 212/320; Conservació i Reparació de les escoles, segons l'esborrany
presentat per a estudi dels pressupostos del 2014 ascendix a 110.000€, amb un increment de
46.000€ respecte a l'any anterior, increment que es justifica amb la contractació d'una empresa
per a la realització dels servicis de neteja del C.E.I.P.Mare de Déu del Miracle. Destacar que
d'esta partida pressupostària, 40.000€ són ja per al pagament de les factures de llum, quedant
aproximadament 70.000 euros per al manteniment i neteja de tot col·legi.
Segons este mateix esborrany pressupostari, l'empresa de neteja que realitza estos servicis,
mensualment ens està facturant 5.700€ ,la qual cosa anualment suposa uns costos aproximats de
60.000€ quantitat, que deixa poc marge pressupostari per al manteniment de les instal·lacions d'un
col·legi que compta amb una superfície total de 13.000 m2 , i que entre les seues infraestructures
disposa de més de 30 aules, gimnàs, menjador, sala de música, zones d'escampament, pistes
esportives, etc..
A açò cal sumar que en estos moments ja són en infantil 338 xiquets els apuntats per al
curs 2014-2015, més 538 en primària, la qual cosa suma un total de 876 alumnes quantitat, que
possiblement s'incremente amb les noves matrícules que es realitzen al juny, xifres que ens
convertixen en un dels principals col·legis públics de la província, amb una plantilla formada per
més de 50 professionals entre mestres, un logopeda, 2 psicopedagogs i una directora.
Des d'independents de Rafelbunyol considerem que totes estes circumstàncies, precisen
obligatòriament d'uns recursos de neteja i manteniment excel·lents, acords amb
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les característiques i sobretot edats dels xiquets que allí es troben. Actualment estem informats
que els servicis de neteja i sobretot les tasques de manteniment no són prou efectives per a un
Col·legi d'estes característiques, amb deficiències que per la falta de personal no es realitzen, es
demoren o inclús hi ha vegades que deuen realitzar els mateixos mestres.
Considerem que tot açò ens obliga a reconsiderar les necessitats reals del Col·legi Mare
de Déu del Miracle i millorar-les, adaptant-les en busca d'oferir els millors servicis i garanties
per als xiquets i alumnes que formen part d'este magnífic col·legi.
Per tot l'anterior Independents de Rafelbunyol proposa al Ple el següent

PROPOSTA D'ACORD
1- Reunió amb la directora, responsables i AMPA del C.E.I.P. Mare de Déu del Miracle en
què tracten estos temes i en la que se sol·licite la redacció d'un informe sobre les
necessitats que farien falta de personal de neteja, manteniment i horaris d'estos , per a un
funcionament correcte del Col·legi Mare de Déu del Miracle.
2- Prenent com a base este informe, preparació per a la seua posada en marxa en el curs
2014-2015, de les bases i plec de condicions, per a la licitació d'un contracte per mitjà de
l'adjudicació d'un procediment obert, d'un servici de neteja i manteniment integral del
C.E.I.P. Mare de Déu del Miracle “
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 27 de maig, que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió de Benestar Comunitari
de data 27 de maig de 2.014, que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament
per set vots ponderats a favor, dels representants dels Grups PSPV-PSOE, Independents de
Rafelbunyol i Bloc-Compromís, no pronunciant-se el representant del grup del Partit Popular,
indicant que el seu grup ja es manifestarà en el Ple en què assistirà la Regidora d'Educació.
La Sra. Barrachina amplia el contingut de la Moció indicant té clar que s'està dedicant
esforços i diners en este assumpte, i el que es demana a través de la Moció és que hi haja un consens
entre totes les parts implicades perquè els xics estiguen degudament atesos, que no dubten que així
és. Per tant es tracta d'establir entre tots les condicions que deuen imposar-se a l'empresa
adjudicatària.
Sol·licitada l'opinió dels representants dels grups Polítics, la Sr. Piquer, en representació del
grup Bloc-Els Verd es mostra a favor de la Moció, sobretot de la licitació de la neteja i del
manteniment, atés que pareix que hi ha queixes de la directora.
La Sra. Carbonell, en representació del grup del PSPV-PSOE indica que estan a favor,
afegint que el que permet la licitació és imposar les condicions perquè l'empresa s'ajuste
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als requeriments que es realitzen des de l'Ajuntament, i si no es complixen procedir a la resolució
contractual. Tot això per a totes les garanties, dels xiquets, per a la seua bona atenció i també del
manteniment de les instal·lacions.
La Sra. Piquer Bernet, Regidora d'Educació indica que és cert tot allò que s'ha manifestat en
la Moció excepte l'apartat quan es diu “Actualment estem informats que els servicis de neteja i
sobretot les tasques de manteniment no són prou efectives per a un Col·legi d'estes
característiques, amb deficiències que per la falta de personal no es realitzen, es demoren o inclús
hi ha vegades que deuen realitzar els mateixos mestres.”. Afirma que açò no és cert, perquè s'està
netejant bé i es complixen els requeriments de manteniment, i que s'està contínuament damunt de
l'empresa per a comprovar que es complix; i que el que s'està buscant és una altra cosa. El
manteniment s'està realitzant, i quan requerixen la presència d'un fuster o d'un llanterner, li'ls mana,
pensa que les queixes van per un altre costat que no té a veure amb la neteja. En l'actualitat la neteja
s'estén també als patis. Recorda que a l'actual empresa es va requerir amb caràcter d'urgència, però
que en l'actualitat s'estan preparant els plecs per a la neteja del curs 2.014-2.015.
El Sr. Alcalde entén que el que s'està buscant és la presència d'un bidell més, i se li va
explicar que no existia diners per a poder contractar u. També indica que en infantil hi ha xics que
s'embruten, i que busquen ajuda de personal que es facen càrrec dels mateixos, però això és
quelcom que no pot assumir l'Ajuntament.
La Sra. Barrachina indica que el que estan dient és que no és prou efectiva la neteja, no que
no existisca. Reconeix que des de l'equip de govern s'estan fent esforços, i que el tema del bidell ja
va ser abordat en una reunió i li ls va indicar que en el moment present no es podia fer front a la
seua contractació. El que es pretén és optimitzar els recursos perquè es puga estendre a més coses, i
també evitar malentesos en el futur sobre el que es demana.
El Sr. Alcalde indica que deurien posar-ho en el Consell Escolar.
La Sra. Piquer, en representació del grup Bloc-Compromís, indica que pareix que hi ha un
conflicte entre la direcció del Col·legi i l'Ajuntament. Creu que la reunió el que pretén és saber el
que opinen.
El Sr. Bohigas, indica que potser el convenient és que es presente un informe per part de la
direcció del Col·legi per a després passar-ho als representants polítics per a després reunir-nos i
parlar-los.
La Sra. Carbonell, en representació del grup del PSPV-PSOE indica que ens devem limitar
als punts que citen la Moció, i posar en marxa el procés de licitació.
Finalment sotmesa la Moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE MESURES A
ADOPTAR EN RELACIÓ AMB LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Per part de la Sra. Piquer, en representació del grup Bloc-Compromís, es dóna lectura a la
Moció següent:
“Una de les xacres socials més repugnants és, sens dubte, la de la violència de gènere
contra la qual s'articulen mesures de caràcter legislatiu des de fa temps així com àmplies
campanyes de conscienciació social. No obstant això, desgraciadament encara estem molt lluny
d'eradicar-la pel que es fan imprescindibles tots els esforços, entre ells, els dirigits a l'augment de
la visibilitat de la situació real.
En època de crisi, cal ser més útils que mai en les intervencions respecte a la violència de
gènere. Els esforços fets fins ara no han millorat la situació. D'una banda, les situacions de
precarietat per les quals passen moltes famílies poden agreujar la vulnerabilitat de les dones
víctimes de violència.
En la nostra població és manifest l'increment d'assistències per part de la policia en
referència a casos de violència contra les dones, segons ens ha informat la policia local. A
Rafelbunyol, a hores d'ara, hi ha 28 expedients oberts per casos d'este tipus. La crisi agreuja esta
situació en la nostra població.
La crisi econòmica no hauria de justificar els retalls en intervenció sobre la violència de
gènere perquè porten a les dones en risc a una major precarietat. Cap no malgastar ni un sol euro
de què es destinen a l'atenció dels casos de violència de gènere. Per tant, la coordinació de totes les
instàncies que intervenen és del màxim interés.
Així mateix, cal promoure la prevenció de la violència en els centres escolars, prevenció
que falla des del mateix moment que no es promou una educació en igualtat, ni una ciutadania
entre iguals. Inclús considerant necessàries les actuacions d'atenció als casos que ja es donen, cal
fer mes encara per a la prevenció, i l'educació és una de les ferramentes més importants per fer-ho.
Des de les institucions públiques i, sobretot dels ajuntaments, que és l'administració més
pròxima al ciutadà, són necessàries mesures de protecció i de conscienciació per eradicar este
alifac social. Cal respectar la legislació de les instàncies superiors, però també cal potenciar des
de la institució més pròxima al ciutadà per mitjà d'activitats de sensibilització ciutadana,
campanyes, activitats i ponències en la Casa del Jove, en els centre educatius...
Volem el compromís de totes i tots per a la construcció d'una societat on no tinguen cabuda
les violències masclistes en totes les seues expressions: econòmica, estètica, laboral, física,
psicològica, sexual, institucional i religiosa...
Per tot açò, presentem les següents propostes d'acord.
PROPOSTES DE D'ACORD
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1-Atenent als casos de violència de gènere a Rafelbunyol que hi haja una campanya continuada de
mesures contra la violència de gènere (activitats de sensibilització a la ciutadania, ponències sobre
seguretat, campanyes de sensibilització en els centre educatius, en el centre mèdic, en la Casa del
Jove, ajuda psicològica i atenció individualitzada a les víctimes) amb la consegüent dotació
pressupostària.
2- Demanar a les administracions públiques (Govern central, Generalitat i Diputació) la màxima
coordinació, col·laboració i cooperació d'esforços i dels recursos que siguen necessaris cap a:
 La sensibilització i detecció de qualsevol situació de violència contra les dones.
 La prioritat de continuar treballant per atendre totes les dones que patixen violència i els
seus fills i filles, emprant tots els recursos necessaris.
 Una adequada dotació pressupostària que permeta que continuen havent-hi projectes
d'atenció a dones i menors en situació de risc.
3-Demanar en la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana que incloga dins del
programa curricular de tots els nivells d'ensenyança formació per a la detecció i rebuig de la
violència de gènere i suport econòmic i ferramentes per poder desenrotllar projectes de coeducació
(pel respecte i la igualtat entre dones i hòmens) als centres educatius del municipi.
4- Demanar en els centres d'educació infantil, primària i secundària del municipi que se sumixen i
incorporen a l'ideari pedagògic del centre els projectes d'educació per la igualtat.
5–Destinar esforços municipals a atendre les dones que siguen mates d'este tipus de violència.
6- Enviar este acord al Govern espanyol, al Govern Valencià, a la Federació Valenciana de
Municipis i províncies, en els centres educatius i a les entitats que es considere convenient
Esperant la seua aprovació. Rafelbunyol, 21 de maig del 2014”
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 27 de maig, que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
La Sra. Piquer amplia el contingut de la Moció indicant que deu quedar clar que no es vol
transmetre que hi haja carències o que no es pose a disposició de les víctimes els mitjans adequats.
El que es pretén és aprofundir en la Moció que s'aprova en ocasió de la commemoració del dia de la
Dóna. És també conseqüència dels informes del cap de la Policia Local que posa de manifest que
han augmentat les actuacions de la Policia en este assumpte. Per això considera necessària la
Moció, tendent a fer campanyes de forma transversal començant pels centres educatius.
El sr. Encarnación, en representació del grup Independents de Rafelbunyol dóna compte de
les estadístiques sobre casos de violència de gènere tant a nivell estatal com a nivell de la Comunitat
Valenciana. Entén que totes les mesures per a lluitar contra esta alifac cal recolzar-les.
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La Sra. Carbonell, en representació del grup del PSPV-PSOE, indica en primer lloc que en
l'acta de la Comissió de Benestar Comunitari no apareixen les manifestacions que ella va expressar,
queixant-se respecte d'això. Respecte de la Moció, la voten a favor, com han fet sempre que s'han
presentat mocions de caràcter institucional sobre este assumpte en ocasió de la celebració del 8 de
març, i que el que cal fer és posar-la en marxa tots els dies. Si cal posar en marxa iniciatives o
activitats i campanyes transversals, ho voten a favor.
El Sr. Alcalde indica que la Direcció de la Policia Local li Assistix de tots els problemes
existents, i en concret dels que succeïxen en este assumpte, estant els membres de la policia local a
disposició de les víctimes. Així mateix dóna compte de l'estadística de l'actuació de la policia local
en este assumpte, manifestant finalment que estan d'acord en l'aprovació de la Moció.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació, la Moció és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE ESTABLIMENT
D'UNES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE MENJADOR D'ESTIU

Per part de la Sra. Piquer, en representació del Grup Bloc-Compromís, es dóna lectura a la
Moció següent:
“L'any passat presentem una moció en referència als menjadors escolars d'estiu. En breu
els menjadors escolars deixaran de funcionar. Els professionals del sector educatiu estan alertant
que, cada vegada, són més els xiquets i xiquetes que no es porten l'esmorzar en el col·legi, i inclús,
en els casos més greus, alguns d'ells el menjar és l'únic menjar que fan complet en el dia.
A conseqüència d'esta moció presentada l'any passat va haver-hi una dotació
pressupostària de 8.000€ per a Servicis Socials amb el compromís de costejar l'alimentació durant
els mesos d'estiu de les famílies necessitades amb menors.
Com estem a la mateixa situació, o inclús pitjor per la duració de la crisi, considerem que
el nostre ajuntament en estos moments hauria de tindre previst que és el que passarà amb els
menors en esta situació i com resoldrà esta problemàtica més pròpia d'un país subdesenvolupat que
d'un país que es vol situar en el grup dels països del primer món.
És per açò, que presentem les següents
PROPOSTES D'ACORD
1-Establir i publicar unes bases per a la concessió de ‘beques de menjador d'estiu'.
2-Informar en els centres educatius de la posada en marxa de la dita beca.”

Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 27 de maig, que l'assumpte va quedar sobre la taula a l'espera d'una
possible nova redacció a presentar directament al Ple de l'Ajuntament, una vegada la Sra.
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Regidora es posara en contacte amb la Treballadora Social per a contrastar les dades de com
es ve actuant.

 La Sra. Piquer afig que va parlar amb la Treballadora Social, en la que la mateixa li Assistix
s'insistix en este tema al saber que hi ha famílies necessitades i que li va ensenyar igualment
les bases de baremació que s'empra. Al seu torn li van informar que estaven en contacte
directe amb l'escola, i que per tant és un assumpte controlat des del departament de servicis
socials. Per tot això retira la Moció perquè considera que sí que arriba l'atenció, però vol
que quede constància en l'acta del seu contingut.

ÀREA D'OBRES PUBLIQUES I URBANISME
DESÉ TERCER.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.
12 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE RAFELBUNYOL RELATIU A LA REDACCIÓ
DE L'ARTICLE 38 DE LES MATEIXES SOBRE USOS PERMESOS SÒL NO
URBANITZABLE
Donat compte de l'expedient tramitat a este efecte per a procedir a l'aprovació de la
Modificació Puntual nombre 12 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Rafelbunyol relatiu a
la redacció de l'article 38 de les mateixes sobre usos permesos en sòl no urbanitzable.
RESULTANT:
Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 de març de 2.014 va acordar
sotmetre a informació al públic pel període d'un mes la Modificació Puntual núm. 12 de les Normes
Subsidiàries de Planejament de Rafelbunyol relatiu a la modificació de l'article 38 de les
ordenances, referent als usos del sòl no urbanitzables.

Que l'Edicte relatiu a la informació al públic de la dita Modificació Puntual ha sigut inserit
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm.7253 de data 11 d'abril de 2.014 , i en el Diari
La províncies de data 16 d'abril de 2.014, havent sigut notificat individualitzadament la informació
al públic als ajuntaments dels Municipis limítrofs.
Que igualment s'ha procedit a inserir l'edicte en la pàgina Web de l'Ajuntament, així com
del text íntegre del document tramitat.
Que durant el període d'un mes que ha durat l'exposició al públic no s'han presentat
al·legacions o suggeriments a l'esmentat document.
Vist l'informe favorable realitzat per la Comissió Informativa d'Obres Públiques i
Urbanisme de data 27 de maig de 2.014,
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El Ple de l'Ajuntament, per onze vots a favor, dels Regidors dels grups Popular, del PSPVPSOE i del Bloc Compremeua (que suposen la majoria absoluta de la corporació), i dos
abstencions, dels Regidors del grup Independents de Rafelbunyol, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm.12 de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Rafelbunyol relatiu a la modificació de l'article 38 de les ordenances, referent als
usos del sòl no urbanitzables.
Segon.- Igualment s'acorda la remissió de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la
Conselleria de Territori i Vivenda, junt amb la documentació tècnica perquè procedisca a
l'aprovació definitiva del document.
Tot això d'acord amb el que preveu l'article en l'article 84 de la Llei 16/2.005, de 30 de
desembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana.”

DESÉ QUART.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE DATA 22 DE
MAIG DEL 2014 RELATIVA ALS ACORDS A ADOPTAR EN RELACIÓ AMB L'OBRA
INCLOSA EN EL PLA PROVINCIAL D'OBRES I SERVICIS DEL BIENNI 2014-2015
“REHABILITACIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL (CONDICIONAMENT CAMP DE
FUTBOL): APROVACIÓ DEL PROJECTE ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN LA
CONTRACTACIÓ, COMPROMÍS D'APORTACIÓ ECONÒMICA.”
Es dóna compte del decret núm. 267/2014, en el que, després d'obtindre l'informe favorable
dels servicis tècnics de la Diputació Provincial, i supervisat per l'oficina tècnica municipal, van ser
adoptats, per raó d'urgència (justificat per l'obligació de remetre els dits acords abans del dia 30 de
maig), els següents acords en relació amb l'obra “Rehabilitació del poliesportiu municipal
(Condicionament Camp de Futbol), inclosa en el PPOS 2014/2015 amb el núm d'obra 646:
“PRIMER.- Acceptar la delegació de la contractació de les obres en els termes que preveu les
directrius de gestió dels Planes provincials de la Diputació Provincial de València.
SEGON.- Aprovar la el Projecte Tècnic relatiu a la REHABILITACIÓ DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL (CONDICIONAMENT CAMP DE FUTBOL) redactat per l'Arquitecte D. Víctor
García Martínez inclosa dins del Pla Provincial d'Obres i Servicis de la Diputació Provincial de
València. (PPOS 646/2014).
TERCER.- Comprometre econòmicament els crèdits precisos en la part no subvencionada per la
Diputació Provincial de València en els termes que preveu les Directrius de Gestió dels Planes
provincials d'Obres i Servicis de la Diputació Provincial de València.
QUART.- Donar compte del present acord en la pròxima sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament
per a la seua ratificació.
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Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Obres
Públiques i urbanisme en què l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
huit vots ponderats a favor, dels representants dels grups Popular i de Bloc-Compromís, i cinc
abstencions ponderades, dels Regidors dels grups del PSPV-PSOE i d'Independents de Rafelbunyol.
El Sr. Carbonell, en representació del Grup Bloc-Compromís, este assumpte és fonamental,
i li han dedicat moltes hores. En l'actual proposta es parla del Pla Provincial d'Obres i Servicis però
en realitat el contingut del projecte va més enllà; el Pla provincial arreplega el bienni 2014-2015 per
un valor de 120.000 €; i en un principi estaven destinades a la construcció de les pistes de tenis i a la
remodelació del frontó; no obstant això després de la venda de diverses parcel·les, i la firma del
Conveni singular amb l'Excma. Diputació provincial per un valor de 90.000 €, s'ha pogut escometre
el projecte del Camp de Futbol; es va sol·licitar en una Moció un informe al Sr. Arquitecte, el qual
va entendre que era possible escometre el projecte. Paral·lelament ells van consultar a través del seu
Diputat provincial si era possible sol·licitar un canvi d'obra i també els van confirmar que era
possible. S'ha confirmat l'aprovació del projecte per part de la Diputació provincial i l'aprovació del
Conveni singular per esta entitat. Amb tot això s'ha pogut redactar el projecte l'import global del
qual ascendix a uns 333.000 €, que són finançats 122.000 € a través del PPOS, 90.000 a través del
Conveni singular i uns 125.000 € a través de la venda de parcel·les. Per tant la inversió no es resta
d'una altra partida pressupostària. El P.E.M puja a 219.000 €, a què s'ha d'incrementar el 13% de
gastos generals, 6% de Benefici Industrial, i el 21 % de l'IVA, a la qual cosa caldrà afegir vos
honoraris de redacció del projecte. Amb tot el que exposa el seu grup votarà a favor.
El Sr. Encarnación, en representació del Grup Independents de Rafelbunyol, indica que poc
cal afegir; es tracta de ratificar a resolució de l'Alcaldia; en la Comissió Informativa se'ls van
resoldre els dubtes que van plantejar, i es feliciten que l'any 2.015 es puga tindre en marxa el camp
de futbol i el poliesportiu. Ho voten a favor.
El Sr. Fontelles, en representació del grup del PSPV-PSOE, ratifiquen el que van decidir
tots els grups polítics ja fa temps que el destí de la venda de les parcel·les fora per al camp de
Futbol. En el seu moment el projecte que es va presentar era d'al voltant de 500.000 €, i a ells els
pareixia massa car, i posaven com a exemple el cas d'Albuixech que van poder escometre el camp
de futbol per uns 400.000 €. Ara se'ls planteja per 333.751 € i els pareix bé la reducció. Per tant
estan d'acord en què es porte avant.
El Sr. Saborit, com a Regidor d'Obres Públiques aclarix que si bé és cert que s'ha abaixat el
nivell d'obra, la qual cosa ix ara és el camp de Futbol, però no s'ha acabat tot, perquè estan pendents
els vestuaris que caldrà realitzar-los en una segona fase; de moment amb les obres es podrà posar en
marxa el Camp de Futbol atés que es poden utilitzar els vestuaris ja construïts l'any passat en
l'entorn de la piscina, o si és el cas posar de moment uns prefabricats; ho posa en relleu perquè a tot
el món li quede clar.
El Sr. López, Regidor del grup del PSPV-PSOE indica que en una recent reunió se li va
preguntar sobre si s'havia modificat el projecte i reduït l'import de la gespa del camp de futbol, a la
qual cosa es va respondre afirmativament. El Sr. Saborit contesta aclarix que sí que s'ha reduït però
no tant com per a arribar a pensar que es va a executar tot.
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El Sr. Carbonell intervé per a indicar que és cert que tots els Grups municipals van decidir que si es
venien parcel·les es destinarien a la construcció del Camp de Futbol, però vol que conste la
iniciativa del seu grup en la presentació de mocions per a canviar les obres del PPOS: Recalca que
la Directiva del Club de Futbol està demandant una ràpida solució i ells són conscients que no es
contemplen les obres del vestuari i de les grades, i que no posaven problemes d'utilitzar altres
vestuaris.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat s'acorda ratificar el Decret de
l'Alcaldia núm. 267/2014 de data

DESÉ QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
REALITZACIÓ PER PART DELS TÈCNICS MUNICIPALS D'INFORME SOBRE LA
SITUACIÓ D'INVERSIONS
Per part del Sr. Encarnación es dóna lectura a la Moció següent:
“El popular ‘boom' de la bambolla immobiliària va provocar que molts ajuntaments
realitzaren grans inversions en instal·lacions i obres repartides per tota la Comunitat i que després
de la punxada d'esta denominada bambolla els han portat en molts casos al seu deteriorament i
tancament.
Rafelbunyol, influenciat per esta situació i època no va ser una excepció i conseqüència
d'este escenari econòmic va provocar també realitzar grans inversions en la localitat. Obres, parcs
i instal·lacions que ara necessiten dedicar importants partides pressupostàries per al seu correcte
manteniment i reparació, per a oferir així la màxima seguretat i servici per a tots els veïns que les
utilitzen o visiten.
En esta mateixa situació es van a trobar les futures inversions previstes en la localitat com
el camp de Futbol i Poliesportiu, inversions que en breu van a convertir-se en una esperada
realitat, però que també ens van a obligar augmentar les partides pressupostàries necessàries per
al seu bon manteniment i funcionament.
Creiem que tot açò ens obliga a ser prudents i sobretot a haver de preparar estudis que ens
ajuden de cara als futurs pressupostos de l'Ajuntament a conéixer en detall els gastos econòmics
necessaris per al bon servici de les nostres instal·lacions, a fi de fer uns pressupostos més ajustats a
la realitat.
Per tot l'anterior, Independents de Rafelbunyol proposa al Ple el següent
PROPOSTA D'ACORD
1. Realització per part dels tres tècnics urbanístics de l'Ajuntament d'un informe on es
detall l'actual estat de les inversions de la localitat, on s'indiquen les inversions
necessàries en totes elles per al seu bon funcionament i seguretat.
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2. Realització per part de l'arquitecte d'un estudi estimatiu sobre els gastos anuals que es
puguen en este moment preveure, necessaris per al manteniment i funcionament del
poliesportiu i camp de futbol.
3. Este informe i estudi seran entregats a totes les formacions polítiques.
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura del dictamen de la Comissió Informativa d'Obres
Públiques i urbanisme celebrada el dia 27 de maig de 2.014 en el es va decidir dictaminar
favorablement per unanimitat el primer punt de la Moció. Respecte al segon punt el Sr. Encarnación
va indicar que plantejaria una modificació de la mateixa tendent a aclarir-la per a afavorir la seua
aprovació.
El Sr. Encarnación indica que respecte del punt núm.2 ha plantejat una modificació
demanant ara un estudi estimatiu. El que es pretén és que s'informe de l'estat actual de les inversions
de l'Ajuntament i les seues possibles deficiències i el cost efectiu de les seues reparacions. Respecte
al Poliesportiu el que es demanda és una estimació dels possibles gastos de manteniment del
poliesportiu i camp de futbol; la qual cosa es demana és un càlcul aproximatiu, i que entén que pot
obtindre l'arquitecte comparativament amb les instal·lacions d'altres Municipis.
El Sr. Carbonell, en representació del grup Bloc-Compromís indica que la modificació és
més aïna escassa, perquè s'ha canviat l'expressió “càlcul estimatiu” per “estimació”; respecte del
primer punt li demane que modificara l'expressió “inversions” per “gastos”. El seu grup recolzarà la
Moció, però entén que si bé el cost de la piscina es pot obtindre atés que està en funcionament, el
del camp de futbol dependrà de l'ús, model de gestió, acord amb el Club de Futbol…. I tot això
condicionarà l'informe.
El Sr. Fontelles, en representació del grup del PSPV-PSOE indica que estan d'acord, no
volen entrar en un debat sobre la possibilitat de realitzar l'informe; la qual cosa es tracta és que el
Sr. Arquitecte se cenyisca a les dades que tinga.
El Sr. Alcalde, en representació del grup Popular, reitera allò que s'ha manifestat en la
Comissió en el sentit que l'Arquitecte no és la persona adequada per a realitzar l'informe sobre el
cost, recordant el contingut de l'article 126 ter de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració Local que llig íntegrament. Indica que serà a través d'una orde Ministerial on es
determinen els criteris de càlcul per a avaluar els costos reals, directes i indirectes. Entén la bona
voluntat, però hi ha una Llei que marca de manera obligatòria la realització de l'estimació dels
costos i caldrà esperar al seu desenrotllament.
El Sr. Encarnación contesta indicant que la Moció era prou senzilla. Respecte a allò que s'ha
apuntat pel Sr. Carbonell de modificar l'expressió de “inversions” per gastos, és un malentés, perquè
ell va entendre que només se'ls va demanar modificar el punt núm. 2. Respecte allò que s'ha apuntat
pel Sr. Alcalde, indica que el que ells sol·liciten és molt més senzill del que s'expressa en la llei
27/2013; l'única cosa que pretenen amb això és tindre les previsió necessària dins de les possibilitats
que es tinguen, i que “no cal buscar-li tres peus al gat”
El Sr. Alcalde replica que no tenen la culpa de ho ordenant pel Govern, recalcant que el que
preveu la llei serà exigible a tots els ajuntaments.
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El Sr. Carbonell que ell no ha volgut buscar-li “tres peus al gat” quan ha fet la referència al
punt primer de la Moció sobre la diferència entre “inversions” i “gastos”. L'únic que reclaca és que
a l'Arquitecte li va a ser molt difícil realitzar esta estimació doncs dependrà de moltes variables,
però que en tot cas la va a votar a favor.
La Sra. Carbonell, en representació del grup del PSPV-PSOE indica que el Sr. Alcalde fa
sentència del que diu la Llei, i li pregunta al Sr. Secretari si el que diu la llei condiciona fins al punt
de no poder preveure el cost de cap servici, perquè per eixa regla de tres els ajuntaments estaríem
amb els braços creuats fins que es publique l'orde de desplegament. Afig que ho va dir en Comissió
i no es reflectix en acta, i atés que el secretari no va estar en la mateixa demana el seu aclariment. El
Sr. Alcalde indica que és imperatiu per a tots els ajuntaments. La Sra. Carbonell considera que el
que diu la llei no condiciona al contingut de la Moció.
El Sr. Secretari intervenen indicant que sí que va estar present en la Comissió i que en l'acta
es reflectix la seua intervenció en termes semblants al que ara està dient, quan s'expressa: “La Sra.
Carbonell opina que no es tracta de saber els gastos reals, però sí d'una estimació de gastos de
manteniment, i entén que per a això pot valdre's d'altres tècnics i que ell pot realitzar la supervisió.
Respecte de la previsió de la llei 27/2013, creu que va més en la línia d'elaborar informes per a
aconseguir una major austeritat pressupostària, però que no està renyit amb el que es demane un
informe a l'arquitecte.” Respecte de l'exigència del cost dels servicis indica que és quelcom que es
va a exigir, i obligarà els interventors a realitzar el cost estimatiu dels servicis en funció d'uns
criteris de càlcul que estan per determinar per orde Ministerial; i que pensa que serà basant-se en els
comptes resultants de les liquidacions dels pressupostos; dubte que en la primera estimació
s'arrepleguen les estimacions dels costos de servicis que no estan en funcionament, una altra cosa
distinta és la posada en pràctica de competències impròpies que hi ha sí que serà necessari realitzar
un cost estimatiu de la viabilitat dels servicis amb caràcter previ; però respecte del que es demana,
si l'arquitecte pot afegir un poc més, entén no és contradictori amb les previsions de la llei; això ja
és una decisió de l'Ajuntament.
Finalment sotmés l'assumpte a votació, la Moció és aprovada per set vots a favor, dels
Regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i sis vots en
contra dels Regidors del grup Popular

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

DESÉ SEXT.- ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Per part de la Federació Espanyola de Municipis i províncies s'ha remés a este
Ajuntament model d'acord corporatiu d'adhesió a la central de contractació de la FEMP.
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L'adhesió a la central de la contractació de la FEMP permet als ajuntaments interessats a
adherir-se als procediments de contractació instats per la mateixa en relació amb l'adquisició de
servicis i subministraments d'interés comú per a totes les entitats locals, a similitud d'altres centrals
de compra establides com les de la Diputació provincial de València
Entenent que la dita adhesió pot ser interessant per a la corporació, es proposa al Ple de
l'Ajuntament que adopte acord en este sentit.”
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim Intern
celebrada el dia 27 de maig, que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Sol·licitada l'opinió dels portaveus dels grups Políticios, els mateixos manifesten la seua
conformitat,
En conseqüència el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
“ANTECEDENTS
PRIMER: La Federació Espanyola de Municipis i províncies (FEMP), per acord de la seua Junta
de Govern de 28 de gener del 2014, va aprovar la creació d'una central de Contractació a
l'empara del que preveu la Disposició Addicional Quinta de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, d'acord amb la redacció donada a la mateixa per l'article 1.35 de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, així
com en els articles 203 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
SEGON: L'Ajuntament de Rafelbunyol està interessat en la utilització de la central de Contractació
creada per la FEMP.
En conseqüència, tenint en compte el que disposa l'article 205 del referit Text refós i sent d'interés
per a esta entitat la utilització de la central de Contractació de la FEMP, el Ple de la corporació
municipal per unanimitat
ACORDA:
PRIMER.Adherir-se a la central de Contractació de la FEMP a fi de poder contractar les
obres, servicis i subministraments que oferisca la citada central, de conformitat a les condicions i
preus que es fixen en els corresponents contractes o acords marc que se subscriguen entre dita
central i les empreses adjudicatàries dels mateixos.

SEGON.- Remetre el present Acord a la Federació Espanyola de Municipis i províncies als efectes
oportuns.
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TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació d'esta corporació/ entitat
procedisca a la formalització de tots els documents que siguen precisos per a l'efectivitat del
present acord, i per això l'adhesió als distints acords marc de contractació que la central de
contractació de la FEMP servici a licitació i siguen d'interés per a este Ajuntament de
Rafelbunyol.”

DESÉ SÈPTIM.- ACORDAR LA DELEGACIÓ EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
L'APROVACIÓ DE L'ESTABLIMENT DE PREUS PÚBLICS PER A L'ESCOLA d'ESTIU
I L'ESCOLA ESPORTIVA A DESENROTLLAR ESTE ESTIU, AIXÍ COM LES TARIFES
PER PUBLICITAT EN EL LLIBRE DE FESTES

Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Per part de les regidories delegades s'està treballant en l'organització de l'Escola d'Estiu i
l'Escola Esportiva que es desenrotllarà durant el present estiu.
Per a assegurar el finançament del gasto en l'organització d'estes activitats es fa precís
establir una matrícula als usuaris de la mateixa, que requerix fer un estudi de costos justificatius de
la seua imposició.
Igualment és necessari fixar els preus públics relatius a la publicitat en el programa de
festes.
Atés que el pròxim Ple ordinari no està previst realitzar-ho fins al mes de juliol, en el que
estes activitats ja estaran en marxa, i el programa de festes elaborant-se, es considera oportú
proposar al Ple de l'Ajuntament la delegació de l'adopció d'este acord en la Junta de Govern Local,
la que ho adoptarà previ dictamen de la Comissió d'hisenda, al tractar-se d'un assumpte delegat.
D'acord amb l'article 51 del reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les entitats locals, l'acord plenari pel qual es produïsca la delegació s'adoptaria per majoria
simple, i produiria efectes des de l'endemà a la seua adopció, sense perjuí de la seua publicació en
el Butlletí Oficial de la província.”
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim Intern
celebrada el dia 27 de maig, que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per nou vots
ponderats a favor, dels representants dels grups Popular i del PSPV-PSOE, i cinc abstencions
ponderades, dels representants dels grups Independents de Rafelbunyol i del Bloc-Compromís.
Sol·licitada l'opinió dels grups Polítics el Sr. Carbonell, en representació del grup BlocCompromís, que habitualment al seu grup no li agrada el mecanisme de cessió de competència, però
en este cas està justificat, per la qual cosa manifesta la seua conformitat sempre que l'assumpte siga
prèviament dictaminat per la Comissió De Comptes.
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El Sr. Encarnación, en representació del Grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que no
deixa de ser una falta de previsió, però sempre que siga dictaminat prèviament per la Comissió De
Comptes, estan a favor.
El Sr. Fontelles, en representació del grup del PSPV-PSOE, manifesta la seua conformitat
sempre que existisca dictamen previ. No obstant entén que els dictàmens no són vinculants i
pregunta si en este cas serà vinculant.
El Sr. Alcalde indica que els Grups Polítics seran coneixedors prèviament de la proposta de
tarifes.
El Sr. Secretari aclarix que la determinació de l'acord de delegació ho deu determinar el Ple;
la proposta no ho arreplegava així, però si es vol precisar més es pot fer. Afig que si la junta de
Govern Local es desvia dels condicionants de l'acord de delegació, sempre cabria la revocació del
Ple.
El Sr. Carbonell indica que el dictamen deuria ser vinculant, i que expressament l'acord
deuria expressar esta circumstància, per a evitar que la Junta de Govern es desvie del dictamen, sinó
no tindria cap sentit.
Esta circumstància és acceptada per tots els grups polítics.
En definitiva, per unanimitat, el ple de l'Ajuntament acorda:

PRIMER: Delegar en la Junta de Govern Local l'establiment dels preus públics relatius a la
prestació del servici d'escola d'estiu, de l'escola esportiva a desenrotllar durant l'estiu i de la
publicitat en el programa de festes.
SEGON: La dita delegació s'exercirà amb subjecció a les següents condicions específiques:
a) L'abast de la delegació es limita a l'adopció de l'acord d'establiment dels preus públics
relatius a la prestació del servici d'escola d'estiu, de l'escola esportiva a desenrotllar
durant l'estiu i de la publicitat en el programa de festes.
El dit acord s'adoptarà amb un informe previ vinculant de la Comissió Informativa de De
Comptes, en el seu vessant permanent d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica.
b) 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 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.
c) La Junta de Govern Local no podrà delegar la present competència en un altre òrgan
municipal.
d) La present delegació serà revocable en qualsevol moment pel Ple de l'Ajuntament.
e) El present acord de delegació produirà efectes a partir de l'endemà 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
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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.
A continuació es planteja un debat sobre la urgència de convocar la Comissió, donada la
pressa a adoptar l'acord de determinació dels preus públics.

DESÉ OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE RELATIVA A L'AVANÇ DE L'EDAT
DE JUBILACIÓ DELS POLICIES LOCALS

Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es dóna compte de la Moció
següent:
“Les Organitzacions Sindicals, UGT, CCOO i CSI-F, que formen part de la plataforma
estatal per a la bestreta de l'edat de jubilació de les policies autonòmiques i locals, d'acord amb el
que establixen les normes de funcionament del Ple Municipal, han sol·licitat als grups municipals
que recolzen la seua reivindicació sobre la regulació i implantació de coeficients reductors en
l'edat de jubilació dels membres del Cos de les Policies locals.
Els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010 van modificar per mitjà d'esmena presentada
pels Grups parlamentaris Socialista i basc, EAJ-PNV la llei 40/2007, 4 de desembre, de mesures en
matèria de Seguretat Social pel que fa a l'aplicació de coeficients reductors en l'edat de jubilació
per al Cos de l'Ertzaina.
La modificació legislativa, necessària, admetia el reconeixement de la professió de policia com a
col·lectiu especialment vulnerable i necessitat ajustar la seua vida laboral a la situació real,
situació emparada en la Llei General de la Seguretat Social que en l'article 161.1 bis empara a les
professions de “naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa i insalubre” en les que es
registren “elevats índexs de morbiditat o mortalitat”. El dit establiment dels coeficients reductors
implica i exigix la realització prèvia d'estudis sobre sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i
toxicitat de les condicions de treball, la seua incidència en els processos d'incapacitat laboral que
genera en els treballadors i els requeriments físics exigits per al desenrotllament de la dita
activitat.
En relació amb el col·lectiu de policies locals i autonòmics, en els estudis duts a terme per distints
organismes, es desprén que hi ha indicis de perillositat i penositat en el desenrotllament de la seua
activitat i que els requeriments psicofísics que s'exigixen per al seu ingrés en el col·lectiu i el
desenrotllament de la seua vida laboral no poden fer-se a partir d'unes determinades edats,
complint-se d'esta manera els requeriments exigits en la legislació per a la reducció d'edat d'accés
a la jubilació, com a conseqüència de la realització de treballs de naturalesa excepcionalment
penosa tòxica, perillosa o insalubre.
Que la professió policial, siga qual serà la seua dependència orgànica, és una professió de risc ja
no es discutix; la legislació, els estudis realitzats, l'experiència en el desenrotllament de la
professió màximament en grans ciutats, avalen l'avançar l'edat de jubilació.
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L'existència de la jubilació anticipada en altres Cossos de Seguretat de l'Estat així com la recent
inclusió de la ja mencionada Policia Autonòmica Ertzaina no fan sinó ratificar la necessitat
regulació i no discriminació per analogia de la resta de policies, al mateix risc la mateixa
cobertura.
Un policia amb edat avançada és un risc per a la seua pròpia seguretat en el treball i per a una
eficaç protecció dels ciutadans i dels seus béns, la seguretat és un Dret de la Ciutadania.

Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els
següents

ACORDS
ÚNIC. Instar la secretària d'Estat de la Seguretat Social, a la Direcció General de l'Ordenació del
Territori de la Seguretat Social i a la FEMP, que proposen al Congrés dels Diputats la modificació
legislativa en matèria de Seguretat Social que permeta l'avanç de l'edat de jubilació dels policies
locals, a través de l'aprovació de les mesures següents:
1. L'aplicació dels coeficients reductors en l'edat de jubilació als membres dels Cossos de
Policies locals de l'estat, en les mateixes condicions que es contempla en la Disposició
Addicional Quarantena Quinta del Reial decret Legislatiu 1/994 pel que s'aprova el text
refós de la llei General de la Seguretat Social, introduïda per la Llei 40/2007 7 de desembre,
de mesures en matèria de Seguretat Social.
2. Sol·licitar al Govern de l'Estat el reconeixement de la professió policial de risc i, en
conseqüència, la redacció d'un catalogue de malalties professionals amb l'objectiu de
protegir la salut i posar fi a la injustícia d'una edat de jubilació que no tenen en compte la
sinistralitat en el sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball així
com la incidència en els processos d'incapacitat laboral que genera, i els requeriments
exigits per al desenrotllament de la labor policial.”

Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim Intern
celebrada el dia 27 de maig, que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per cinc vots
ponderats a favor, dels Regidors dels grups PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol, i set
abstencions ponderades, dels Regidors dels Grups Popular i del Bloc-Compromís.
El Sr. Fontelles, amplia el contingut de la Moció indicant que respecte que l'edat puga ser
un risc per a la salut, és evident que amb l'edat es produïx una minva de les facultats físiques. Es
tracta d'una demanda dels policies locals, i que inclús ha sigut aprovada per l'Ajuntament de
València. El seu partit ha sigut receptiu a esta demanda i ho està presentant en els distints
ajuntaments.
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El Sr. Carbonell indica que ha realitzat les consultes adequades, i estan d'acord en les
propostes d'acord.
El Sr. Encarnación, en representació del grup d'Independents de Rafelbunyol, mostra la
seua conformitat.
El Sr. Bohigas indica que s'han informat que en les distintes plataformes sí que està
representat el Sindicat de Policies i Bombers de la Comunitat Valenciana, i la votaran a favor.
Aclarix que quan ha fet referència en Comissió a l'edat dels policies, la qual cosa ha volgut dir és
que l'edat no és obstacle perquè es considere que un policia és bo o roín.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació, el mateix és aprovat per unanimitat.

DESÉ NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE INSTANT A LA GENERALITAT
VALENCIANA PER A POSAR EN MARXA EL PLA D'AVALUACIÓ,
REESTRUCTURACIÓ I IMPLANTACIÓ DE SERVICIS PREVISTOS EN LA LLEI
27/2013 DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
Per part del Sr. López, en representació del grup del PSPV-PSOE, es dóna compte de la
Moció següent:
“El passat 30 de desembre es publicà al Boletín Oficial del Estado la Llei 27/2013 de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, entrant en vigor l'endemà de la seua
publicació, tal com s'establix en la disposició addicional 6a.
Les organitzacions sindicals UGT, CCOO i CSIF, consideren necessari sol·licitar la constitució
d'una Taula en l'àmbit autonòmic a fi de garantir la participació i la transparència en el
desplegament i aplicació d'esta Llei.
Estes organitzacions ressenyades han mostrat sempre una posició coincident en la defensa del
municipalisme i l'establiment d'un finançament suficient de les entitats locals.
El seu compromís amb el món municipal els exigix ??Complir amb l'obligació de participar en el
Desplegament de La Llei i de la seua aplicació, i això amb l'objecte de garantir el manteniment
dels servicis, els llocs de treball i la qualitat, eficàcia i eficiència d'aquells.
Dins de la norma mencionada, la disposició addicional 15a i les disposicions transitòries 1a, 2a i
3a de la Llei establixen diferents terminis d'assumpció per part de les comunitats autònomes de
competències en matèries relatives a Educació, Sanitat, Servicis Socials i Inspecció Sanitària,
l'exercici de què s'ha realitzat pels municipis, diputacions o entitats equivalents.
Este mandat exigix ??Per part de les CC.AA. La prèvia elaboració d'un pla per a l'avaluació,
reestructuració i implantació dels servicis ja que hauran d'assumir la cobertura immediata d'estes
prestacions en els terminis que marca la Llei.
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Així mateix, en este marc d'adaptació a la norma, moltes de les decisions que han d'adoptar les
diferents administracions públiques afecten la seua potestat d'autoorganització i al mateix temps,
tindran repercussió directa sobre les condicions de treball del personal al seu servici, per la qual
cosa tal com establix l'article 37.2a) de l'EBEP i l'article 154.3a) de la Llei d'Ordenació i Gestió de
la Funció Pública Valenciana, hauran de ser negociades amb les Organitzacions representatives.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple el
següent ACORD
ÚNIC. Esta corporació insta la Presidència de la Generalitat perquè pose en marxa el més prompte
possible el Pla d'Avaluació, Reestructuració i Implantació de servicis previstos en la Llei i això a
través de l'aprovació de les mesures següents:
1. Constitució urgent d'una Mesa de Diàleg i Negociació d'àmbit autonòmic que estudi i acord
les línies i procediments per a portar avant el Pla que preveu la Llei.
2. Compromís de garantir el manteniment dels servicis i els llocs de treball, així com la
qualitat , eficàcia i eficiència d'aquells.
3. Garantir la participació en la mateixa de la Federació Valenciana de Municipis i
províncies i els sindicats representatius en l'àmbit de les administracions locals
valencianes.
Rafelbunyol, 9 de maig del 2014”

Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim Intern
celebrada el dia 27 de maig, que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. López indica que la Llei 27/2013 no acaba d'aclarir el règim competencial, i el que
està demandant és que es realitze este Pla per a saber exactament les competències dels Municipis.
El Sr. Carbonell en representació del grup Bloc-Compromís, es manifesta d'acord, afegint
que no sols els sindicats que se citen en la Moció estan d'acord en la defensa del municipalisme,
també ho estan altres sindicats com el cas de la intersindical.
El Sr. Encarnación, en representació del grup Independents de Rafelbunyol es mostra a
favor.
El Sr. Bohigas, en representació del Grup Popular, manifesta la seua conformitat.
En conseqüència, sotmés l'assumpte a votació, el mateix és aprovat per unanimitat.
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VINT.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
L'ELABORACIÓ D'UN INFORME PELS ASSESSORS JURÍDICS DE L'AJUNTAMENT
SOBRE INCOMPLIMENT D'ACORDS PLENARIS

Per part del Sr. Encarnación, es dóna lectura a la Moció següent:
“Al març del 2013 va ser aprovada una moció presentada per Independents de
Rafelbunyol, en la que se sol·licitava la preparació d'un informe en què s'enumeraren tots vos
contractes o projectes en què la mercantil INNOVA havia participat en este ajuntament junt amb
les quanties econòmiques que havia percebut en cada una d'estos contractes i procediments
utilitzats per a la seua contractació.
Esta moció ha sigut perseguit i reclamat sense èxit infinites vegades tant per registre
d'entrada com en el torn de precs i preguntes d'este ple, sent la resposta rebuda per part del Sr.
Alcalde sempre la mateixa, que siguem nosaltres mateix els que busquem en les arxius de
l'Ajuntament esta informació. Contestació que a banda d'incomplir l'acord plenari sol·licitat i
aprovat en esta moció, també resulta impossible amb els nostres mitjans poder realitzar a causa del
volum i varietat de contractes i expedients que pot implicar la informació sol·licitada.
L'article 41 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, al punt número 25,referent a les
atribucions de l'alcalde diuen: "Publicar, executar i fer complir els acords de l'Ajuntament"
Per tot l'anterior Independents de Rafelbunyol proposa al Ple el següent PROPOSTA
D'ACORD:
Realització per part dels assessors jurídics de l'Ajuntament d'un informe per a ser entregat
a totes les formacions polítiques on s'arrepleguen els punts següents:
1-Legalitat per part del Sr. Alcalde en l'incompliment de l'article 41 del ROF de fer complir
els acords plenaris en referència al tema que esta moció arreplega.
2-Actuacions legals a seguir per part del ple d'este Ajuntament per a poder fer complir este
i altres acords plenaris que no siguen executats.
3-Presentació amb caràcter prioritari de l'informe sol·licitat i aprovat en ple del març del
2013 referent a la mercantil INNOVA.”

Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim Intern
celebrada el dia 27 de maig, que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
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En primer lloc el Sr. Encarnación fa referència a l'orde en què esta Moció ha sigut posada en l'orde
del dia. La Moció va ser presentada el dia 16 de maig de 2.014, quan les anteriors presentades pel
PSOE van ser presentades el dia 19 de maig, si se seguix l'orde de prelació, la Moció del seu grup
deuria haver sigut discutida prèviament, i ho posa perquè es tinga en compte en posteriors
convocatòries.
El Sr. Alcalde indica que la competència en la confecció de l'orde del dia, i s'ha va decidir
agrupar els assumptes per àrees. El Sr. Encarnación indica que dins del área de règim interior les
mocions que s'han discutit anteriorment són de data de presentació posterior. El Sr. Alcalde replica
que és una competència d'ell i que no ho va a discutir.
El Sr. Secretari aclarix el criteri utilitzat en la confecció de l'orde del dia. Indica en primer
lloc que li correspon l'Alcaldia la confecció de l'orde del dia, i en tant i quant no existisca un
reglament orgànic municipal a qui cenyir-se, és ell el que ho confecciona com ho considere oportú,
perquè el ROF no ordena res respecte d'això. El criteri genéric que s'ha seguit fins ara, excepte
circumstàncies excepcionals, ha sigut la de seguir l'orde de la representació municipal. En esta
ocasió es va plantejar per part de l'Alcaldia la presència de la interventora en el Ple per a poder
assessorar en els assumptes de la seua àrea; és per això que el que es va considerar més convenient
és que s'agruparen els assumptes per àrees perquè una vegada discutits els assumptes d'hisenda la
Interventora poguera abandonar la sessió; en segona instància, l'agrupació dels assumptes per àrees
s'han realitzat seguint el criteri anterior. És un criteri com qualsevol altre, si es vol seguir un altre
criteri s'hauria de decidir així.
Torna a prendre la paraula el Sr. Encarnación, i en relació amb la Moció indica que la
mateixa és una mesura de pressió, perquè al març de l'any 2.013 ja es va aprovar una Moció en què
se sol·licitava un informe sobre els contractes i les quanties de tots els encàrrecs realitzats a la
mercantil INNOVA, així com els procediments, encara que ja se sap que van ser tots a dit. Entén
que per als servicis municipals ha de ser fàcil amb la utilització dels mitjans informàtics. L'alcalde
s'encabota que es realitze a la vella usança i que siguen ells els que hagen de revisar expedient per
expedient. Recorda que estem parlant d'una mercantil que està sent estudiada pel presumpte
cobrament per duplicat d'unes factures, per la qual cosa inclús més justifica l'emissió de l'informe.
El Sr. Carbonell en representació del grup Bloc-Compromís, indica que el que tenen ganes
és de posar punt final a este assumpte, atés que està venint Ple després de Ple. Està a favor a què es
realitze l'informe que se sol·licita en la Moció.
El Sr. Fontelles manifesta el vot a favor del grup del PSPV-PSOE.
El Sr. Alcalde indica que no té inconvenient en què els assessors jurúidicos facen l'informe
sol·licitat en la Moció.
En conseqüència, sotmés l'assumpte a votació, la Moció és aprovada per unanimitat.
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VINT-I-UNÉ.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE DETERMINACIÓ
DELS DIES SUSCEPTIBLES DE SER OBJECTE D'AMPLIACIÓ DE L'HORARI DE
TANCAMENT PER A ESPECTACLES PÚBLICS, ACTTIVIDADES RECREATIVES I
ESTABLIMENTS PÚBLICS

Per part del Sr. Carbonell es dóna lectura a la Moció següent:
“En el ple ordinari de març es van aprovar a proposta del nostre grup municipal i per
unanimitat les següents propostes d'acord:
-Establir una relació de dies festius susceptibles de ser objecte d'ampliació d'horari. El dia del ple on
s'aproven les dates festives acordar l'ampliació d'horaris i emetre un ban d'alcaldia al respecte.

-Una vegada decidit comunicar-ho a la Conselleria corresponent i a les autoritats policials tal com
establix la normativa aplicable.
Per açò, presentem la següent PROPOSTA D'ACORD:
-que els dies festius susceptibles d'ampliació d'horari siguen els següents:







La nit de nadal
La nit de cap d'any
La nit de Sant Antoni
La nit de les paelles
La nit del ball de disfresses.

Esperant la seua aprovació. Rafelbunyol, 21 de maig del 2014”
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim Intern
celebrada el dia 27 de maig, que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.

El Sr. Carbonell indica que en el debat en Comissió es va exposar que es fera extensiu a tota
la setmana de festes i a eixa proposta es van sumar tots els Grups.
Sol·licitada l'opinió dels representants dels grups polítics, els mateixos mostren la seua
conformitat, fent extensiva la mesura a tots els dies de la setmana de festes populars.
En conseqüència, amb la dita excepció, la Moció és aprovada per unanimitat.
Es fa constar que en este moment el Sr. Bohigas abandona la sessió sent les 21,05 hores,
al·legant motius laborals.
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Amb caràcter previ al passe a la part relativa a control d'òrgans de la corporació, per part del
Sr. Secretari s'informa del contingut del decret de l'Alcaldia núm.274 de data 26 de maig de 2.014.
Fa referència al procés de contractació del servici de col·laboració en la recaptació d'ingressos.
Indica que després de l'adopció d'acord d'adjudicació definitiva l'empresa MARTINEZ CENTRE
DE GESTIÓ S.L. Ha anunciat la interposició d'un recurs especial en matèria de contractació davant
del Tribunal Central de Recursos Administratius; per a la interposició del dit recurs l'empresa ha
sol·licitat tindre accés a l'expedient així com a les ofertes presentades per la resta de licitadors;
l'empresa adjudicatària al seu torn, ha sol·licitat la declaració de confidencialitat d'un gran nombre
de documents de la seua oferta; davant d'esta circumstància, i donada la urgència de manifestar-se
sobre esta sol·licitud perquè els terminis per a la interposició del recurs són molt limitats, l'Alcaldia,
previ l'emissió d'informes jurídics, va dictar la resolució núm.274 que es pronuncia sobre la
confidencialitat de certs documents i la forma en què deu realitzar-se l'examen de la documentació.
Atés que l'òrgan de contractació és el Ple de l'Ajuntament, considera que, per seguretat jurídica, el
Ple de l'Ajuntament deuria ratificar este Decret.
Com vullga que és un assumpte no inclòs en l'orde del dia, en primera instància el Sr. Alcalde
sotmet a la consideració del Ple la introducció d'este assumpte amb caràcter urgent, la qual cosa és
aprovat per unanimitat.
En conseqüència, a continuació passa a debatre's el següent punt de l'orde del dia.

VINTÉ SEGON. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM.274 DE DATA 26
DE MAIG DE 2.014

Es dóna compte del contingut del decret núm.274, que diu literalment és el següent:
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 274/2014
Donat compte de l'expedient que es tramita a l'efecte per a procedir a la contractació del
servici de col·laboració en la gestió recaptatòria en període voluntari i executiu de l'Ajuntament de
Rafelbunyol.
Considerant:
Que el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, en sessió celebrada el dia 12 de maig de 2.014,
i prèvia la tramitació de l'oportú expedient administratiu, va acordar Adjudicar definitivament a
l'empresa GESTIÓ TRIBUTÀRIA TERRITORIAL S.A., amb CIF A81957367, domiciliada en
l'avinguda Esportista Miriam Blasco 1-bis (03013) d'Alacant, el servici de col·laboració de la
gestió recaptatòria en període voluntari i executiva de l'Ajuntament de Rafelbunyol, amb plena
subjecció a l'oferta presentada i al Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
Prescripcions tècniques que regixen la contractació.
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Que per escrit presentat per part de la mercantil GESTIÓ TRIBUTÀRIA TERRITORIAL
S.L. En el Registre General de l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol en data 14 de maig del 2014, es
va sol·licitar per part de la mercantil, que s'acordara la confidencialitat d'alguns dels documents
presentats en la seua oferta.
Que per escrit presentat en el Registre General de l'Excm. Ajuntament de Rafelbunyol de
data 16 de maig de 2.014, per part de la mercantil .MARTINEZ CENTRE DE GESTIÓ S.L.
S'anuncia la interposició d'un recurs especial en matèria de contractació contra l'acte
d'adjudicació del contracte de servicis.
Que per escrit de data 21 de maig del 2014, el representant de la mercantil MARTINEZ
CENTRE DE GESTIÓ S.L., va presentar un escrit en el Registre General de l'Excm. Ajuntament de
Rafelbunyol en el que sol·licitava la posada a disposició de la totalitat de les ofertes plantejades
per a la formulació del recurs especial en matèria de contractació.
Que sol·licitat informe jurídic respecte d'això, el mateix va ser emés per l'assessoria
jurídica de l'Ajuntament de Rafelbunyol, comptant amb El Vistiplau de la Secretaria de
l'Ajuntament, en data 22 de maig de 2.014, concloent-se que la documentació proporcionada al
licitador, consistent en els informes del secretari i de la Interventora on s'efectua un resum de les
ofertes presentades i una valoració exhaustiva de les mateixes, es considera suficient als efectes de
complir amb el que disposa l'article 151.4 del TRLCSP.
Afegint-se “Ara bé, podria l'Administració municipal, a fi de revestir el procediment amb
majors garanties, proporcionar al licitador tota la documentació que consta en l'expedient, la qual
no tinga atribuïda la condició de confidencial, en els termes detallats en el present informe.”
I en relació amb la sol·licitud de confidencialitat d'alguns documents presentats en l'oferta
que ha sigut posada de manifest per part de la mercantil GESTIÓ TRIBUTÀRIA TERRITORIAL
una vegada adjudicat el contracte de servicis, conclou que “ no hauria d'acceptar-se la mateixa,
per quant s'hauria d'haver posat de manifest esta circumstància inicialment, a l'hora de presentar
l'oferta.”
A la vista de l'informe jurídic emés, esta Alcaldia, donada la urgència a pronunciar-se
sobre la sol·licitud plantejada per l'empresa MARTINEZ CENTRE DE GESTIÓ S.L., pel transcurs
del termini legal per a la interposició del recurs especial en matèria de contractació, i sense perjuí
de donar compte del present acord a l'òrgan de contractació per al seu coneixement i ratificació si
és procedent, acorda:
PRIMER.- No acceptar en la seua integritat la sol·licitud de confidencialitat posada de
manifest per part de la mercantil GESTIÓ TRIBUTÀRIA TERRITORIAL una vegada adjudicat el
contracte de servicis, per quant s'hauria d'haver posat de manifest esta circumstància a l'hora de
presentar l'oferta.
SEGON.- No obstant això, i als efectes de complir al que establix l'art.153 del TRLCSP,
s'acorda adoptar les degudes cauteles als efectes que no es tinga accés a dades de caràcter
personal protegits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, així com aquells que puguen perjudicar interessos
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comercials legítims de les empreses licitadores o la competència lleial entre elles, d'acord amb
l'informe jurídic emés.
En este sentit, i analitzada l'oferta tècnica presentada per GTT, es considera com a
informació confidencial:






De l'apartat 8, mitjans humans, tota la informació personal detallada en les
pàgines 86 a 90
L'annex II, quant al contracte de prestació de servicis d'arreplega, transport,
custòdia i destrucció de la documentació per al compliment de la LOPD
Tot l'annex V on es detalla els Currículums Vitae del personal posat a disposició
per a la prestació del servici.
L'annex X relatiu les característiques tècniques del Sistema d'informació i l'annex
XII relatiu a les característiques funcionals del sistema d'informació, als efectes de
protecció dels drets de propietat intel·lectual, i per considerar-se que pot tractar-se
d'informació estratègica i comercial la revelació de les quals pot afectar la
competitivitat de l'empresa.

Igualment, de l'expedient de contractació, no posar de manifest els certificats acreditatius
del compliment d'obligacions tributàries i davant de la seguretat social, per incloure dades
personals d'especial protecció, atés que consta el certificat acreditatiu expedit per l'administració
municipal de què les dites obligacions s'han complit.
L'examen de la documentació es realitzarà en presència d'un funcionari municipal per a
evitar la reproducció de documents que es troben en poder de l'oferta tècnica.
El representant de l'empresa haurà de subscriure document acreditatiu de què ha tingut
accés a l'examen de l'expedient.
TERCER.- Notificar el present acord a totes les empreses participants en la licitació, amb
expressa menció que, en el cas que altres empreses licitadores manifesten igualment la seua
voluntat d'examinar la documentació presentada per altres empreses en competència, li'ls done el
mateix tracte igualador que el detallat en la present resolució.
Ho mana i firma el Sr. Alcalde president a Rafelbunyol a vint-i-sis de maig de dos mil
catorze. Fdo. L'alcalde, davant meu, el secretari.”
Sol·licitada la ratificació per part del Ple de l'Ajuntament del dit decret, els portaveus dels
grups Polítics manifesten la seua conformitat.
En conseqüència el Ple de l'Ajuntament, en la seua qualitat d'òrgan de contractació en el
procediment de contractació del servici de col·laboració en la gestió recaptatòria en període
voluntari i executiu de l'ajuntament de Rafelbunyol (València), per unanimitat acorda ratificar el
contingut del decret de l'Alcaldia núm.274 de data 26 de maig de 2.014.

B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
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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 Sr. Encarnación sol·licita informació de les següents resolucions.
-Decret núm.204 autoritzant que Sra. Paula Rico Belda, Interventora d'este Ajuntament, exercisca
així mateix les funcions reservades al lloc d'Interventora de l'Ajuntament de Montserrat amb
l'autorització prèvia d'acumulació per la Conselleria, amb efectes a partir d'1 de maig del 2014. El
Sr. Secretari explica que la Interventora de Monserrat està de baixa laboral, i com la nostra
interventora va estar amb caràcter previ en el dit Municipi, li han sol·licitat poder exercir la plaça
durant el període de baixa en règim d'acumulació; això no afecta el treball que realitze en el nostre
Ajuntament.
-Decret núm. 206 atorgant un termini d'audiència de deu dies a l'empresa Infraestructures Terrestres
S.A. Del càlcul dels interessos de mora derivats d'abonament de certificacions d'obra del contracte
“Rehabilitació de la casa de la Cultura de Rafelbunyol” a Infraestructures Terrestres LES SEUES.
Contesta el Sr. Secretari que és conseqüència d'una sentència dictada en el Jutjat del Contenciós
núm. 3 de València relativa a la reclamació d'interessos de demora en el pagament de les
certificacions d'obra, i el que s'ha fet és posar-los de manifest el càlcul dels interessos. Ells ja van
manifestar la seua conformitat, i creu que ja s'ha abonat-Decret núm. 263 de 19 de maig, aprovant les bases de la convocatòria per a la concessió de 15
beques bimensuals de formació dins del marc del programa “La Dipu et beca”. Se li informa que
l'Ajuntament s'ha acollit al programa de la Dipu et beca, i que s'han convocat 15 beques distribuïdes
per àrees; no pot concretar les àrees exactes, encara que les bases estan penjades en la web
municipal i hi ha de termini per a presentar instàncies fins al 6 de juny.

SEGON.- INFORMES DE L'ALCALDIA
El Sr. Alcalde informa de la interposició este matí del recurs especial en matèria de
contractació contra l'acord d'adjudicació definitiva del servici de recaptació per part de MARTINEZ
CENTRE DE GESTIÓ S.L. El Sr. Secretari informa del caràcter suspensiu del recurs, per la qual
cosa no es pot formalitzar el contracte fins que es resolga el recurs, suspensió que segons dictàmens
de la Junta Consultativa de Contractació pot estendre's fins a la substanciació del contenciós
administratiu. L'Ajuntament es va a oposar i sol·licitarà l'alçament de la suspensió pel que considera
un perjuí als interessos públics, o la prestació d'alguna fiança per a respondre dels possibles danys.
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TERCER.- DACIÓ DE COMPTES DE L'INFORME D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DEL 1r TRIMESTRE DE 2013.
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció del 1r trimestre de 2014, elaborat en compliment
de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de la Llei 2/2012 LOEPSF, la
conclusió del qual és la següent:
Complix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, estimant-se una capacitat de
finançament al tancament de l'exercici de 465.601,08 €.
Complix amb l'objectiu de regla de gasto, estimant-se una disminució del gasto computable
del 15,19% €.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat

QUART.- DACIÓ DE COMPTES DE L'INFORME DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST
DEL 1r TRIMESTRE DE 2014
Es dóna compte de l'informe de la Intervenció de seguiment del Pla d'Ajust del 1r trimestre
de 2014.
Es fa un seguiment de les mesures d'ingressos, gastos, deute comercial, endeutament i
magnituds pressupostàries i financeres.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat
QUINT.- DACIÓ DE COMPTES DE L'INFORME TRIMESTRAL SOBRE MOROSITAT
CORRESPONENT AL 1r TRIMESTRE DE 2014.
Es dóna compte de l'informe corresponent al 1r trimestre de 2014 sobre morositat, en
compliment de terminis de la Llei 15/2010, detall de pagaments realitzat i pendent de pagament de
l'entitat local, reconeixent que la morositat és alta, però no veu molt factible arribar als 30 dies,
encara que hem d'acostar-nos el màxim possible.

El Ple de l'Ajuntament queda assabentat

SEXT.-INFORME
DE
SUPRAMUNICIPALS

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

El Sr. Carbonell, representant de la Mancomunitat, informa que s'ha procedit a l'aprovació
dels Estatuts de la Mancomunitat de L‘Horta Nord als efectes de procedir a la seua adaptació a la
41

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

Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local; en l'actualitat està en fase de
presentació d'al·legacions i amb posterioritat haurà de ser aprovat pels Plens de tots els ajuntaments.

SÈPTIM.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Fontelles, en representació del grup del PSPV-PSOE, formula les preguntes següents:
1. Hi ha un inventari del material, maquinària i ferramentes de propietat municipal als magatzems
municipals que es puga comprovar? Quina persona és la responsable que tot açò estiga controlat i
com es fa eixe control?
El Sr. Saborit, regidor d'obres contesta que hi ha un llistat en l'inventari municipal. Cada
equip controla les seues ferramentes, els jardiners el seu i els obrers el d'ells, i cada un té el seu
quart on deixar-los. Si alguna associació demana alguna màquina o material ells ho sol·liciten i ell
firma l'autorització.
Respecte a l'inventari, el Sr. Secretari indica que en l'Inventari està inventariada la
maquinària però no el material fungible.
I
El Sr. Saborit reconeix que de ferramentes xicotetes sí que pot extraviar-se quelcom al llarg
de l'any, fent referència que també hi ha hagut afanades.
A continuació el Sr. Fontelles formula els següents precs per escrit:
1. La rampa de descens/ascens de l'andana del metre en l'estació de Rafelbunyol que recau a la
Pobla de Farnals acaba contra una escala fent impossible la baixada de carros i la resta de vehicles
de rodes, especialment carros de xiquets i invàlids.
El lògic és que la rampa acabara a cota 0 per a fer-la útil i no contra una escala, per la qual
cosa este grup municipal sol·licita que s'inste a FFGV o a qui corresponga perquè acabe esta rampa
de forma lògica, és a dir, a arran de carrer per a fer-la útil i evitar donar voltes per l'andana per a
buscar altres eixides.
El Sr. Saborit contesta que hi ha dos rampes, però que no obstant s'ha demanat un informe a
l'aparelladora municipal para si és el cas remetre-se'l a FGV
2. L'aparcament de vehicles a l'estació del Metre quan plou desaigua per una obertura que hi ha
practicada al mur del pas inferior de la via. Esta obertura cau directament sobre la vorera de
vianants la qual cosa provoca que o bé les persones per a evitar mullar-se hagen d'anar pel carril
dels vehicles amb el consegüent perill o que es mullen a causa de la caiguda de les aigües a la
vorera.
És per això que este grup municipal sol·licita que es construïsca una canonada de desaigüe
d'este aparcament que done a un punt que no moleste els vianants que podria ser l'embornal situat
sobre este pas de la via, o el que millor fora.
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El Sr. Saborit contesta que a l'embornal no és possible, però que ho estudiaran.
3. El tancament de solars en la zona urbana ha sigut una voluntat constant d'este Ajuntament els
últims anys i cal dir que la majoria s'han tancat d'acord amb el que indiquen les Normes
Subsidiàries de Rafelbunyol, però inclús hi ha solars que no es tanquen degudament i/o no estan
tancats o ho estan amb una tanca metàl·lica, la qual cosa no està previst en les mencionades normes
creant un greuge comparatiu evident respecte la majoria que sí que ha complit. Per tot això, este
Grup Municipal del PSPV-PSOE sol·licita que s'inste per última vegada als propietaris de solars
que no estan tancats o que ho estan amb tanca metàl·lica a què els tanquen d'acord amb les normes
en el termini d'un mes, passat el qual si no s'ha complit l'orde, l'Ajuntament procedirà a incoar el
corresponent expedient sancionador i tancarà els solars a càrrec dels propietaris, executant el
posterior cobrament per via administrativa incloent tots els gastos ocasionats.
El Sr. Alcalde contesta que este tema ha sigut una obsessió sempre de l'Ajuntament i que
s'insistix contínuament; hi ha qui ha complit i qui no, per la qual cosa procedix realitzar l'execució
subsidiària, el mateix que passa amb la neteja de solars. S'indica que la tanca metàl·lica no és la que
contemplen les Normes. El Sr. Saborit indica que tots els anys l'aparelladora municipal realitza una
inspecció tant de l'execució de les voreres, del tancament de solars i de la neteja dels mateixos, que
ho passa els servicis administratius perquè emeten l'orde d'execució.
A continuació el Sr. Carbonell formula les següent preguntes presentades per escrit:
1. Tenen previst posar en marxa la moció, que va ser aprovada per unanimitat a proposta del grup
municipal BLOC-COMPROMÍS, en la que es demanava:





L'elaboració pels tècnics municipals, amb la col·laboració de la Policia Local, d'un
díptic informatiu sobre la utilització correcta dels parcs, jardins, instal·lacions
esportives i recreatives, mobiliari urbà..., així com les conseqüències legals deI
incompliment de les mateixes.
La creació de 2-3 places d'agent mediambientals o eco-agents (segons la disponibilitat
pressupostària), per a realitzar tasques informatives i de control sobre el bon ús dels
parcs, jardins, instal·lacions...
Esta activitat s'hauria de posar en marxa per als mesos d'estiu on són més visitades les
zones i instal·lacions a controlar.

El Sr. Alcalde contesta que els díptics estan pràcticament finalitzats. Respecte del personal
el Sr. Alcalde indica que el millor seria que prestaran servicis els dissabtes i diumenges a la
vesprada que és quan més afluència de gent hi ha; estan veient la possibilitat de posar una persona
en este horari.
La Sra. Cano confirma que els díptics ja estan fets.

2. Entre els carrers Les Corts i Alqueria de Terroja hi ha un jardí a què se li ha tallat tot la tanca i
s'ha deixat morir la gespa. Amb esta actuació a banda de les qüestions estètiques, s'han creat
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molts problemes al veïnat: polseguera, sequera... De qui ha sigut la brillant idea? No consideren que
seria millor tornar-ho a la situació anterior?
El Sr. Saborit contesta que la tanca va agafar una plaga i es va haver de llevar tota la gespa
per a evitar la propagació de la plaga; ara s'ha de ressembrar per a eixir un gespa nova i després
replantar la tanca. La intenció és que quede igual.

3. En molts ajuntaments s'està pagant als treballadors i treballadores la part, que segons diverses
sentències, els correspon de la paga extraordinària de desembre del 2012; pensen fer el mateix des
de la nostra corporació?
El Sr. Alcalde contesta que tenen interés de pagar, i que ascendiria a uns 16.675 €, que
corresponen a 44 dies. Veuran si ho poden encaixar en el pressupost. No hi ha cap sentència
respecte d'això en general, sinó sentències individuals, pese que l'administració considera nuls els
acords. Buscaran la possibilitat.
4. Tenen informació de en quina situació es troba l'expedient en què l'ajuntament demanava a la
Generalitat la delegació de la competència per a la gestió i el manteniment de l'Escoleta el Parc,
segons la moció aprovada pel Ple del ajuntament a proposta del grup municipal BLOCCOMPROMÍS?
El Sr. Alcalde contesta que se'ls ha acusat el rebut de la sol·licitud. Indica que ha intentat
posar-se en contacte en infinitat d'ocasions a la Secretaria Autonòmica d'Organització. Ell està
constrenyent i posant de manifest la urgència atés que si eixa delegació és possible deuria actuar-se
tan ràpid com siga possible per a veure d'oferir el servici el curs que ve. El secretari Autonòmic, Sr.
Carbonell, li va cridar abans d'ahir, i es va comprometre a cridar-li abans del Ple, però no ha sigut
així.
A continuació la Sra. Carbonell, en representació del grup del PSPV-PSOE formula el prec
que siga retirada la placa d'inauguració de la Llar del Jubilat en la que es fa menció al Sr. Blasco,
que ha sigut recentment condemnat per sentència judicial; davall el seu punt de vista és vergonyós,
per la qual cosa sol·licita la retirada immediata. El Sr. Alcalde contesta que ell no té amistat amb
ningú i que ho pensarà.
Al seu torn pregunta pel tema de les festes locals, davant de l'inici del curs escolar el dia 3
de setembre, preguntant si hi haurà alguna variació. El Sr. Alcalde contesta que les festes no es
poden avançar més del que ja s'ha fet.
El Sr. López i en relació amb les bases de la beques de la Diputació precisa que sí que està
previst variar les beques a concedir en cada àrea en funció de si hi ha o no sol·licituds, però les
beques es limiten a 15. El Sr. Saborit contesta que hi ha la possibilitat d'establir beques de duració
d'un mes i altres de dos mesos; s'ha seguit el criteri aplicat en l'Ajuntament de Puçol. El Sr. López
pregunta perquè l'any passat només van haver-hi 3 beques i ara es convoquen 15. El Sr. Alcalde
contesta que hi ha ara més llocs on col·locar-los.
El Sr. Fontelles formula el prec que l'horari dels parcs s'estenga fins a les 10 de les nit. El
Sr. Saborit contesta que ja s'ha fet.
44

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

El Sr. Encarnación, en representació d'Independents de Rafelbunyol formula un prec relatiu
a l'ampliació de l'horari de tancament de la piscina d'estiu, demanant que s'estenga fins a la 8 de la
vesprada. El Sr. Saborit contesta que s'estén fins a les huit menys quart.
El Sr. Encarnación en representació del Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol
indica que al febrer va presentar escrit per registre d'entrada en Iberdrola interessant-se sobre l'autor
del projecte de l'ampliació de la subestació de Museros, i li agradaria saber com està este assumpte.
El Sr. Alcalde contesta que no té idea; pregunta el Sr. Encarnación si no s'ha rebut cap escrit
d'Iberdrola; el Sr. Alcalde contesta que no té idea que haguera presentat el Regidor cap escrit a
Iberdrola. El Sr. Secretari aclarix que sí que s'ha rebut un escrit d'Iberdrola respecte d'això indicant
que ells havien redactat el projecte; el Sr. Alcalde contesta que això sí que és així, però que havia
entés si en l'Ajuntament s'havia rebut alguna contestació a la sol·licitud que els havia realitzat el
Regidor. El Sr. Secretari amplia la informació confirmant que Iberdrola havia presentat davant dels
servicis territorials d'indústria un projecte propi on s'arreplegava l'ampliació de la subestació;
posteriorment es va rebre un escrit del Col·legi d'Enginyers Industrials, en el sentit que ells
consideraven que els dos projectes redactats eren dos projectes distints i separats. El Sr. Alcalde
indica que no té inconvenient en què vinguen i vegen estos documents.
El Sr. Carbonell, en representació del grup Bloc-Compromís, formula el prec que tots els
diners íntegres de les beques rebut de la Diputació per al programa de la Dipu et beca es gaste i que
no es perda una sola beca. El Sr. Saborit contesta que la intenció és col·locar-los.

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