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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 31 DE JULIOL DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 31 de juliol de
2014, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors, NURIA
LOSADA NATIVIDAD, Mª CARMEN PIQUER BERNET, FERNANDO BOHIGAS TOMÁS,
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 Primer tinent d'alcalde Miguel Saborit Arribas, que actúaa per delegació del
Sr. Alcalde D. Jaime García García per falta d'assistència del mateix per raons de malaltia,
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.
Abans de l'inici de la sessió, el Sr. Secretari explica que el Sr. Alcalde, per resolució de l'alcaldia
422 de 22 de juliol delega la presidència d'esta sessió ordinària en el primer tinent d'alcalde ja
que té cita mèdica per a revisió post operatòria.

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

ACORDS

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor President es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció als
esborranys de les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 2 i 23 de juny de 2014.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites actes, ordenant
la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

ÀREA D'HISENDA

SEGON.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT INSTRUÏT PER A LA REGULARITZACIÓ
DELS COMPTES COMPTABLES DE L'IVA DEL 2012 I 2013 EN L'EJERCICI 2014.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Comptes de data 28
de juliol de 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 representants dels grups Polítics, el Sr. Carbonell, portaveu del grup BlocCompromís, indica que es tracta d'un document tècnic en què es regulen els comptes comptables de
l'IVA de 2012 i 2013.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, ratifica les paraules del Sr.
Carbonell, afegint que es tracta d'un error que s'ha esmenat.
La resta de portaveus es manifesten a favor.
En conseqüència per unanimitat s'acorda aprovar l'expedient instruït per a la regularització dels
comptes comptables de l'IVA del 2012 i 2013 en l'exercici 2014.

TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE PUBLICACIÓ EN LA PÀGINA
WEB D'INFORMACIÓ ECONÒMICA I CONTRACTUAL DE L'AJUNTAMENT DE
RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Considera este grup la necessitat de prendre determinades actuacions conduents a augmentar el
grau de transparència per això es requerirà a grups municipals, empresa pública REMARASA, així
com a altres que pogueren formar-se en un futur, Associacions la documentació detallada baix.
La dita informació serà publicada en la web oficial de l'ajuntament de Rafelbunyol de manera que
qualsevol veí puga conéixer la destinació dels fons públics.
S'exigirà la presentació d'allò mes abaix explicitat per a la seua fiscalització per part del
Departament d'Intervenció de l'Ajuntament i posterior publicació en la web de l'Ajuntament.
A) INVENTARI MUNICIPAL De l'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL:
Inventari de Béns i Drets per Epígrafs.
Relació d'immobles.
Relació de Vehicles.
B) PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL:
1. Memòria
2. Resum General
3. Norma Municipal d'Execució Pressupostària
4. Informe Econòmic Financer
5. Informe sobre el Pressupost Municipal
6. Estat d'Ingresos-Resumen per capítols
7. Estat d'Ingressos -Detall per conceptes
8. Estat de Gastos -Resum per capítols
9. Estat de Gastos -Resum econòmic funcional
10. Estat de gastos -Resum orgànic
11 .Estado de gastos -Resum capítol orgànic
12. Estat de Gastos -Detall per partides
13. Liquidació Del Pressupost 2012 i avanç de 2013
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14. Annex d'Inversions
15. Annex de Transferències
16. Annex d'Endeutament
17. Annex de Personal
18. Estat de Consolidació del Sector Públic Municipal
C) MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES.
D) EXPEDIENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS.
E) INFORMES D'AUDITORIES
F) RÀTIOS I ÍNDEXS INFORMATIUS












Superàvit (o dèficit) per habitant (Resultat pressupostari ajustat / N° habitants).
Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets
totals).
Ingressos fiscals per habitant ((Ingressos tributaris/N° habitants)).
Gastos per habitants ((Obligacions reconegudes netes / N° habitants)).
Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes ((Cap. VI i VII) / N° habitants)).
Període mitjà de pagament ((Obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions
reconegudes netes)).
Període mitjà de cobrament ((Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365 / Drets
reconeguts nets)).
Import del deute públic municipal.
Evolució del deute en comparació amb exercicis anteriors.
Endeutament per habitant ((Passiu exigible (financer) / N° habitants)).
Endeutament relatiu (Deute Municipal/Pressupost total Ajuntament).

G) PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ DE SERVICIS:
 Composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.
 Publicació de les Actes de les Meses de contractació.
H) RELACIONS I OPERACIONS AMB PROVEÏDORS I CONTRACTISTES:
 Llista dels proveïdors més importants de l'Ajuntament i la quantia de les operacions
contractades amb cada un d'ells.
 Quantia d'operacions amb els adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.
I) RELACIÓ DE PERSONAL DE CONFIANÇA I ALLIBERATS I IMPORTS PERCEBUTS.
 Relació de noms, imports i càrrec o lloc.
J) RELACIÓ DE REGIDORS I IMPORTS PERCEBUTS.
 Es detallaran els noms i cognoms i la percepció anual, així com, el nombre de plens
comissions, juntes etc. que haja realitzat en l'exercici.
K) RELACIÓ DE GRUPS MUNICIPALS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
 Els grups municipals quedaran obligats per la present moció a rendir comptes anuals
abans del 31 de març del següent any a l'exercici que es tracte traslladant memòria i
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comptes anuals a la Secretaria d'Intervenció podent qualsevol veí conéixer dels comptes de
qualsevol grup municipal.
El retard en la seua presentació suposarà la suspensió cautelar de la subvenció. La
negativa en la seua presentació suposarà la pèrdua de la subvenció.

L) LES EMPRESES PÚBLIQUES:
 Es donarà trasllat als membres dels Consells d'Administració de les Empreses Públiques de
l'obligatorietat de complir de mode adaptat als requisits del Pla General Comptable ho
arriba indicat en els punts precedents.
M) DE LES ASSOCIACIONS
 Totes aquelles associacions que reben subvencions per part de l'ajuntament de Rafelbunyol
hauran d'entregar memòria anual, compte anual i informe de gestió que justifique
documentalment la destinació dels imports rebuts en concepte de subvenció.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Comptes de
data 28 de juliol de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement al ple de
l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra del representant del grup del Partit Popular, quatre
abstencions ponderades dels representants dels grups d'Independents de Rafelbunyol i BlocCompromís i tres vots ponderats a favor del representant del grup del PSPV-PSOE.

Explica el Sr. Fontelles que la moció és extensa, i que amb la seua aprovació es pretén que la
informació que s'oferix dels comptes de l'Ajuntament i de les empreses estiguen a disposició dels
veïns amb un simple “clic”. Però va més enllà, perquè es pretén que els grups justifiquen en què es
gasten els diners que perceben de l'ajuntament i que també estiga disponible la informació al
ciutadà, igual que la percepció econòmica per assistència a plens, juntes, subvenció a associacions,
etc.
En relació a què consideraven que la informació podria ser complicada d'entendre, pensa que el
públic sí que pot entendre el funcionament d'este ajuntament. El motiu principal de la moció és la
transparència. És una recomanació de l'associació de la transparència internacional i valora als
ajuntaments en funció de la informació que dóna als veïns. Volem imposar esta transparència ací,
perquè ja està en municipis des de fa anys, i màximament quan la classe política està tan
desvalorada. Que els comptes estiguen clars i que la gent la puga veure.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, aclarix que el que van dir en comissió és
que tota eixa informació que demanen està al voltant de 600 ó 700 fulls, però no estan en contra de
que es publique anunciant que votaran a favor. És veritat que la informació ja l'oferixen ajuntaments
en la seua web. La manera de plantejar la moció comporta que hi haja informació duplicada.
Consideren que deuria penjar-se la informació, però no la que diu la moció, i que tal vegada entre
tots haurien de consensuar la informació a oferir. Hi ha ajuntaments on s'ha aprovat una ordenança
de transparència, que aprova el Ple i que és competència del ple. El que hui aprovaren, és
competència de l'alcaldia. Reitera que votaran a favor, però que treballaran perquè es redacte una
ordenança de transparència.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, reitera que estan a favor de la
transparència, però entenen que esta no consistix a posar tot el que diu la moció en la pàgina web de
l'ajuntament. Es tracta de fer-ho fàcil i accessible per al veí.
Tractant fil per randa la moció, estan a favor que es publique el que cobren els regidors i que
presenten els comptes a l'Ajuntament les associacions que reben subvencions. El que no tenen tan
clar és que els comptes que presenta l'associació sense ànim de lucre estiguen publicats en la web,
perquè hi ha una llei de protecció de dades i no sap fins a quin punt poden publicar-se en la web.
També es parla dels procediments de contractació. Ja hi ha informació en la web, però si es pengen
les actes, encara millor. Respecte als alliberats i personal de confiança, ja consten en el pressupost,
per la qual cosa si es fa un resum del mateix i es penja la informació, pensen que seria repetitiu.
Entrant a valorar directament el pressupost i inventari de l'ajuntament i de REMARASA, estan
parlant d'unes 300 fulls en relació al pressupost, d'unes 200 fulls d'inventari. Publicar tot açò, no ho
consideren operatiu, sinó que seria més interessant fer un resum detallat per capítols. En comissió
van manifestar que no tenien inconvenient a aprovar-la si la modificaven per a fer-la més fàcil, però
com no ha sigut així, es reserven el sentit del vot.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta que ells també estan a favor de la
transparència, però que la informació que es demana en la moció que es penge en la pàgina web és
molt extensa. En principi proposen que es reunisquen representants o portaveus de cada grup polític
per a decidir i ordenar que informació penjar en la web. En tant que, reitera les paraules del Bloc, en
quant que, es vote el que es vote, és competència de l'alcaldia i finalment l'alcaldia pot decidir sobre
el tema.
El Sr. Fontelles respon a IdRa, aclarint que a les associacions només se'ls demana uns comptes
aclarint l'import que se li ha donat en subvenció, no el total dels seus comptes. A més la Llei de
protecció de dades Personals, és això, personals, i no afecta associacions, empreses… És veritat que
la informació està detallada, però no cal posar-la tota a la vista, sinó posar hipervincles perquè cada
veí aprofundisca en funció dels seus interessos. En relació a la informació, tal com va dir la
interventora, està en PDF quasi tota. Pensen que es tracta d'una moció important i completa; d'una
informació que tots tenen i que han de donar a la gent. D'esta manera hi ha dades objectives i s'evita
el maquillatge de les xifres en funció dels interessos de cada partit.
El Sr. Carbonell insistix en el fet que la informació deu de ser pública, però que hauria de fer-se a
través d'una ordenança municipal i decidir tots que informació va. Treballaren en este sentit, perquè
hi ha coses repetitives i pensa que es pot organitzar millor.
El Sr. Encarnación, insistix que després de tornar a llegir la moció en referència a les associacions,
dóna peu a pensar que la informació relativa a les mateixes també deu fer-se pública, però si vosté
indica que no, li pareix correcte.
En referència als pressupostos, recorda que es va repartir un informe d'uns 10 folis en què estava
tota la informació. Si consideren que amb això no és prou i que cal penjar tota la literatura, no tenen
inconvenient, l'única cosa que pretenen és donar la informació de manera més fàcil.
El Sr. Fontelles llig la part corresponent de la seua moció referent a les associacions, en la que
s'indica que les mateixes han de justificar la subvenció que reben, responent-li diversos regidors del
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Partit Popular que això ja es fa. Insistix que un informe tècnic és veraç i transparent, mentres que
l'essència d'un partit polític és maquillar les xifres.
Finalment sotmesa a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
Insistix el portaveu del grup Popular en què deurien reunir-se els portaveus per a decidir la
informació a pujar recordant que en última instància es tracta d'una competència de l'alcaldia.

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP D'INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
INFORMACIÓ ELABORACIÓ D'ESCRIT DIRIGIT A LA POBLACIÓ SOBRE ELS
MOTIUS DE LA PUJADA DE L'IBI DE 2014 I PROPOSTA DE REBAIXA DE 2015
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“En el 2014 els veïns de Rafelbunyol hem hagut de suportar una pujada de l'IBI pròxima al 20%
.Esta pujada ha sigut motivada en part per l'aprovació al setembre del 2013 del segon Pla d'Ajust
d'este Ajuntament, Pla necessari una vegada més per a poder pagar factures a proveïdors, mesura
que per a la seua posada en marxa, va condicionar a l'aprovació d'una pujada del tipus aplicable
de l'IBI de 0.05 punts que en percentatge ha significat una pujada del 7.5%.
Al marge d'esta pujada paral·lelament l'equip de govern del PP va aprovar sense la comunicació a
la resta de formacions polítiques, la revisió del valor Cadastral de l'IBI per al 2014, revisió que ens
va sorprendre a tots amb una pujada addicional del valor cadastral de les cases del 10%.
Este supòsit fatal error del PP de Rafelbunyol ha significat una pujada d'IBI que possiblement siga
de les més important i elevades de les poblacions que formen esta Comunitat, i que ha obligat les
famílies de Rafelbunyol a haver de destinar per al pagament este impost un 20% més que l'any
passat.
A causa d'esta forta pujada han sigut moltes les reclamacions manifestades tant pels Grups polítics
de l'oposició com per molts veïns d'esta població, la qual cosa ha provocat que recentment se'ns
hagen presentat diferents propostes per a poder esmenar este fatal error en l'any que ve.
Opinem que una pujada d'estes característiques hauria d'explicar-se amb detall a tots els veïns
d'esta població, especificant amb claredat tots els motius i desencerts que l'han originat, igual que
les propostes que s'han valorat per a la rebaixa en el 2015 d'este impost.
Per tot això Independents de Rafelbunyol proposa al Ple el següent:
1-Preparació d'informe en les 2 llengües i amb una grandària de la lletra no inferior a 11,
on es detalle tots els motius d'esta pujada i mesures aprovades per a la seua rebaixa en el
2015.
2-La publicació d'este informe serà realitzat una vegada s'hagen aprovat en ple les mesures
per a correcció i que afectaren el rebut d'este impost en l'any que ve.
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3-El repartiment d'este informe es realitzarà a través de la distribució d'un fullet per totes
les cases.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Comptes de
data 28 de juliol de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra del representant del grup del Partit Popular i set vots
ponderats a favor dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromis amb
les modificacions proposades.

El Sr. Encarnación espera que la modificació siga del grat de tots, passant a explicar que el
motiu de la forta pujada va ser la sol·licitud de la revisió cadastral de l'Ibi d'urbana que suposa un
increment del 10%. Al setembre de 2013 es va aprovar el segon pla d'Ajust que els va condicionar a
pujar el tipus de l'IBI d'urbana un 7,5 %. En eixe moment se'ls degué d'haver informat que ja estava
en marxa la revisió, i no es va fer. El resultat és que en 2014 l'IBI ha apujat el 17,5% . La moció
demana que s'explique al poble els motius de la pujada i quines mesures es van a prendre respecte a
l'IBI l'any que ve.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, aclarix en relació al resum de la
comissió que ell no fa referència al primer punt, sinó al primer paràgraf de la moció. Continua
explicant que són partidaris que es done informació a la població, i que quan es va produir la pujada
ja es van preocupar i van demanar explicacions. A més en l'anterior ple ja van presentar moció
específica i concreta de prendre messures per a rebaixar-ho. Una vegada acceptades les
modificacions plantejades en la comissió, l'aprovaran.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que en el programa electoral
del seu partit portaven la congelació de l'IBI; i sempre han estat en contra de que apujara. S'ha
apujat i ara es vol explicar per què s'ha produït. És veritat que el Partit Popular també s'ha sorprés i
entre tots volem que es rebaixe-hi. Els pareix correcte i votaran a favor.
El Sr. Saborit, en representació del grup del Partit Popular, explica que a ells també els va
sorprendre. Quan es van assabentar van intentar veure si es podia fer quelcom respecte al segon
termini, perquè el primer ja estava al cobrament, però no es podia fer res per a enguany. En el
següent ple el Sr. Alcalde ja explique el tema i que es treballaria en el sentit de rebaixar l'IBI per a
l'any que ve. En referència a l'escrit, ja es va comentar en un ple per part del Sr. Alcalde que quan
estiga tot clar respecte a l'any 2015 es donaria l'explicació.
Per al·lusions el Sr. Encarnación respon que sí que s'han introduït les modificacions que es
van apuntar en la Comissió. En referència a les paraules del Sr. Saborit, està clar que ha sigut un
error, però caldrà prendre mesures perquè no torne a passar. Quan es va aprovar el pla d'ajust devia
haver-se comunicat. Ara només volen que s'explique l'assumpte per escrit.
Respon el Sr. Saborit, que no sabien quan vindria la pujada, i tampoc sabien el que
apujarien.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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ÀREA DE BENESTAR COMUNITARI

QUINT.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL I LA SOCIETAT MUSICAL LA PRIMITIVA DE
RAFELBUNYOL.
Per part del Sr. Secretari es llig la proposta següent:
“La Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol ha elevat a este Ajuntament proposada de
Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Rafelbunyol i la Societat Musical La Primitiva de
Rafelbunyol, que té per objecte detallar els servicis que la Societat Musical La Primitiva oferiria en
contrapartida a la subvenció anual reflectida en el Pressupost de l'Ajuntament. El Conveni deu de
ser considerat com una Addenda al Conveni actualment vigent.
Prèvia consulta amb els responsables de la Secretaria i Intervenció de l'Ajuntament, es proposa la
modificació de la clàusula Tercera relativa a la forma de justificació dels gastos, per a acomodarho al que indiquen les pròpies Bases d'Execució del Pressupost i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions
En este sentit es proposa que la dita clàusula es redacte de la manera següent:
“Tercera: Pel que fa referència a la justificació dels gastos per la prestació d'estos servicis
musicals, la Societat entregarà a l'Ajuntament la documentació detallada en la base 38 de les bases
d'Execució del Pressupost i l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de
Subvencions. Així mateix la Societat Musical entregarà a l'Ajuntament:
 Memòria de les activitats educatives
 Certificat de la Societat amb el vistiplau del president
 Memòria dels diferents cursos de perfeccionament
 Memòria de gestió de les activitats i servicis prestats
 Programes de les activitats realitzades”
Amb la introducció d'eixa modificació es proposa l'aprovació del Conveni mencionat, que
deurà de ser així mateix aprovat pels òrgans directius de la Societat Musical.”
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 28 d'agost de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple
de l'Ajuntament per unanimitat.
La Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, ratifica la postura del seu grup en comissió.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, creu que és important
el punt segon en què s'especifica la forma de cobrament i és una cosa important, perquè la liquiditat
serà més immediata, ja que farà uns quinze dies que han cobrat sis mesos que els devíem. Espera
que s'aplique també a altres associacions.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, creu que és una qüestió de voluntat.
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El SR. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, creu que estem en una situació semblant a la
de REMARASA respecte de la Generalitat, perquè també hi ha un conveni i els diners arriba amb
retard.
Sotmesa la proposta a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda aprovar el conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Rafelbunyol i la Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol,
que té per objecte detallar els servicis que la Societat Musical La Primitiva oferiria en contrapartida
a la subvenció anual reflectida en el Pressupost de l'Ajuntament, acordant-se igualment la seua
remissió a la Societat Muscial La primitiva perquè una vegada aportat certificat d'aprovació per
l'òrgan competent de govern de la mateixa, es procedisca a la seua subscripció, introduint les
modificacions següents:
*Modificación de la clàusula Tercera relativa a la forma de justificació dels gastos, per a acomodarho al que indiquen les pròpies Bases d'Execució del Pressupost i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions proposant-se que la dita clàusula es redacte de la manera
següent:
“Tercera: Pel que fa referència a la justificació dels gastos per la prestació d'estos servicis musicals,
la Societat entregarà a l'Ajuntament la documentació detallada en la base 38 de les bases d'Execució
del Pressupost i l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions. Així
mateix la Societat Musical entregarà a l'Ajuntament:
 Memòria de les activitats educatives
 Certificat de la Societat amb el vistiplau del president
 Memòria dels diferents cursos de perfeccionament
 Memòria de gestió de les activitats i servicis prestats
 Programes de les activitats realitzades”
*Modificación de la clàusula novena relativa a la duració del Conveni, proposant-se que siga d'un
any.
Acordant-se igualment la seua remissió a la Societat Muscial La primitiva perquè una vegada
aportat certificat d'aprovació per l'òrgan competent de govern de la mateixa, es procedisca a la seua
subscripció.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE DOTACIÓ A LA PISCINA
D'ESTIU D'UNA FARMACIOLA
Explica el Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE que s'ha retirat la moció, en la qual
s'explicava que la farmaciola de la piscina d'estiu està en una habitació que conté en el seu interior
dos màquines expenedores de vending, fet que fa augmentar la temperatura per si mateix elevada de
la sala atés que les unitats condensadores llancen l'aire calent dins del recinte destinat a farmaciola,
sol·licitant que es dotara d'un nou espai.
Arran del desafortunat accident ocorregut, el robatori patit i la destrossa de les màquines, acte que
condemnen, el proveïdor no reposarà les màquines, per la qual cosa la moció ja no té sentit.
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Aclarix el Sr. Saborit, en representació del Partit Popular, que es complia amb la normativa de
Seguretat i Salut.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP D'INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
REDISTRIBUCIÓ DE L'ESPAI FÍSIC DE LES AULES D'EPA EN LA PLANTA BAIXA

Per part de la Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“En els últims pressupostos aprovats va ser introduïda a petició d'este partit la partida
pressupostària 62300 320 denominada accessibilitat EPA, amb una quantia de 6.500€ i destinada a
la instal·lació d'un Salva escales per a l'edifici on està ubicat l'Escola per a Adults de Rafelbunyol.
La finalitat d'esta partida ha sigut l'eliminació de la barrera arquitectònica existent en este edifici i
que impedix a les persones amb mobilitat reduïda l'accés a les instal·lacions situades en la primera
planta.
Després de conversacions amb el responsable d'este centre hem conclòs que este Salva Escales no
és la mesura més eficaç per a l'eliminació d'este problema degut entre altres, al gran nombre de
persones majors que assistixen a les classes i que possiblement no farien ús d'este servici.
Descartant pel seu elevat preu l'ascensor, se'ns va comentar la possibilitat de dividir amb panells
bé de fusta o un altre tipus de materials la planta baixa d'este edifici, aconseguint d'esta manera
crear en este espai unes quantes aules aïllades i independents unes d'altres.
Esta solució per la seua rapidesa en la instal·lació i senzillesa considerem que podria servir per a
remeiar el greu problema que tenen tant les persones majors com les persones amb mobilitat
reduïda en este centre i encara que el seu cost excedisca la partida designada per a este efecte en
els pressupostos del 2014, considerem que a causa de les possibilitats que oferixen estos panells de
muntatge i tancament, esta divisió podria realitzar-se en uns quants trams.
Per tot això Independents de Rafelbunyol proposa al Ple el següent PROPOSTA D'ACORD
A causa de la senzillesa d'estos treballs i la gran diversitat de comercials i empreses que oferixen i
desenrotllen solucions per a este tipus de comeses, opinem que no cal de la realització prèvia d'un
projecte, per la qual cosa proposem el següent:
1-Reunió amb els responsables de l'EPA per a concretar el nombre d'aules i distribució que
considerarien millor per a la divisió en panells d'este espai.
2-Basant-se en esta proposta i la quantia de partida designada per a este efecte, sol·licitud
a empreses especialitzades de 3 ofertes per a la realització d'estos treballs.”
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Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Benestar Comunitari
celebrada el dia 28 de juliol, en que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
Explica la Sra. Barrachina, que la modificació ha consistit a adaptar la seua posada en marxa al
pressupost, per la qual cosa està clar que es farà per fases. En comissió ja es va donar compte
d'alguns pressupostos. Però l'important era canviar el salva-escala pel panelat, una cosa en el que
estan tots d'acord.
La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, explica que en comissió ja van manifestar
estar d'acord amb la proposta tenint en compte que l'accessibilitat a la planta alta seria quelcom que
no hauríem d'oblidar, perquè tots els edificis públics haurien de ser accessibles.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, també manifesta que estan a favor de la moció.
Recorda que la seua proposta era col·locar un ascensor per a l'EPA. Si pressupostàriament no podia
fer-se tot en un exercici, plantejaven la possibilitat de fer enguany el buit de l'ascensor. Cal tindre en
compte que temin molts edificis accessibles i no els donem tota la utilitat que deuríem, com pot ser
la Casa de la Cultura, el Centre Social. Els pareix bé la proposta de tapiar la planta baixa, per la qual
cosa estan a favor de la moció.
La Sra. Losada, regidor del grup del Partit Popular i responsable de l'EPA, creu que l'ideal seria
canviar d'edifici, perquè s'ha quedat xicotet. El tema de l'accessibilitat és una cosa que ja s'està
estudiant des de fa molts anys, fent-se inclús estudis per a la col·locació d'un ascensor i arribant-se
inclús a parlar de fer un edifici nou. En relació a què hi ha edificis que no s'usen, explica que s'està
utilitzant la primera planta de la Casa de la Cultura per a donar classes de valencià i la Casa del Jove
per a donar classes d'informàtica, perquè cada vegada la demanda és major i l'aula d'EPA es queda
xicoteta. Reitera que no es tracta d'un tema nou, sinó que ja es porta estudiant molt de temps.

El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, opina que el panelat de la planta baixa d'EPA,
en la qual es manifesta d'acord, no és la solució, perquè pot donar-se el cas d'algun discapacitat que
assistisca a classes que es donen en la planta alta i açò obligue a reestructurar-ho tot.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, intervé per a matisar que la
solució de fer amb el pressupost el buit de l'ascensor és molt bona idea, però pregunta si hem d'estar
3 ó 4 anys més per a solucionar el problema. Esta solució no és definitiva, però sí la més efectiva.
Respecte a què l'edifici queda xicotet, tal com ha apuntat la Sra. Regidor, manifesta que la planta
baixa té uns 400 m2, i no ho considera xicotet.
Reconeix que poden continuar plantejant-se problemes d'accessibilitat, però esta solució ha sigut
apuntada pel mateix director d'EPA.

La Sra. Piquer Bernet, regidor del Partit Popular, aclarix que en el Centre Social tots els dies hi ha
activitats. La planta alta està a disposició de les ames de Casa, les quals realitzen activitats tots els
dies.
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Aclarix el Sr. Saborit, regidor del Partit Popular, que es demanaran tres pressupostos i en funció
dels diners que es dispose es triarà el més convenient, encara que no creu que existisquen tres
empreses en el poble, matisant que tampoc estan obligats a preguntar a tres empreses pel pressupost
que es tracta. En relació al centre, el propi director va indicar que se li queda xicotet el matiex.
Poden cabre 300 persones de peu, però assentades, no més de cent.
El Sr. Encarnación indica no entra a valorar el tema de l'espai. Però sí que considera que com més
ofertes demanen més barat podran trobar-ho.

Aclarix el Sr. Bohigas, que cal tindre en compte que al panelar el baix cal deixar corredors, eixides
d'emergència, etc…i que els metres es reduïxen prou.

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

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS
ORGANITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

SOBRE

ORDENACIÓ

I

Manifesta la Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, que retiren la moció.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE AJUDA AL TRANSPORT PER
A JÓVENS I MAJORS.
Manifesta la Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, que retiren la moció.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS EXIGINT DE LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ LA CONSTRUCCIÓ IMMEDIATA DEL CENTRE D'EDUCACIÓ
PRIMÀRIA DE RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup, Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“El col·legi públic Mare de Déu del Miracle de Rafelbunyol va ser construït a principi dels anys 70
del segle passat, quan la nostra població no arribava als 5.000 habitants. Ara amb prop de 9.000
habitants, el doble de què hi havia a principi dels anys 70, tan sols s'han ampliat alguns dels
elements no estructurals del col·legi públic i es va derrocar i tornar a construir el centre d'educació
infantil.
Al Mare de Déu del Miracle ja no queden espais multifuncionals i les instal·lacions, a pesar dels
esforços de manteniment, estan en molt mal estat.
També hem de manifestar que el projecte definitiu per a la construcció del segon col·legi públic de
Rafelbunyol està aprovat des de novembre de 2010 i els terrenys per a la seua construcció estan
cedits per l'ajuntament des d'octubre de 2009.
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Segons informacions del propi centre escolar a principis de juliol, quan encara no està tancat el
període de matriculació, hi ha matriculats 336 xiquetes i xiquets en educació infantil, i 556 xiquetes
i xiquets en educació primària, la qual cosa fa un total de 892 alumnes.
Els retalls que han patit els centres educatius en general, i la massificació i el mal estat de les
instal·lacions del Mare de Déu del Miracle en particular, impossibiliten que l'ensenyança pública a
Rafelbunyol siga de qualitat.
És per tot açò exposat que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol es dirigisca a la Conselleria d'Educació per a exigir la
construcció immediata del segon Centre d'Educació Primària de Rafelbunyol.
2. Cas de ser aprovada esta moció comunicar-ho a la Conselleria d'Educació Cultura i
Esports, a la Presidència de la Generalitat, als grups parlamentaris de les Corts
Valencianes i a la Direcció i a l'AMPA del 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 28 de juliol, en que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
Explica el Sr. Carbonell que es van reunir amb la direcció del centre a principis del mes de juliol, en
la qual els van passar la informació de la matricula i els van manifestar que cada vegada era més
difícil donar classes en condicions. Està molt bé que tots diguen i pensen, però recorda que en tot el
que porten de legislatura el seu grup presenta tres esmenes als Pressupostos de la Generalitat dada
any, una per l'ampliació del Centre de Salut de Rafelbunyol, un altre és perquè es realitze el col·legi
de primària i una altra és per la construcció del Poliesportiu.
Sol·licitada l'opinió dels representants dels grups Polítics, tots es manifesten a favor, per la qual
cosa sotmesa la Moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE ORGANITZACIÓ
DEL PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT ESCOLAR DEL CURS 2014-2015
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es dóna lectura a la Moció següent:
“1. Al Ple Ordinari de 28 de gener de 2013, el nostre grup municipal va presentar una moció
demanant la posada en marxa d'un Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) en l’Institut
d'Educació Secundaria (IES) de Rafelbunyol Una moció que va ser aprovada per unanimitat i que
havia d'iniciar un procés de conversacions amb I entramat educatiu de Rafelbunyol, per a posar en
marxa el primer PAE de Rafelbunyol
2. Al Ple Ordinari de 24 de juny de 2013, després de moltes reunions, a les que ens hem referit en
l'apartat anterior, el grup municipal BLOC-COMPROMÍS va presentar una moció demanant:
1. Que s'incloga als pressupostos de 2013 una partida pressupostaria per assumpte enfront
dels gastos que ocasionaria la implementació del PAE de Rafelbunyol
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2. En qualsevol dels casos la quantitat de la partida estaria entre els 2,000 i els 4,000 €,
3. Amb posterioritat, el 28 d'agost de 2013 es van aprovar els pressupostos de 2013, que a proposta
del nostre grup municipal incloïen una partida pressupostaria de 4,000 € per a la posada en marxa
del PAE.
4. Al mes de desembre de 2013 es va posar en marxa la PAE amb la contractació de dos
professores de l'Escola Permanent d'Adults (EPA), una per a impartir les classes de l'àmbit
científic i Ia una altra per a impartir les classes d'I àmbit comunicatiu.
5. El 8 de gener van començar les classes per a 15 alumnes de primer de l'ESO i per a 15 alumnes
de segon de l'ESO. Les classes s'han impartit de 17 a 19 hores els dilluns i dimecres de cada una de
les setmanes: una hora per a l'àmbit científic i una hora per a l'àmbit comunicatiu. Estes classes
van finalitzar l'11 de juny.
6. A finals del mes de juny de 2014, les professores que han impartit el PAE han fet una memòria
tant a l'IES com a l'ajuntament de Rafelbunyol, en la que es posen en relleu algunes faltes: la
grandària dels grups, la falta de coordinació…, però també es posen en relleu alguns encerts: la
coordinació amb les famílies, la millora dels resultats acadèmics d'una majoria significativa dels
alumnes que han participat...
7. Acabat el curs acadèmic, el grup municipal que represente ha mantingut conversacions amb la
direcció de l'IES i amb la direcció del col·legi Mare de Déu del Miracle, ambdós direccions han
manifestat que s'han reunit i parlat de la necessitat d'introduir alguns canvis en el PAE per al curs
2014-2015. Així mateix ens hem reunit amb les professores que han impartit el PAE.
8. Els canvis que proposen són: que el PAE en compte d'impartir-se per als alumnes de primer i
segon de l'ESO s'impartisca per als alumnes de sext de primària del col·legi Mare de Déu del
Miracle i per als alumnes de primer de l'ESO de l'IES i l'avançament de l'inici del PAE.
En atenció a tot el que hem exposat, presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que per al curs 2014-2015 el PAE de Rafelbunyol s'impartisca per als alumnes de sext de
primària del Mare de Déu del Miracle i per als alumnes de primer de l'ESO de l'IES.
2. Que l'inici del PAE siga el 15 d'octubre de 2014.
3. Cas d'aprovar-se esta moció, siga comunicada a les AMPAs i direccions de l'IES i del
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 28 de juliol, en que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament
per unanimitat.
El Sr. Carbonell indica que l'informe presenta unes propostes per a millorar el pròxim curs el
programa, deixant clar que no ho fan per a assegurar-se un treball, perquè són unes bones
professionals. És veritat que hi ha xavals que tenen un mal comportament, però per això el pla
d'acompanyament té un caràcter social. Enguany s'ha impartit per a primer i segon d'ESO i es va
iniciar més tard perquè des del centre s'havia de treballar per a detectar els usuaris del pla. Una de
les propostes tant del Centre com de les professores que impartixen el curs, és avançar enguany
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l'inici del mateix. Un altre canvi respecte a l'any passat, és que es detectaven problemes amb la gent
que arriba a l'Institut i consideren que seria més efectiu que s'iniciaren en el programa en sext de
primària, perquè en segon de l'ESO, i segons els tècnics i les direccions del Centre, ja tenen el camí
massa marcat. Açò ja es va plantejar, a petició del nostre grup, per part de la directora de l'IES en el
Consell Escolar.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, ratifica la postura del seu
grup en comissió.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que els pareix encertat que s'inicie el
programa en sext de primària, perquè és el curs que passa a l'institut i els canvis són complicats.
Amb este canvi deixarem desemparats als que l'any passat estaven en primer de l'ESO i van
obtindre bons resultats. És l'únic inconvenient. Seria mirar entre tots si hi ha recursos per a açò,
d'altra banda li pareix correcte.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, està a favor de la moció. Són de l'opinió que
cada vegada s'abaixarà més l'edat d'inici del programa, perquè els vicis vénen de darrere i que
segurament s'iniciarà abans pel col·legi que per l'institut
Recorda el Sr. Carbonell que els recursos existixen perquè es tracta d'un programa proposat pel seu
grup. Els recursos són limitats i les necessitats moltes. Ací s'ha exposat el que han manifestat els
tècnics d'ambdós centres.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació, la Moció és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE LA SITUACIÓ
ACTUAL DEL CONSORCI COMARCAL DE SERVICIS SOCIALS DE L'HORTA NORD.
Per part de la Sra. Piquer, en representació del Grup Bloc-Compromís, es dóna lectura a la Moció
següent:
“El Consorci Comarcal de Servicis Socials de l’Horta Nord (CCSSHN) és una entitat que es dedica
a I atenció a les persones amb discapacitat dels 21 municipis de la comarca de l’Horta Nord
La prestació dels servicis es realitza en cinc centres: el Centre de Dia Reina Sofía de
Massamagrell; el Centre Ocupacional Reina Sofía; el Centre Ocupacional Pas a Pas; l'Ambulatori
d'Estimulació Primerenca Horta Nord de Massamagrell i el Centre d'Estimulació Primerenca
Horta Nord d'Alboraya. Tots estos centres estan reconeguts i subvencionats per la Conselleria de
Benestar Social.
El finançament dels seus servicis es realitza pràcticament amb la subvenció que concedix la
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Benestar Social, i pels ajuntaments que
formen part del Consorci.
El CCSSHN porta patint, des de fa més de dos anys, retards en l'ingrés de les quanties concedides
per al funcionament normalitzat i de qualitat dels servicis del Consorci. Açò provoca la necessitat
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de concertar operacions de crèdit amb les entitats financeres, generant uns gastos innecessaris en
el pagament dels interessos.
Al retard en el pagament de la subvenció per part de la Conselleria, cal afegir els retards en el
pagament d'alguns dels ajuntaments de l`Horta Nord que componen el Consorci. Retards que en
alguns casos són deutes d'exercicis anteriors encara no liquidats.
Estes penúries econòmiques afecten principalment, a la qualitat i a la garantia en la prestació dels
servicis que tant han costat de posar en marxa. La permanència dels servicis recau, ara mateix, en
l'obstinació dels usuaris/as, de les famílies i dels professionals.
Tot açò es concreta en:
1. Impossibilitat i/o precarietat en el manteniment de les instal·lacions dels servicis.
2. Afectació i/o supressió de les dinàmiques del funcionament normal.
3. Retards significatius en la percepció de les retribucions per treball realitzat, tant usuaris
com de treballadors. Pel que fa als treballadors, 39 en total, estos retards ja signifiquen la
no percepció de les últimes quatre nòmines.
4. Retards en el pagament a proveïdors.
Per un altre costat el copagament que des de la Generalitat Valenciana es reclama als usuaris del
Consorci Comarcal, en concret als dels Centres Ocupacionals i als del Centre de Dia, està
generant gran inquietud entre els usuaris i les seues famílies.
Som conscients dels greus efectes que es deriven de tal mesura. El més significatiu, la manifestació
per part de molts usuaris de la intenció d'abandonar el servici per no poder fer front copagament, i
la conseqüència que es deriva: tornar als seus llocs com ocorria temps arrere.
És per tot això que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. El Ple de l'ajuntament de Rafelbunyol manifesta la voluntat de preservar el Consorci
Comarcal de Servicis Socials de l’Horta Nord per a garantir el funcionament dels Servicis
d'Atenció a Persones Amb Discapacitat.
2. El Ple de l'ajuntament de Rafelbunyol insta a la Generalitat Valenciana a fer front el
pagament del deute que manté amb el CCSS de l’Horta Nord, amb l'exigència del
compliment dels terminis establits per al seu pagament.
3. El Ple de l'ajuntament de Rafelbunyol insta –a través del Consorci- a què els ajuntaments
deutors facen front, de manera immediat, al seu pagament.
4. El Ple de l'ajuntament de Rafelbunyol exigix a la Generalitat Valenciana l'eliminació del
copagament i mentres açò es produïx instem que els ajuntaments, directament o a través
del Consorci, es facen responsables del seu pagament.
5. El Ple de l'ajuntament de Rafelbunyol traslladarà dels presents acords a la Conselleria de
Benestar Social, al Consorci Comarcal de Servicis Socials i als diferents grups
parlamentaris de les Corts Valencianes. ”
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari celebrada el dia 28 de juliol, en que l'assumpte va quedar sobre la mesa a l'espera d'una
possible nova redacció a presentar directament al Ple de l'Ajuntament.
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Explica el Sr. Carbonell que el dimarts es van aprovar els pressupostos del Consorci. Bàsicament la
moció demana la garantia econòmica per part de la Generalitat i dels Ajuntament que tenen deutes.
És veritat que ara no tenen usuaris en el consorci que haja de fer front a este copagament, explicant
que el mateix no es fa en funció de la renda familiar, sinó dels usuaris. Demanen que la Generalitat
retire el copagament, i mentres ho faça que els ajuntaments es facen responsable d'este copagament.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que encara que
el nostre Ajuntament no estiga implicat, estan a favor de la moció.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, també mostra el vot a favor del seu
grup.
El Sr. Saborit, en representació del grup del Partit Popular, es manifesta a favor del punt
segon, però en referència a instar als Ajuntaments a què paguen, no entén per què ha de ser un
Ajuntament a què inste que pague al consorci, el correcte seria que ho fera el propi consorci.
Sol·licita que el punt 4 ho explique el Sr. Secretari, perquè no entén per què hem de fer
front al copagament si el nostre Ajuntament no té cap usuari amb este perfil. Sap que Massamagrell
es va a fer càrrec dels seus usuaris. Si Rafelbunyol tinguera algun cas, el correcte és que es tractara
en l'Ajuntament i es decidira ací la decisió a prendre.
Precisa el Sr. Secretari que Rafelbunyol porta usuaris als centres d'atenció primerenca, no
als centres d'atenció diürna que són els afectats pel copagament, per la qual cosa només paguen pels
xiquets d'atenció primerenca. Este matí els han indicat que ahir Conselleria va ordenar la
transferència del pagament del primer 30%. En l'assemblea que es va celebrar el dimarts es van
tractar tots estos temes. La situació del consorci és dramàtica, perquè els tracten igual que a
qualsevol Ajuntament, i com se suposa que els Ajuntaments tenen recursos propis per a fer front als
seus gastos, aguanta un poc més les seues transferències, la qual cosa ens suposa trobar-nos en una
situació complicada, perquè el consorci es finança en un 85% de les ajudes de la Generalitat. Al no
haver pagat la Generalitat res corresponent a enguany suposa que els treballadors porten 4 mesos
sense cobrar, s'ha esgotat la pòlissa de tresoreria, incorrent en recàrrecs de constrenyiment… Pagant
el que han pagat ara es posaran al dia en els retards, però el mes de juliol no es podrà atendre. El
nostre problema és que es gestionen cinc centres amb una subvenció de 1.200.000 euros. És veritat
que hi ha ajuntaments que deuen diversos exercicis i continuen portant usuaris als centres. El
consorci està contínuament demanant als Ajuntaments deutors que es posen al dia.
Respecte al copagament, i tal com ha indicat el Sr. Carbonell, este es calcula basant-se en la
renda dels usuaris i no de les famílies, la qual cosa ha creat certes desigualtats perquè potser, hi ha
gent que si no supera els 500 € no ha de pagar el copagament, però si supera l'IPREM, el mínim que
paguen són 60 € al mes, arribant a passar-nos pagaments per 350 € mensuals. Esta és una situació
incòmoda per al Consorci que fa de recaptador. Hi ha molts pares que han fet força i alguns
ajuntaments han assumit el pagament. El consorci distribuïx el cost als ajuntaments pel global dels
usuaris que tenen, sense distingir si són usuaris de centres d'estimulació primerenca o de centres de
dia. El problema és que si s'aplica esta fórmula, ajuntaments que no tenen usuaris afectats pel
copagament, hauran de fer front a esta situació. La postura majoritària en el Consorci és que cada
Ajuntament assumisca els seus casos, com és Massamagrell que ha decidit assumir el copagament
dels seus usuaris. Ens havien comentat que al juliol eixiria una nova norma per al càlcul del
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copagament, però no ha eixit, encara que sí que van dir que no tindria efectes retroactius. El
consorci ha decidit suspendre el cobrament fins que no es resolgueren els recursos plantejats, i
molts ja han sigut resolts amb caràcter desestimatori, per la qual cosa han hagut de posar al
cobrament el deute amb un pla de fraccionament en sis mensualitats, amb el perill que qui no puga
pagar, es done de baixa en el servici, disminuïsquen els usuaris i desapareguen alguns centres.
Indica el Sr. Carbonell, que després de l'explicació del Sr. Secretari, es reafirma més en la
seua moció i cal insistir a la Generalitat perquè pague. En el fet que vullguen que posem que el
Consorci inste als Ajuntaments a què pague no hi ha cap inconvenient. I la resta ja és quelcom de
caràcter polític, perquè s'està retallant i posant el copagament en molts nivells, com és el cas també
dels usuaris de les residències. Saben que en l'assemblea el Partit Popular va defendre que es fera el
copagament, i Compromís i el PSOE no volien que es fera front al copagament. El pagament del
30% no soluciona res, perquè el mes que vénen estaran amb els mateixos problemes. No té
inconvenient a canviar el punt que s'inste als ajuntaments, però insistixen que el tema del
copagament és polític i el que volen és que no paguen els xavals. La solució de Massamagrell li
pareix correcta.

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

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

DESÉ TERCER.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2015 I
DELS DIES D'AMPLIACIÓ DE L'HORARI DE TANCAMENT DELS LOCALS DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA PER AL DIT ANY.
es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Com ve sent habitual es fa precís comunicar a la Direcció Territorial d’Economia, Indústria,
Turisme i Ocupació de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació les dos festes
locals que amb el caràcter de no recuperables tindran lloc en el nostre municipi durant l'any que ve
2.015.
Examinat el calendari de l'any correspondria la celebració de les dos festes locals els dies 13
d'abril, dilluns, festivitat del Sant Vicent Ferrer, i 8 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare de
Deu del Miracle.
Al seu torn, i seguint el criteri acordat en el Ple anterior, es proposa que l'ampliació d'horaris de
tancament dels locals de pública concurrència en ocasió de la celebració de festes tradicionals en
la població es realitze els dies següents:
 Dia 16 de gener de 2.015, divendres, festivitat de SAN Antonio
 Dies 31 d'agost de 2.015 i de l'1 al 8 de setembre de 2015, celebració de les festes
patronals de la localitat.”
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Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior celebrada el dia 28 de juliol, en que s'acorda deixar pendent l'emissió del dictamen, per a
valorar la proposta realitzada pel grup Bloc-Compromís, de tal manera que en el Ple s'adoptarà
l'acord directament.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es ratifiquen en el que van manifestar en
comissió, indicant que els pareix millor, i més després del canvi de l'inici escolar, canviar el dia de
festa local de Sant Vicente Màrtir al 7 de setembre.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que el dia de Sant
Vicente és una tradició en el municipi. El canvi proposat pel Bloc té molt sentit, però davant de la
tessitura d'haver de decidir entre els dos dies, considerem que és més factible mantindre festa local
el dia de Sant Vicent. Si finalment es decidix que siga el dia 7 de setembre, cal tindre en compte que
els comerços locals estaran tancats 4 dies seguits, la qual cosa pot ocasionar problemes.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, està a favor de la proposta de l'alcaldia.
Sotmés a votació, per deu vots a favor dels regidors dels grups del Partit Popular, PSPV-PSOE i
Independents de Rafelbunyol i dos abstencions dels regidors del grup del Bloc-Compromís el ple de
l'Ajuntament acorda:
PRIMER: aprovar les dos festes locals els dies 13 d'abril, dilluns, festivitat del Sant Vicent Ferrer, i
8 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare de Deu del Miracle.
SEGON. Aprovar l'ampliació d'horaris de tancament dels locals de pública concurrència en ocasió
de la celebració de festes tradicionals en la població es realitze els dies següents:
 Dia 16 de gener de 2.015, divendres, festivitat de SAN Antonio
 Dies 31 d'agost de 2.015 i de l'1 al 8 de setembre de 2015, celebració de les festes patronals
de la localitat.”

DESÉ QUART.- ACATAMENT DE LA RESOLUCIÓ DICTADA PEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIU CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALS PEL QUE ES
DECLARA NUL EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL SERVICI DE
COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA EN PERÍODE VOLUNTARI I
EXECUTIU.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia
“S'ha rebut en data 23 de juliol la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals per la qual s'estima el recurs especial en matèria de contractació interposat per
MARTINEZ CENTRE DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA S.L., contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de
Rafelbunyol pel qual es procedix a l'adjudicació definitiva del contracte relatiu al servici de
col·laboració en la gestió recaptatòria en període voluntari i executiu, declarant nul el procediment
de licitació realitzat.
En essència el Tribunal entén que els apartats relatius a la puntuació de les millores i de la
memòria tècnica no estava prou concretats i especificats en el Plec, i declara que en el supòsit que
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s'opte per traure novament la licitació es deuen de tindre en compte que en la redacció dels Plecs
estos criteris deuen objectivar-se més.
La resolució és susceptible de recurs contenciós administratiu, si bé esta Alcaldia considera que
plantejar recurs no és operatiu ni pràctic, atés que si es planteja es mantindria la suspensió durant
tot la substanciació del mateix, que com a mínim seria dos anys, i donat el contingut de la resolució
és molt improbable que recurs prospere.
En conseqüència, es proposa al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan de contractació, que acate el
contingut de la resolució dictada pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Administratius,
declarant-se la nul·litat del procediment i ordenant-se la redacció d'un nou Plec de Condicions
acomodat als fonaments de la resolució del TARC.”

Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior celebrada el dia 28 de juliol, en que l'assumpte és dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.

Preguntats els portaveus dels grups polítics es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en comissió, per
la qual cosa sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat s'acorda:
Acatar la resolució dictada pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Administraivos
en data 23 de juliol de 2.014 per la qual s'estima el recurs especial en matèria de contractació
interposat per MARTINEZ CENTRE DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA S.L., contra l'acord del Ple de
l'Ajuntament de Rafelbunyol de data 12 de maig de 2.014 pel qual es procedix a l'adjudicació
definitiva del contracte relatiu al servici de col·laboració en la gestió recaptatòria en període
voluntari i executiu, declarant nul el procediment de licitació realitzat.
Igualment s'acorda comunicar el contingut del present acord a totes les empreses
participants en la licitació, i remetre una còpia certificada d'este acord al tribunal Administratiu
Central de Recursos Administratius.

DESÉ QUINT.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PACTE
TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ PACTEM-NORD.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“El Consorci del pacte territorial per a la creació d'ocupació Pactem Nord, ha tramitat a este
Ajuntament la proposta de Modificació d'Estatuts del Consorci, acordada pel Consell Rector del dit
Consorci en data 17 de juliol de 2.014, sol·licitant-se l'aprovació per part de tots els Plens dels
Ajuntaments que integren el Consorci
Segons consta en la documentació remesa, la modificació pretén l'adaptació dels actuals
Estatuts del Consorci a la Llei 27/2013 de racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
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A la vista de la documentació remesa, es proposa adoptar l'acord de ratificació de la
Modificació dels Estatuts del Consorci del pacte territorial per a la creació d'ocupació Pactem
Nord”.
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior celebrada el dia 28 de juliol, en que l'assumpte és dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en
comissió, afegint el Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Comrpomis, que es tracta d'ajustar-se a la
Llei 27/2013 de racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
Sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de Modificació d'Estatuts
del Consorci del pacte territorial per a la creació d'ocupació Pactem Nord, acordada pel Consell
Rector del dit Consorci en data 17 de juliol de 2.014, als efectes d'adaptació dels actuals Estatuts del
Consorci a la Llei 27/2013 de racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

DESÉ SEXT.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I
SUBSTITUT
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha comunicat a este
Ajuntament la necessitat de procedir a la renovació del càrrec de Jutge de Pau titular i substitut de
Rafelbunyol, a l'haver transcorregut 4 anys del seu mandat.
D’acord amb el que preveu l’article 13 i següents del Reglament 3/95 de 7 de juny, dels
Jutges de Paz, es va publicar en el B.O.P. de 21 de Juny de 2014 la convocatòria perquè els
interessats pogueren presentar les seues sol·licituds, emetent-se els corresponents bans Municipals,
atorgant-se un termini un mes per a presentació de candidatures.
Durant el termini conferit s'han presentat les instàncies subscrites per:
-Mª Belén Diaz Caballero
-Jorge Calles Galve
-Ginés García Alcázar.
-Javier Carré Homar
-Eva Mª Piquer López
-Elodia Borrás Sanjuan
-Jorge Pozo Serrano
-Mª José Amero Sangüesa
-Mª Amparo Castellar Carbonell
-Jesús Eres Amposta
-Aránzazu Ruiz Lozano
-Mª Mercedes Morte Furió
-Mª José Saez Collado
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Cada un dels quals ha presentat documentació relativa als mèrits que al·lega per a ser nomenat
Jutge de Pau.
Se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que previ l'examen de la documentació presentada pels
aspirants, realitze proposta de nomenament al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana a favor d'un dels aspirants para cada un dels càrrecs a cobrir.
A tals efectes, d’acord amb el que preveu l’article 102.3 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa la votació secreta, sistema que pot
utilitzar-se per a l'elecció o destitució de persones, de tal manera que es realitzaria en primer lloc
la votació de Jutge de Pau titular, i posteriorment, entre els candidats que no hagueren obtingut el
dit nomenament, el de Jutge de Pau substitut.”
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior celebrada el dia 28 de juliol, en el que l'assumpte no és dictaminat, decidint-se que en el Ple
es decidirà la manera d'actuar.
Afig el Sr. Secretari que ja li va aclarir personalment al Sr. Encarnación el tema de l'abstenció per
consagneidad. També pregunta pel tema de com es va a realitzar la votació.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, sol·licita deixar el tema sobre la mesa i decidir
l'assumpte en el mes de setembre, perquè agost és un mes inhàbil i segur que no rebrem cap
requeriment sobre el tema.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, opina que han tingut poc de temps per a
estudiar als tretze candidats. Creuen que seria interessant que els portaveus es puedieran reunir i
estudiar el perfil més idoni, sumant-se a l'opinió de deixar el tema sobre la mesa.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que encara que no
puga votar, també considera que ha sigut tot molt precipitat i no coneixent a molts dels candidats
seria més interessant parlar-ho entre tots.
Aclarix el Sr. Secretari que el Sr. Encarnación no està afectat per l'abstenció si es decidix votar
sobre deixar l'assumpte sobre la mesa. Estaria afectat si es voten els candidats a jutge.
El Sr. Saborit, representant del Partit Popular, és de l'opinió que hauria de realitzar-se l'elecció del
jutge amb el sistema de vot secret.
La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE, manifesta que abans es presentaven poques
persones, però ara tenen 13 candidats amb una bona formació, a la majoria dels quals no coneixen,
per la qual cosa seria interessant intentar establir una prova objectiva per a saber la capacitat de
cada u.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta que ells sí que tenien el seu candidat,
però que estan al que decidisca la majoria.
Finalment es decidix votar la proposta de deixar l'assumpte sobre la mesa.
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Per set vots a favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i BlocCompromís i cinc abstencions dels regidors del grup del Partit Popular, el ple de 'lajuntament
acorda deixar l'assumpte sobre la mesa.

DESÉ SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE PROPOSANT LA REFORMA DE
LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“La Constitució de 1978, sorgida d'un ampli consens i del diàleg de la transició, fa temps que
mostra símptomes d'esgotament. Han passat més de 35 anys des de la seua aprovació i en este
temps la societat espanyola ha canviat profundament.
La ciutadania demanda canvis. Canvis en profunditat. I la Constitució Espanyola ha de ser
el marc on es plasmen les dites reformes. La Constitució es pot i s'ha de reformar de manera
democràtica i, com en 1978, buscant el major i més ampli consens possible, amb un nou pacte
intergeneracional.
No parlem únicament de la forma d'Estat. El debat ha de centrar-se en una reforma constitucional
que comprenga totes les demandes socials, econòmiques, de garanties jurídiques i drets ciutadans.
L'actual formulació de la Constitució Espanyola ja ha complit el seu paper. I és necessari
un nou pacte constitucional global que actualitze el nostre pacte de convivència i incorpore a les
generacions més jóvens, que han nascut en democràcia, al consens constitucional.
La Constitució es pot i s'ha de reformar, de forma democràtica i complint els mecanismes
que establix l'Estat de Dret
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els
ACORDS següents:
1. Proposar una reforma de la Constitució Espanyola que contemple almenys els acords següents:
 Un nou disseny d'Espanya com un Estat Federal. Amb competències i finançament justes i
clarament definides.
 Una clàusula social que assegure la protecció constitucional del dret a la sanitat universal,
a l'educació pública, a la vivenda i a la garantia social.
 Una aprofundiment dels mecanismes de transparència i regeneració democràtica i dels
drets de participació de la ciutadania en la vida pública.
 La garantia d'igualtat, real i efectiva, entre hòmens i dones.
 Altres aspectes rellevants com la forma d'Estat o la revisió de la reforma de l'article 135.
2. Sol·licitar que la dita reforma constitucional siga votada en referèndum per tota la ciutadania tal
com establix la pròpia Constitució.
3. Traslladar d'este acord al Govern d'Espanya, al Govern de la Comunitat, i als Grups Polítics del
Congrés i dels Corts Valencianes i a la Junta de Govern de la FEMP per part del Sr. Secretari es
dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim Intern celebrada el dia 27 de maig, en que
23

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

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.
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim Intern
celebrada el dia 28 de juliol, en que l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement al Ple de
l'Ajuntament per sis vots ponderats en contra, dels representants del grup Popular, tres vots
ponderats a favor, del representant del grup del PSPV-PSOE, i quatre abstencions ponderades, dels
representants dels Grups Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís.

Aclarix el Sr. Fontelles que en el contingut de la moció està clar el que es demana. Se sap
que el procediment és rígid i que Rajoy va dir l'altre dia que no ho anava a fer, que s'havien de
dissoldre les Corts i tornar a convocar-les, però és una cosa que està en el debat polític i és necessari
que unes generacions que no van votar eixa Constitució, en este moment tinguen la participació.
Respecte a l'Estat Federal, les nostres autonomies són molt avançades i molts consideren que és
federal. També està d'actualitat el procés separatista que vol iniciar Catalunya el 9 de novembre.
Creuen que cal donar cabuda a tots en l'Estat Espanyol, i una opció podria ser l'Estat Federal.
Respecte a l'art. 135, poden replicar-los que ho va votar el Sr. Zapatero, però la situació era la que
era i en el que tots no estan d'acord, i en la mesura que es puga reformar els pareix apropiat, perquè
per davant de tot estan les persones i una sèrie de drets, perquè tots necessiten i volen que l'Estat
proporcione una sanitat i una educació pública, gratuïta i de qualitat. Consideren que la moció és
oportuna, perquè Rafelbunyol està dins de l'Estat Espanyol i volen mostrar el seu punt de vista i la
seua decisió de portar avant una reforma constitucional.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, indica que ell sí que va votar la
Constitució i la va votar en contra per l'estructura territorial i model d'Estat. Però entenen que esta
moció és una estratègia de partit. L'Estat Federal és “més café per a tots” i pensen que no resol el
problema dels valencians dins d'este Estat. Quant a l'art. 135 ho van fer d'acord el PP i el PSOE en
el Parlament sense sotmetre-ho a referèndum. Reitera que es tracta d'una moció que respon a una
estratègia de partit pel que no la votaran a favor.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup d'Independents de Rafelbunyol, insistix en el fet que es tracta
d'una moció més de partit. Es parla de deixar fer un referèndum per a saber si la societat vol un estat
federal. Se'ls ha explicat que tenim un estat autonòmic molt avançat semblant a un estat federal, per
la qual cosa no entén la necessitat del referèndum. Es tracta d'una moció molt genèrica i per molt
espanyols que siguen i que els afecte, pensen que no li competix al ple prendre esta decisió, per la
qual cosa anuncia l'abstenció del seu partit.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, indica que no entrarà en el debat i que ja va
manifestar en Comissió que el model d'Estat del seu partit és diferent, per la qual cosa votaran en
contra.
El Sr. Fontelles respon al Sr. Carbonell que argumentar que es tracta “d'estratègia política”, és igual
a no dir res. Evidentment es tracta una estratègia política igual que fan tots els partits amb la
presentació de les seues mocions. Insistix que es tracta d'una moció que presenta la voluntat del seu
partit.
24

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

Intervé el Sr. Carbonell per a dir que és evident que es tracta d'una estratègia polític ideològic i que
és la moció del PSOE, i evidentment no la votaran a favor.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per cinc vots en contra
dels regidors del grup del Partit Popular, tres vots a favor dels regidors del grup del PSPV-PSOE i
quatre abstencions dels regidors dels grups Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís

DESÉ OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE SOBRE RETIRADA DE LA PLACA
D'INAUGURACIÓ DE LA LLAR DEL JUBILAT.
Per part del Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, es dóna compte de la Moció següent:
“En el passat Ple de Juny, este Grup Municipal, inste per mitjà de prec a la immediata retirada de
la Placa d'Inauguració de la llar del jubilat.
Esta placa va ser col·locada quan Rafael Blasco Castany, era conseller de Solidaritat i Ciutadania,
i amb ella es va inaugurar la llar del jubilat de Rafelbunyol, però entenem que ara que ha sigut
declarat com criminalment responsable per davant del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, en concepte d'autor d'un delicte continuat de malversació de cabals públics,
en concurs amb un delicte de tràfic d'influències, un delicte de prevaricació administrativa i un
delicte continuat de falsedat en document oficial, imposant-li la pena de 8 anys de presó, així com
la pena de 20 anys d'inhabilitació absoluta, la placa ha de retirar-se.
Entenem que cap edifici públic del nostre municipi pot lloar una persona sobre la qual recauen
estos greus delictes, perquè entenem que danya la imatge de poble i, per tant, la retirada d'esta
placa s'ha d'efectuar al més prompte possible
PROPOSTA
ÚNIC.-Que l'Ajuntament retire la placa situada en la Llar del Jubilat”
Afig el Sr. López que retiren la moció perquè la placa ja ha sigut llevada.
Aclarix el Sr. Saborit, que abans de presentar-se la moció, la placa ja s'havia llevat.

DESÉ NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
LLIURAMENT DE LA INFORMACIÓ REBUDA EN RELACIÓ AMB LA CONNEXIÓ I
AMPLIACIÓ DE LA SUBESTACIÓ DE MUSEROS I CONVOCATÒRIA DE LA
COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es dóna compte de la
Moció següent:
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“El 6 de febrer d'enguany després de moltes reclamacions des de la seua aprovació en este Ple, va
ser convocada la Comissió Informativa Especial creada per a estudiar l'Expedient referent a la
connexió i ampliació de la Subestació de Museros.
En esta Comissió es van acordar els punts següents:
1-Que l'assessoria jurídica realitza un informe referent a l'aplicació de la baixa en el modificat de
contracte realitzat en este expedient.
2-Que l'Assessoria jurídica aclarira les obligacions derivades del Conveni subscrit per l'Alcaldia
amb Iberdrola el 24 de juliol de 2008.
3-Sol·licitud al Col·legi d'Enginyers de València sobre informe referent a possible duplicitat de
factures.
4-Sol·licitud a Iberdrola referent a si la dita companyia va procedir a redactar el projecte i
execució de l'ampliació de la Subestació de Museros, o si al contrari l'únic projecte que reflectix
esta instal·lació és l'elaborat per la mercantil Innova.
Després de cinc mesos, els únics informes lliurats per l'Alcaldia han sigut els concernents al primer
punt, i inclús tenint la constància que per Registre d'Eixida Iberdrola el 24 de març i el Col·legi
d'Arquitectes el 5 de maig van contestar a estes peticions, encara en estos moments estos informes
no han sigut entregats als membres que formem esta Comissió.
Considerem que la demora en l'entrega d'estos informes i convocatòria de nou de la Comissió
Informativa Especial, van en contra dels interessos econòmics i transparència d'este Ajuntament, ja
que de les conclusions resultants d'esta Comissió podrien portar a la presa de mesures a fi de
poder aclarir les suposades irregularitats manifestades per Independents de Rafelbunyol referents
a este expedient.
Per tot això Independents de Rafelbunyol proposa al Ple el següent PROPOSTA D'ACORD:
1. Lliurament als membres que van formar la Comissió Informativa Especial de tots els
informes rebuts relatius als acords aprovats en esta Comissió.
2. Convocatòria en el mes de setembre d'enguany d'esta Comissió, en la que es requerisca la
presència dels advocats perquè basant-se en els informes emesos indiquen les possibles
vies que s'ha de seguir”
Per part del Sr. Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Règim Intern
celebrada el dia 28 de juliol, en que l'assumpte va ser dictaminat al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
Contínua el Sr. Encarnación explicant que tornen a prendre el tema d'INNOVA, del Sector IV, de
les licitacions, de la subestació de Museros i tots els insults que li ha dedicat el Sr. García sempre
que han parlat d'estos temes. Al final van conseguir que al febrer es fera una comissió especial per a
tractar este tema en la qual es va acordar sol·licitar informes Iberdrola, advocats, etc perquè ens
digueren si tota la nostra investigació era real o no tenia importància. Finalment estos informes han
sigut remesos per Iberdrola i pel col·legi oficial d'Enginyers i no se'ls ha entregat, per la qual cosa la
moció demana que se'ls entreguen oficialment els mateixos i que es convoque novament la comissió
especial perquè es done compte de la situació i adopten els acords que s'ha de seguir. Per a acabar
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dir que al principi quan parlaven de la possible duplicitat de factures i de que a INNOVA se li havia
pagat de més, el Sr. García s'enfadava i pareixia que no ho entenia i que tenien alguna cosa contra
l'empresa, quan només volien que se solucionara.
El SR. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, explica que si la comissió es va poder
convocar és perquè la van votar a favor, igual que altres partits i que el normal és que si estan els
informes que se'ls facilite, per la qual cosa votaran a favor.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, pareix que siga de vergonya que estiguem
esbrinant tant temps si ens van cobrar per duplicat o no. Pareix que hi ha informes del col·legi
d'enginyers que diuen que es tracta d'un altre projecte i Iberdrola diu que ells es van ocupar del que
existix en la subestació i INNOVA no va fer res. No poden estar dilatant el tema, comissió rere
comissió, perquè han de prendre una decisió ja.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup de Partit Popular, es mostra a favor de la moció.
En conseqüència, sotmés l'assumpte a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

PRIMER.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor president, el Sr. Secretari entrega còpia de les resolucions de l'Alcaldia dictades
des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la present sessió.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.

SEGON.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Explica el Sr. Saborit que s'ha sol·licitat la inclusió en el PAP de diputació d'un projecte de 180.000
€ per a l'adequació d'instal·lacions esportives: urbanització grades i vestuaris. Se'ls ha concedit
70.000 €. També els han dit que hi ha final de setembre igual els donen més diners. Se li ha
demanat a l'arquitecte que faça un projecte adequat a este import.
El Sr. Saborit atorga la paraula al Sr. Secretari perquè explique el tema “d'escoleta el Parc”. Explica
que se'ls va remetre informe de la Direcció General d’Administració Local sobre una consulta que
s'havia realitzat a la Direcció General arran de la interpretació que des d'eixa mateixa Direcció
General es feia a la Llei 27/2013. La majoria de les administracions autonòmiques estan fent una
interpretació que afavorix els interessos dels ajuntaments perquè continuen gestionant com pròpies
les competències que s'estaven exercint fins al moment. La interpretació que realitza la Direcció
General és que totes aquelles competències que amb caràcter previ haguera atribuït la Generalitat en
exercici de la seua competència als ajuntaments, s'entenia que podien continuar mantenint-se com
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pròpia pels ajuntaments. Arran d'esta interpretació es va fer una consulta per a veure si es podia
continuar gestionant l'escoleta basant-se en la legislació sectorial que en la comunitat valenciana
existira. Contesten que sí que hi ha esta possibilitat sempre que s'haguera firmat prèviament per part
de l'Ajuntament amb la Conselleria un conveni per a la gestió. Este escrit es va rebre el 17 de juliol i
es va remetre als grups per a veure com gestionar l'escoleta infantil.

TERCER.- DACIÓ DE COMPTES DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT
AL 2n TRIMESTRE DE 2014
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció del 1r trimestre de 2014, elaborat en Es dóna compte
de l'informe corresponent al 2n trimestre de 2014 sobre morositat, en compliment de terminis de la
Llei 15/2010, detall de pagaments realitzats i pendent de pagament de l'entitat local, posant en relleu
que els terminis s'han reduït de manera molt notable respecte al trimestre anterior, estant molt
pròxims al compliment del període mitjà de pagament de 30 dies.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat

QUART.- DACIÓ DE COMPTES DE L'INFORME DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST
DEL 2n TRIMESTRE DE 2014
Es dóna compte de l'informe de la Intervenció de seguiment del Pla d'Ajust del 2n Trimestre
de 2014.
Es fa un seguiment de les mesures d'ingressos, gastos, deute comercial, endeutament i magnituds
pressupostàries i financeres.
Els membres de la Comissió es donen per assabentats.

QUINT.- DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE LA
LLEI ORGÀNICA 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA.
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció del 2n 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 de
729.960,39 €
Complix amb l'objectiu de regla de gasto, estimant-se una disminució del gasto computable del
20,83 %.
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Els membres de la Comissió es donen per assabentats.

SEXT.- DACIÓ DE COMPTES DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE DE L'ANY 2014, D'ACORD AMB LA BASE
NÚM. 52 DE LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció del 1r Semestre de 2014, en relació a la
Base 52 d'execució del pressupost de 2013 prorrogat per a 2014 que establix una periodicitat
semestral i concreta la informació a subministrar, la informació de la qual és la següent:
 Estat de situació del pressupost d'ingressos a 30.06.2014(siendo els drets reconeguts nets
3.767.040,72)
 Estat de situació del pressupost de gastos a 30.06.2014 (sent les obligacions reconegudes
netes 2.936.178,49).
 Estat d'execució no pressupostària a 30.06.2014
 Situació dels fons líquids: 01.01.2014 555.499,29 euros
30.06.2014 951.615,29 euros
Els membres de la Comissió es donen per assabentats.

SÈPTIM.-INFORME DE
SUPRAMUNICIPALS

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

El Sr. Carbonell, regidor del grup Bloc-Compromís i representant en la Mancomunitat de
l’horta Nord, informa que l'ajuntament ha anat saldant el seu deute amb la Mancomunitat i
actualment està en 58.000 €, sent dels ajuntaments que menys deuen.
Informa que a través de la Mancomunitat s'anava a tramitar les sancions de tràfics i ja hi ha
un primer esborrany de l'ordenança que regularà este tema, de la qual he passat còpia als tècnics
municipals i a l'inspector perquè ens diguen quelcom i quan tinga açò, la passarà als portaveus.
Caldrà triar entre gestió i cobrament de multes o només cobrament.

La Sra. Carbonell, regidor del grup del PSPV-PSOE i representant en l'EMSHI informa que
en l'assemblea del 30 de juny es va aprovar una rectificació de béns i drets de l'entitat, i es va
modificar el pla d'inversions en les plantes. Es va aprovar amb la majoria absoluta del PP, i el vot en
contra dels altres grups, la modificació de la plantilla de personal convertint personal eventual i de
confiança en funcionaris.

El Sr. Bohigas, regidor del grup del Partit Popular i representant en el Consorci Pactem
Nord, informa que s'ha realitzat la primera assemblea amb la modificació dels estatuts. El càlcul per
a Rafelbunyol per a enguany és de 8.974,16 pagador en dos terminis.
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La Sra. Piquer, regidor del grup del Partit Popular i representant en el Consell Escolar
Municipal, informa que es va celebrar sessió el 16 de juliol, en la mateixa es van aprovar les festes
per al 10 d'octubre i el 18 i 20 de març. Es va parlar de les reformes d'EPA que ja s'ha mencionat
ací, de l'acompanyament escolar. L'AMPA es va queixar del tema dels coloms en el col·legi. La
directora va agrair a l'ajuntament la labor que fa en el col·legi.

El Sr. Saborit, informa que va acudir a la reunió del Consorci Comarcal de Servicis Socials
de l'Horta Nord en substitució de la titular, la Sra. Losada, en la que es va aprovar la liquidació dels
comptes de 2013; es van aprovar els pressupostos amb el vot en contra de Compromís i també es va
parlar de tot el que s'ha comentat ja.

OCTAU.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Carbonell formula les següents preguntes presentades per escrit:
1. Quins treballs són els que estan realitzant els treballadors de la desocupació agrícola? Quants
treballadors es contractaran en cada un dels torns?
El Sr. Saborit contesta que estan fent servicis al municipi (poda, neteja de barrancs, ajuda en les
obres….)
La relació de treballadors per a contractar al juliol i agost és de 22 persones i de 25 al
setembre. D'eixos, 3 es pagaren de la partida 241.619, perquè faltava diners i tots complien les
condicions.
2. Quantes xiquetes i xiquets s'han adherit al programa de “menjar a casa”? Quin és el preu del
menú i com es finança? Per a quants mesos?
El Sr. Saborit contesta que hi ha 22 xiquets que pertanyen a 15 famílies amb un total de 946 menús
a 4,34 € IVA inclòs. La Diputació paga 3,80 € per menú i l'Ajuntament 0,54 € per menú, sent el
gasto total de l'ajuntament de 5 15 €. Es dóna per als mesos de juliol i agost.
Pregunta el Sr. Carbonell si no es podria continuar donant al setembre, a la qual cosa el Sr. Saborit
li respon que això no ho sap, però que depén de la partida pressupostària. És quelcom que es pot
mirar i estudiar.

3. Ja s'ha aprovat definitivament el pressupost de 2014? Quin dia?
Respon el Sr. Saborit que el dissabte 26 de juliol.
4. Per què s'han canviat les bases de licitació de la neteja de l'escola i altres edificis municipals?
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Explica el Sr. Secretari que s'ha modificat per una qüestió tècnica. En el plec inicial s'exigia la
classificació de contractista per a les empreses que podien optar a la licitació. Però la Llei de
Contractes determina que no serà exigible la classificació de l'empresari en els contractes de
servicis, sense perjuí que per a la justificació de la solvència econòmica i tècnica puguen presentarla. Si es mantenia el plec, podíem córrer el risc que ho impugnara alguna empresa que sent solvent
no tinguera la classificació de contractista. També s'ha introduït una clàusula que és el tema de la
subrogació del personal, perquè d'acord amb l'Estatut dels Treballadors i del conveni col·lectiu de la
neteja l'empresa que és adjudicatària d'un servici té l'obligació, a demanda dels treballadors de
l'anterior empresa, de subrogar-se amb les relacions contractuals que tenien. Ja s'ha manat l'edicte al
butlletí i estan a l'espera de la seua publicació.
Aprofitar per a comunicar que també s'ha remés l'anunci del servici de manteniment de l'enllumenat
públic i que s'ha aprovat el plec de condicions de la contractació del les obres del camp de futbol.
A continuació realitza el Sr. Carbonell la següent pregunta oral. S'ha quedat en que no hi ha regal
per a la “nit del farolet”, però pregunta si se seguix fent-se el dia del xiquet.
Respon la Sra. Losada, regidor de joventut, que el dia del xiquet s'ha programat tot a la
vesprada. Comença a les 16:30 hores amb unflables, actuacions infantils, chocolatà per a acabar en
una discomóvil infantil. Insistix el Sr. Carbonell si no hi haurà cercavila amb la xaranga com tots
els anys. Respon la Sra. Losada que si volen eixir amb el farolet, es pot fer, no hi ha cap
inconvenient.
El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, pregunta sobre el pla d'ocupació de la Generalitat,
Diputació i municipis que ha eixit hui en premsa. Pregunta si Rafelbunyol s'ha sumat al mateix.
Respon el Sr. Saborit, que pensa que encara no ha eixit la convocatòria.

El Sr. Carbonell, regidor del Bloc-Compromís, realitza el següent prec. Recentment s'ha vist
la publicitat del 9 Open de pàdel organitzat pel Club de Tenis i Pàdel de Rafelbunyol. Els premis
tenen quantitats molt diferents segons el sexe, sent clarament discrimatorias respecte a les dones.
Està clar que és una entitat privada, però que utilitza instal·lacions públiques i que es publicita pel
municipi. Demanen a l'Ajuntament que manifeste al Club el malestar creat i la mala imatge oferida,
indicant-li que garantisca la igualtat de lleis en futures convocatòries.
Aclarix el Sr. Saborit, que el torneig es regix per inscripcions. Es tracta de dos lligues
diferents. Per un costat els home i per un altre les dones, perquè en pàdel no hi ha el mixt. Hi ha un
tant % de les inscripcions que es dedica al premi. S'han inscrit 20 dones i 100 hòmens.
La Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, replica que abans de la inscripció ja
estan posats els premis.
Aclarix el Sr. Saborit que el premi es calcula basant-se en els anteriors tornejos.
Insistix el Sr. Carbonell en el seu prec que es tracta d'un assumpte discriminatori.
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La Sra. Piquer manifesta que la realitat és que en la biblioteca hi ha molts llibres desubicats el que
suposa un perjuí per als usuaris i tal vegada també és degut a estos mateixos, per la qual cosa prega
que el responsable estiga més pendent i ho revisen més..
Afig que la séquia de Moncada a vegades porta molta brutícia i s'embossa. El personal de la
séquia quan la neta deixa la brutícia damunt del passeig i a vegades està més de dos dies. Demana
que hi haja més coordinació.
El Sr. Saborit diu que els ha dit moltes vegades que quan netegen que li ho diguen, perquè a
vegades s'assabenta quan passa per allí o quan algú se'l diu. S'ha comunicat moltes vegades tant
verbal com per escrit.
També indica que en la séquia, a l'altura de l'Arnadí, està tanca amb tela metàl·lica, i
aprofiten per a tirar coses. Respon el Sr. Saborit que se li notifica cada any quan es fa la revisió
indicant-li que ha de fer-la de bloc. Una altra cosa és que actue l'Ajuntament.
La Sra. Piquer, regidor de Serveis Socials i Educació, invita a la resta de regidors a la
celebració del centenari de Sra. Elvira Ros el dissabte 16 d'agost. Els donaran una placa
commemorativa. L'acte tindrà lloc a les 12 hores. Els enviarà un correu electrònic.

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