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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 31 DE MARÇ DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 31 de març de 2014, en la saló
de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors MIGUEL SABORIT ARRIBAS,
NURIA LOSADA NATIVIDAD, Mª CARMEN PIQUER BERNET, FERNANDO BOHIGAS
TOMAS, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI,
LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR
ENCARNACIÓN FURIÓ, INMACULADA BARRACHINA SANCHO, ENRIC CARBONELL I
ROS i MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que componen l'Ajuntament en Ple, sota la
Presidència del 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.
Abans de l'inici de la sessió el senyor alcalde recorda la figura de qui fóra el primer
president democràtic del govern En. Adolfo Suárez, difunt recentment.

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 27 de gener i 18 de febrer de
2014.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a aquestes actes,
ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

SEGON.- APROVACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DEL

PLA

ECONÒMIC-FINANCER

D'ESTABILITAT

Per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“La recent normativa d'estabilitat pressupostària obliga als Ajuntaments a fer una sèrie de càlculs
per a complir amb les sendes del dèficit i límits de gasto marcats des de la Unió Europea.
El resultat de l'exercici 2013 ha sigut positiu per a l'Ajuntament. No obstant això, la situació d'este
Ajuntament diferix de la d'altres, perquè als seus comptes ha de sumar les relatives a la seua
societat mercantil Acmursa.
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Com sabem, la situació d'Acmursa és d'insolvència, i per tant els seus resultats són negatius.
És per això pel que la societat ha estat obligada a elaborar un Pla Econòmic-Financer que descriu
les seues previsions per als anys 2014 i 2015. Aquestes previsions han sigut sumades a les del propi
Ajuntament, que ha elaborat el Pla Econòmic-Financer de la Corporació. Això no és més que
l'agregació de les estimacions de la societat i les del propi Ajuntament.
Amb això es tracta d'acreditar davant de la Conselleria i el Ministeri la nostra tendència a complir
amb els principis d'estabilitat pressupostària, límits de gasto i nivells d'endeutament. També es
pretén evitar conseqüències negatives per al propi Ajuntament, dons com menciona l'informe
d'Intervenció (veure pàgina 15 del Pla), si no s'aprova caldria declarar crèdits com indisponibles,
la qual cosa dificultaria o impossibilitaria el nostre funcionament.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Comptes de
data 25 de març de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Atorgada la paraula als representants dels Grups Polítics, el Sr. Carbonell, portaveu del grup
del Bloc-Compromís, manifesta que la liquidació del pressupost de 2013 presenta incompliment de
l'estabilitat pressupostària motivat per la situació d'insolvència de la societat Acmursa, indicant les
xifres positives de l'Ajuntament en la liquidació del pressupost i les negatives de la societat.
Insistix que l'Ajuntament complix amb les regles de gasto, però no així ACMURSA, explicant que
el total del deute a què hem de fer front és la suma del deute viu de l'Ajuntament més el deute d'esta
societat municipal, suposant un 135,45% de reconeixement negatiu, la qual cosa ens impedix
concertar operacions de crèdit.
Reitera que l'Ajuntament complixen i Acmursa no amb l'estabilitat pressupostària, per la
qual cosa al final, al consolidar les dos entitats, s'incomplix, la qual cosa ens obliga a posar mesures.
S'ha presentat un pla d'estabilitat aprovat per Acmursa per exercicis on es presenta una
evolució del deute viu fins a arribar al reequilibri. Explica l'estalvi net i l'estalvi brut, així com la
seua previsió i evolució.
De tot açò es desprén que en la liquidació del 2015 sí que es compliria i l'estabilitat
pressupostària queda garantida, així com la regla de gasto.
Quant al document presentat per la Sra. Interventora, reconeix que l'Ajuntament poc pot fer,
perquè l'incompliment és per part d'ACMURSA, i amb la liquidació de la societat, es quedaria a
zero.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que ja està
cansat per la situació d'Acmursa. Indica que hi ha tres vares de mesurar: Estabilitat Pressupostària,
que l'Ajuntament complix; la Regla de gasto, que també la complix; i finalment està l'endeutament,
que no complix perquè s'està en un 122% i el límit és el 110% . En canvi en Acmursa s'incomplix
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amb el principi d'estabilitat pressupostària, no ocorre el mateix amb el Regla de gasto. Quant al
deute també s'incomplix, perquè ascendix fins a un 135%. Recorda que és obligat el Pla i que han
d'aprovar-se les mesures perquè en 2014 i 2015 se solucione. Manifesta el vot a favor del seu grup.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que es tracta d'una necessitat
i és una obligació l'aprovació d'este pla. Repetix les paraules manifestades pel que fa a que la
Corporació complix amb l'estabilitat pressupostària i la regla de gasto, no així amb el límit de deute.
Reitera que Acmursa incomplix en tot. L'empresa es liquida amb greus pèrdues comeses. També
manifesta el vot a favor del seu grup.
El Sr. Alcalde explica que el resultat de l'Ajuntament és positiu, però al sumar els resultats
d'Acmursa, és quan es troben en esta situació. El Pla elaborat per la Sra. Interventora preveu que la
situació es millore en 2014 i 2015, on ja s'obtindran resultats positius.

Finalment sotmés l'assumpte a votació el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda
PRIMER: Aprovar el pla econòmic-financer de l'Ajuntament de Rafelbunyol i de la seua societat
mercantil AMURSA.
SEGON: En compliment del que establix l'article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, fer públic l'aprovació d'un Pla econòmic-financer, el qual estarà a disposició dels
interessats en la seu de l'Ajuntament, per mitjà de publicació d'Edictes en el Butlletí Oficial de la
Província i en la pàgina web de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
TERCER: En compliment del que establix l'art. 21.3 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària, s'acorda la remissió del contingut del pla econòmic-financer aprovat a
l'òrgan de tutela financera de la Comunitat Autònoma Valenciana

TERCER.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDITS 2/2014
Per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“Vista la providència d'Alcaldia sobre la procedència d'efectuar el reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 02/2014, per import brut total de 94.098,71 euros, de data 20 de març de 2014,
Vist l'informe d'Intervenció de la mateixa data,
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:
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Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2014, que conté 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.
Les factures queden detallades en la relació transcrita al dors de la present proposta i ascendixen a
un import de 94.098,71 euros.
Així mateix es proposa incloure en el present expedient la factura d'Iberdrola 20131128030340381
per import de 4.253,91 euros, que no ha sigut inclosa en les propostes de reconeixement
extrajudicial de crèdits ja realitzades per omissió involuntària.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes de
data 25 de març de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor dels representants del Grup Popular i set

abstencions ponderades dels grups del Bloc-Compromís, Independents de Rafelbunyol i
PSPV-PSOE.
Inicia la seua exposició el Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, indicant
que en l'anterior ple ja es va recórrer a esta figura. Ara tornen a fer-ho al tractar-se de factures que
encara que tinguen consignació pressupostària en 2013 s'han presentat en 2014. Les més
significatives són les de l'enllumenat públic i la d'advocats i assessories. Anuncia que el seu grup va
a abstindre's.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, repetix que al gener
es va aprovar el primer reconeixement extrajudicial de crèdits. Ara es tracta de reconéixer factures
de 2013 presentades en 2014. És rellevant algunes d'elles, com les del despatx d'”Olleros y
abogados”. Han presentat un primer pagament de 4.235 € per un assessorament que se'ls va
demanar i la realització de diversos informes que no van servir per a res. També porta un
assessorament setmanal pel que facturen 1.600 €/mes. Pensa que no cal que vinguen en un
Mercedes i que caldria mirar coses més econòmiques. Anuncia l'abstenció del seu grup.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que ells res poden respondre
sobre el tema de l'acusació d'IdRa. Reitera que en el ple de gener ja es va aprovar el primer
reconeixement de crèdit extrajudicial. Són de l'opinió que cal pagar a estes empreses, per la qual
cosa el seu grup també va a abstindre's.

El Sr. Alcalde els recorda que este fet ocorre en tots els llocs. Quant al tema d'Olleros, els
explica que no se'ls paga només per vindre setmanalment, sinó també per altres treballs que
realitzen.
El Sr. Encarnación, explica que el tema del “Mercedes” no era una recriminació. Opinen
que es tracta d'un despatx d'advocats molt car, i que caldrà parlar del tema.
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Finalment sotmés l'assumpte a votació el ple de l'Ajuntament per sis vots a favor dels
regidors del grup del Partit Popular i set abstencions dels regidors dels grups del PPSV-PSOE,
Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís aproven l'expedient de reconeixement extrajudicial
de crèdits núm. 2/2014, que conté factures emeses o els conceptes de les qual es corresponen amb
actuacions realitzades en l'exercici 2013, però que han sigut registrades en el present exercici, per
un import total de 98.352,62 euros.

QUART.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
4/2014 AMB DESTINACIÓ AL PAGAMENT DE LA FACTURA RELATIVA A LA
CERTIFICACIÓ NÚM. 8 DE LES OBRES DE CONNEXIÓ EXTERIOR DEL SECTOR IV,
UE 1 I SECTOR I
Per part del Sr. Alcalde es llig la memòria que acompanya a l'expedient:
“La present memòria s'emet en compliment del que preveu la Base 9a de les d'Execució del
Pressupost de 2013 prorrogat per a 2014 i en l'article 37.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril.
La modificació de crèdit que es pretén realitzar inclou un crèdit extraordinari i un
suplement de crèdit, amb la finalitat d'atendre a les obligacions inajornables que este Ajuntament
ha de reconéixer en l'exercici de les seues funcions i prestació dels seus servicis, i per a les que no
existix partida ni dotació pressupostària o bé és insuficient.
El finançament de l'esmentada modificació de crèdit es realitzarà amb càrrec a baixes per
anul·lació per 37.835,09€ en la partida “Construcció Casa de la Cultura”, construcció que ha
sigut finalitzada, per la qual cosa s'estima que tal quantia és reductible i pot destinar-se a altres
gastos d'inversió.
Amb esta modificació pretén l'actual equip de govern habilitar crèdit per a fer front (amb
l'aprovació prèvia per reconeixement extrajudicial de la factura 02/2012/z de la UTE Lot 2
Rafelbunyol) a la 8a certificació del mes d'abril de 2012, relativa a la “connexió exterior
subterrània de mitjana tensió trifàsica a 20KV al Sector IV i a la UE I…”.
La factura relativa a esta 8a certificació ascendix a un total sense IVA de 96.168,48 euros,
corresponents en un 71,84% al Sector IV i en un 28,16% al Sector I.
Per això es proposa suplementar la partida 151 60000 “Urbanització Sector IV” en 10.754,05
euros (ja que conté crèdit per 58.333,37) i realitzar un crèdit extraordinari per 27.081,04 creant la
partida 151 60010 “Urbanització Sector I i UE I”, existent en pressupostos anteriors però que no
ha sigut incorporada al present per no tindre crèdit.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes
de data 25 de març de 2014 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per nou vots ponderats a favor dels representants del grup Popular i PSPV-PSOE i
quatre abstencions ponderades dels grups del Bloc-Compromís i Independents de Rafelbunyol.
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Inicia la seua exposició el Sr. Carbonell, portaveu del Bloc, indicant que treballant amb el
pressupost prorrogat de 2014, s'està fent un crèdit extraordinari de la UE1 i el Sector I i suplementar
la partida del sector IV. Es va a cobrir amb la baixa dels crèdits de la Casa de la Cultura per a pagar
factures que van apareixent, entenent que de moment l'única cosa que s'està fent és crear la partida
perquè es puguen pagar les factures.
En Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que en este
punt s'habilita de crèdit dos partides, una la del Sector IV i una altra la de la UE1 i Sector I, perquè
ha paregut una nova certificació i per a poder pagar-la en cas de la seua aprovació, es necessita
habilitar de crèdit estes partides. Anuncia l'abstenció del seu grup
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, insistix en el fet que es tracta
d'habilitar de crèdit unes partides pressupostàries donant de baixa una altra referent a la construcció
de la Casa de la Cultura. Açò no impedix que després puga tornar a modificar-se esta partida si
calguera. Es tracta d'un procediment que s'ha de fer i no hi ha res més que afegir-ne.
Finalment sotmés l'assumpte a votació el Ple de l'Ajuntament acorda per nou vots a favor
dels regidors dels grups del Partit Popular i del PSOE, i cinc abstencions dels regidors dels grups
d'Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís acorden:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2014 amb destinació al
pagament de la factura relativa a la certificació núm. 8 de les obres de connexió exterior del Sector
IV, UE 1 i Sector I, amb el detall següent:
a)

CAPÍTOL
6

AUGMENT DE GASTOS:

DENOMINACIÓ
INVERSIONS REALS

AUGMENT
37.835,09

TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA ::::::::::::::::: 37.835,09 €
b)
CAPÍTOL
6

DISMINUCIÓ:
DENOMINACIÓ
INVERSIONS REALS

AUGMENT
37.835,09

TOTAL FINANÇAMENT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 37.835,09 €

SEGON.- Així mateix i als efectes del que disposa l'article 177 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
relació amb l'article 169 del mateix Text refós, i l'article 38.2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenrotlla el Capítol 1 del Títol VI del text abans citat, en relació amb l'article
20.1 del mateix, s'acorda sotmetre a informació pública la present modificació pel termini de quinze
dies, fent-se constar que en el supòsit de no presentació d'al·legacions durant aquest termini, el
present acord s'entendrà adoptat amb caràcter definitiu.
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QUINT.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
CORRESPONENTS AL PROJECTE DE CONNEXIÓ EXTERIOR SUBTERRÀNIA DE
MITJA TENSIÓ TRIFÀSICA A 20 Kv AL SECTOR IV I UE 1 EN RAFELBUNYOL, DES
DE LES CEL·LES DE LA UNITAT TRANSFORMADORA DE 40 MVA A INSTAL·LAR
EN LA ST MUSEROS I TRAÇAT PER CAMÍ MONCADA, C/ FRANCISCO TÁRREGA,
AV. SERRA, C/ BUENAVISTA I CAMÍ DE RAFELBUNYOL (CONTINUACIÓ C/
BUENAVISTA), I INTERCONNEXIÓ EN TERMES DE MUSEROS, MASSAMAGRELL I
RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“Per part de la direcció facultativa de les obres d'urbanització del Sector IV del Sòl
Urbanitzable Residencial de Rafelbunyol, s'ha presentat document tècnic denominat “projecte de
liquidació”, relatiu a les obres de la connexió exterior subterrània de mitjana tensió trifàsica a 20
Kv. al Sector IV, Sector I i UE 1 a Rafelbunyol, on, d'acord amb la Memòria presentada “pretén
descriure, de forma general, les variacions durant el procés constructiu de certes unitats d'obra, i
de forma detallada plasmar-la en una sèrie de plans i justificar els preus de les noves unitats d'obra
realitzat. El document consta de:
*Memòria
*Planos finals d'obra
*Pressupost de liquidació.
D’aquesta liquidació es desprén l'existència d'un sobrecost sobre la quantia contractada de
69.218,87 €. En la memòria de la documentació presentada per la direcció facultativa es justifica el
sobrecost per les circumstàncies següents:
“En el procés d'execució material de les obres, s'ha produït un increment en els treballs
previstos inicialment, deguts a les imposicions de traçat i de solució tècnica, fixades per la
companyia elèctrica, en l'accés i distribució en planta de la subestació-transformadora fins a
aconseguir les cel·les de connexió, sense l'execució de les quals conforme al plantejament de la
companyia elèctrica no es podria rebre les xarxes de connexió. D'altra banda, estos treballs de
connexió, són d'impossible coneixement previ, perquè no hi ha instrucció tècnica precisa realitzada
respecte d'això per la companyia, amb anterioritat.
Les variacions sorgides són l'ampliació de la canalització en el tram d'entrada a la
subestació, la perforació per al pas d'esta davall el mur d'entrada, les arquetes necessàries i
l'estesa de conducte en este tram amb el subministrament i confecció dels jocs de terminals
connectables en T d'interior per a cable sec de 400 mm2. Per exigència de la companyia
subministradora es va haver de posar un recurs preventiu especialista en riscos elèctrics per a
control de l'execució d'obra en l'interior de la subestació, es van realitzar assajos de tensió en
corrent altern i de descàrregues parcials segons norma 2.33.15, es va procedir a la protecció amb
pintura ignífuga de cada conductor unipolar de MT 1x400 mm AI HEPRZ1 en l'interior de la ST
Museros, es va realitzar el segellat de buits amb placa ignífuga, tot això amb informe d'empresa
homologada del tractament ignífug.”
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En conseqüència, se sol·licita al Ple de l'Ajuntament que, com a òrgan de contractació,
adopte els acords següents:
PRIMER: Aprovar el projecte de liquidació de les obres corresponent al projecte de
“Connexió exterior subterrània de mitjana tensió trifàsica a 20 kv al Sector IV i la UE 1 a
Rafelbunyol, des de les cel·les de la Unitat transformadora de 40 MVA a instal·lar en la ST
Museros i traçat per camí Moncada, C/Francisco Tárrega, Av Serra, C/Buenavista i Camí de
Rafelbunyol (Continuació C/Buenavista), i interconnexió en termes de Museros, Massamagrell i
Rafelbunyol).
SEGON: Aprovar, per reconeixement extrajudicial de crèdits, la factura núm. 02/2012/Z,
corresponent a l'import de la certificació núm.8 de les obres, on s'arrepleguen els excessos d'obra
derivats de la liquidació.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Obres
Públiques de data 25 de març de 2014 l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor, dels representants del grup popular, dos vots ponderats
en contra, del representant del grup Independents de Rafelbunyol, i cinc abstencions ponderades,
dels representants dels grups PSPV-PSOE del Bloc-Compromís.

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, s'explica que es tracta
d'un excés de pressupost per a portar la llum des de la ST de Museros. El pressupost inicial era de
371.000 € però la realitat és que quan es va haver de connectar la llum dels nous sectors, Iberdrola
ens va obligar a portar la llum des de la Subestació de Museros, la qual cosa va obligar a refer el
projecte i es pressupost més de 1.100.000 euros. Ara se'ns presenta la liquidació d’aquestes obres
amb un excés de preu de 69.218 € certificats per la direcció facultativa i a pagar a Bertolín Pavasal.
Es tracta d'una obra que s'ha de pagar, perquè està aprovada per la direcció facultativa, anunciant
l'abstenció del seu grup.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, inicia la seua exposició
resumint l'inici del Sector IV i la licitació de les obres en dos lots, l'1 (urbanització ) i el 2
(instal·lacions elèctriques), a causa de l'alt nivell econòmic, sent l'adjudicatària dels dos lots
l'empresa Bertolín Pavasal, amb una baixa important en els dos lots, 28,56 % i 30,01€
respectivament. Indica que en la tramitació de l'expedient Iberdrola presenta unes al·legacions dient
que les infraestructures elèctriques eren insuficients i oferint la seua col·laboració, sent resposta esta
al·legació pel redactor del projecte, dient que en el projecte de Mitjana Tensió preveu una partida,
previsió xarxa exterior, de 371.000 €, que considera prou per a fer front a estes infraestructures. Tot
açò porta a la redacció d'un nou projecte per import de 1.785.000 €, és a dir entre 5 o 6 vegades més
del que ens deien que costava. El projecte estava dividit en tres parts: obres de connexió, ampliació
ST Museros, i honoraris tècnics. En el ple de 3 d'octubre de 2008, s'aprova per unanimitat la
modificació del contracte relatiu al lot 2, la qual cosa va suposar directament l'adjudicació a
Bertolín, sense licitar-ho. A l'abril de 2012 es presenta l'acta de recepció d'estes obres. Llavors es
va observar el sobrecost de 69.000 €, a causa de les obres en la subestació. Indica que “És de
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justícia que deu pagar-se este sobre cost, però el nostre partit no té clar qui ha de pagar-ho. Si
s'haguera aplicat la baixa de l'adjudicació este excés d'obra s'haguera absorbit. Si haguera tret a
licitació, el més segur és que també hi haguera hagut baixa i este sobrecost absorbit. Però no es va
fer així. Directament se li va donar el contracte a Bertolín. No cal oblidar que quan es fa licitació,
les constructores realitzen baixes, però l'empresa no ho va fer. Pensem que la seua obligació era
veure si hi havia deficiències i no ho podia realitzar pel preu que se li va oferir. Però no ho va fer, i
l'empresa va acceptar el projecte tal com estava valorat.” Contínua explicant que la mercantil
INNOVA es va crear en 2006. L’interromp el Sr. Alcalde per a indicar-li que no se’n isca del tema.
El Sr. Encarnación li respon que continuarà amb el tema perquè va tot unit. Li indica el Sr. Alcalde
que li cridarà l'atenció, a la qual cosa el Sr. Encarnación contesta que “no li farà cas i que si té
algun problema que cride a la policia i el tire del ple.” Contínua el Sr. Encarnación explicant que
“la mercantil INNOVA es va crear en 2006, i en 2008 esta mercantil ja havia cobrat d'este
Ajuntament al voltant d'1 milió d'euros a través de contractes. Este projecte també ho va fer
INNOVA i el que eren els seus honoraris era de 176.000 €, però hi havia una part, que era el
capítol 5, que fa referència a l'ampliació de la subestació, que només tenia tres línies i per això
cobra 31.000 € més IVA. Entenem que per este preu esta enginyera tenia l'obligació de veure per
on havien d'entrar els cables. Demanem que este punt es quede sobre la taula i que s'exploren les
possibilitats perquè esta factura no la paguen els propietaris.”

Explica el Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, que es tracta d'un excés de
pressupost certificat per la direcció facultativa. En el seu moment el seu grup va votar a favor que es
portara la llum, perquè hi havia una urbanització i veïns vivint allí i evidentment calia fer-ho. Indica
també que van presentar una moció per a realitzar una comissió informativa que es va realitzar amb
l'assistència del representant d'”Olleros abogados”, el bufet que assessora a l'ajuntament, i que s’els
va indicar, en relació a la baixa que ha mencionat el portaveu d'Independents, que aquesta no cabia,
i que en l'informe s'indica que es va complir el procediment i la justificació tècnica de la direcció
facultativa de les obres. És cert que es va quedar en que es demanaria un informe al del col·legi
d'enginyers, i encara no el tenen. Manifesten la seua intenció d'abstindre'ns perquè consideren el
que es va decidir en aquella comissió deuria complir-se, i encara no tenim tots els informes.

El Sr. Alcalde, en representació del grup del Partit Popular, respon que no pot tirar-se
per terra l'ajuntament, quan tots els regidors estan assabentats. Explica que es va subscriure un
conveni amb Iberdrola per a l'electrificació del Sector IV i la UE1 i Sector I. Explica que fins a eixe
moment 6 KV per vivenda era suficients però a partir de llavors eren necessari 9 kv. Llavors es va
fer un conveni amb la companyia elèctrica segons el qual tota la conducció corresponia a les
empreses, però l'obra de dins del centre de Museros era a càrrec d'Iberdrola, passant a llegir esta
part del conveni. Quan la companyia arriba a la SAT de Museros, es troben que Iberdrola els exigix
un poc més i si no es feia, no podien connectar-se. Este excés és el que els demanen ara. Entenen
que l'aprovació d'este punt és just, perquè és el que va haver de fer Bertolín per exigències
d'Iberdrola si es volia tindre llum en el Sector IV.

El Sr. Encarnación li indica al Sr. Alcalde que atés que li ha insinuat que prendria mesures
legals contra ell, “li recorda que sap la seua direcció i el seu DNI”. Li pregunta al portaveu del
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grup del PSOE, si tornaria a aprovar esta modificació de contractes i per què no es va licitar si era el
que més beneficiava els propietaris del sector IV.

Li respon el Sr. Fontelles, que no ha entrat a debatre sobre el Sector IV, però li recorda que
el seu grup en cap moment va votar a favor que s'urbanitzara tal com s'ha fet, és més van votar en
contra. Una vegada iniciat el procediment, el seu grup va votar a favor d'esta modificació, perquè va
considerar que no podien deixar sense llum als què ja vivien o viurien allí. Li indica que és molt
fàcil a posteriori i amb informes, parlar com ho fa. Insistix en el fet que s'ha fet una comissió
informativa respecte d'això de la qual no se'ls ha entregat tota la documentació que es va quedar en
la mateixa. Abans han votat a favor la modificació de crèdits ja que se’ls va informar que davant
d'un possible contenciós, perdrien aquest i a més els condemnarien a pagar les costes, per la qual
cosa seria suïcida no votar a favor de la modificació. Però que no obstant este punt podria quedar-se
sobre la taula per al seu millor estudi.

El Sr. Carbonell explica que el seu grup no volia que s'urbanitzara el Sector IV i van
denunciar en el seu moment que era la urbanització més cara. Quan ja estava la urbanització, i no hi
havia més remei van votar que sí perquè portaren la llum, però la resta, tot ho van votar en contra.
Explica el Sr. Alcalde “que l'ajuntament no tenia intenció d'urbanitzar el Sector IV, però
que en aquells moments podia fer-se per gestió indirecta per qualsevol empresa que presentara el
projecte. Es va presentar un projecte per una empresa, en el qual hi havia un tram que no era urbà.
L'ajuntament va iniciar la urbanització d'eixa part i així a poc a poc es va iniciar la urbanització
del Sector IV. I va funcionar molt bé. No es va fer car ni barat, sinó d'acord amb el preu de la
regla. I qui va vendre quan tocava estava content amb el que va obtindre. Els que no ho van fer són
els que ara estan criticant. Respecte al tema objecte de debat, llig l'informe realitzat per Bertolín
Pavasal, en el qual indiquen que les obres d'excés han sigut degut a les exigències imposades per
Iberdrola.”
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, li indica al Sr. Encarnación que a “bou
passat” és molt fàcil dir que ell no haguera fet un acord per unanimitat. En el moment i en el lloc,
potser no haguera pensat el mateix que pensa ara.
Finalment sotmés l'assumpte a votació pel Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor dels
regidors del grup del partit Popular, cinc abstencions dels regidors dels grups del PSPV-PSOE,
Bloc-Compromís i dos vots en contra dels regidors del grup Independents de Rafelbunyol, acorda:

PRIMER: Aprovar el projecte de liquidació de les obres corresponent al projecte de
“Connexió exterior subterrània de mitjana tensió trifàsica a 20 kv al Sector IV i la UE 1 a
Rafelbunyol, des de les cel·les de la Unitat transformadora de 40 MVA a instal·lar en la ST
Museros i traçat per camí Moncada, C/Francisco Tárrega, Av Serra, C/Buenavista i Camí de
Rafelbunyol (Continuació C/Buenavista), i interconnexió en termes de Museros, Massamagrell i
Rafelbunyol).
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SEGON: Aprovar, per reconeixement extrajudicial de crèdits, la factura núm. 02/2012/Z,
corresponent a l'import de la certificació núm.8 de les obres, on s'arrepleguen els excessos d'obra
derivats de la liquidació.”

SEXT.- ACORDAR EL SOTMETIMENT D'INFORMACIÓ AL PÚBLIC DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 12 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
RAFELBUNYOL RELATIU A LA REDACCIÓ De l'ARTICLE 38 DE’AQUESTES SOBRE
USOS PERMESOS EN SÒL NO URBANITZABLE.
Explica el Sr. Alcalde que es tracta de realitzar unes modificacions en una zona no
urbanitzable per a poder permetre la realització de diferents usos. En concret fa referència al cas
d'una activitat custòdia canina , que tal com està redactades les Normes no seria possible tramitarla. En la Conselleria els van informar que l'única possibilitat legal era la modificació de les Normes
per a poder realitzar esta activitat. Explica que el procés que s'ha de seguir per a tramitar esta
modificació del planejament és que deu procedir-se a l'exposició al públic del document per un
període d'un mes, amb la seua posterior proposta al Ple per a la seua aprovació provisional i després
haurà d'elevar-se a la Conselleria competent en matèria d'urbanisme.

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Obres
Públiques de data 25 de març de 2014 l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per sis vots ponderats a favor, dels regidors del grup popular, i set abstencions
ponderades, dels representants dels Grups PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i BlocCompromís.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, explica que es tracta d'ajustar les
Normes Subsidiàries de Rafelbunyol a la legislació de la Llei de Sòl No Urbanitzable de la
Generalitat Valenciana quant als usos permesos en sòl no urbanitzable. Hui s'aprova el sotmetiment
d'exposició al públic d'esta modificació, per a després aprovar-ho i després elevar-ho a Conselleria.
Amb esta modificació es podran fer instal·lacions d'interés social, anunciant el vot a favor del seu
grup.
Preguntats la resta de representants no tenen res a afegir-ne, per la qual cosa sotmés
l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per onze vots a favor dels regidors dels grups del Partit
Popular, PSPV-PSOE, Bloc-Compromís i dos abstencions dels regidors del grup d'Independents de
Rafelbunyol acorda:
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 urbanitzable, per mitjà d'inserció d'anuncis en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, en un diari d'àmplia difusió a la província, en el tauler
d'anuncis de la Corporació, així com en la pàgina Web de l'Ajuntament, on es publicarà igualment
el document complet objecte de tramitació.
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Igualment s'acorda notificar la informació al públic a tots els Municipis limítrofs.
Tot això en compliment del que establix l'article 83.2 de la Llei Urbanística Valenciana
16/05, de 30 de desembre, en relació amb l'article 94 del mateix text legal i article 223 del
Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana, aprovat per Decret 67/2006,
de 19 de maig.

SÈPTIM.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA POLICIA LOCAL DE
RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“S'ha presentat per a la seua aprovació per part del Ple de l'Ajuntament el projecte de
Reglament de la Policia Local de Rafelbunyol, redactat des de la Direcció del Cos de la Policia
Local i consensuat en el si Consell de la Policia Local.
El mencionat projecte ha sigut igualment informat per part de la Secretaria de la
Corporació.
A la vista d’aquest es proposa al Ple de l'Ajuntament que n’adopte l’acord d'aprovació
inicial ordenant la seua exposició al públic.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior de data 25 de març de 2014 en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.

Explica el Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, que existia esta voluntat
des de la Policia Local. Hi ha models tipus que cada població adapta a les seues necessitats i així ho
va fer el Sr. Inspector, per a després elevar-ho a informe de secretaria
Preguntats la resta dels representants, aquestos mantenen la postura manifestada en
comissió.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment el reglament de la policia Local de Rafelbunyol.
SEGON: Ordenar el seu sotmetiment a informació al públic pel termini de trenta dies als efectes de
presentació de reclamacions i suggeriments, en compliment del que establix l'article 49 de la Llei
7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, fent constar que en el cas que en el
termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions, l'expedient referenciat s'entendrà
definitivament aprovat.
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OCTAU.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER
AL SERVICI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
Per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“El Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la
Província de València, ha tramitat a este Ajuntament la proposta de Modificació d'Estatuts del
Consorci, acordada per l'Assemblea General del Consorci en data 20 de novembre de 2.013. En
aquest acord es requerix la ratificació per part dels respectius Plens dels Ajuntaments que
conformen el Consorci.
Segons consta en la documentació remesa, la modificació pretén variar la forma de
finançament del Consorci pel que fa a la participació econòmica de la Generalitat, fixant-se una
quantitat anual, revisable en funció de la variació de l’IPC, sense que això supose variació quant a
la participació dels Municipis consorciats, que es manté en el 20% actual.
Es modifiquen altres aspectes, com el que els llocs de Secretaria i Cap de l'Oficina
pressupostària estiguen exercits per funcionaris d'habilitació de caràcter nacional, incorporant-se
altres modificacions de caràcter purament tècnic i jurídic.
A la vista de la documentació remesa, es proposa adoptar l'acord de ratificació de la
Modificació dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i de
Salvament de la Província de València,”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior de data 25 de març de 2014 en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.

Exposa el Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, que es tracta d'una
variació del finançament per mitjà de l'aportació fixa de la Generalitat del 80%, havent d'aportar els
ajuntaments el 20% restant. Amb l'aprovació de la llei 27/2013 no queden clar alguns aspectes, però
els municipis de menys de 20.000 habitants, com és el cas de Rafelbunyol, no hauran d'aportar res
ja que es fa càrrec la Diputació. Van a votar-la a favor.
Preguntats la resta dels representants, aquestos mantenen la postura manifestada en
comissió.

Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
“Vist l'acord de 20 de novembre de 2013, de l'Assemblea General del Consorci per al Servici de
Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, pel qual es va aprovar
inicialment la modificació puntual dels Estatuts del referit Consorci.
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Resultant que aquest acord es va sotmetre a informació pública, als efectes de reclamacions i
suggeriments per un termini de 30 dies per mitjà d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 284 de 29 de novembre de 2013, correcció d'errors en el BOP núm. 297 de 14 de desembre de
2013.
Resultant que transcorregut el referit termini sense que s'hagueren efectuat reclamacions o
suggeriments, segons se certifica per l'encarregat del registre i en consonància amb el que disposa
l'apartat tercer de l'acord d'aprovació inicial, s'ha d'entendre aprovada provisionalment aquesta
modificació sense necessitat de nou acord.
Vist el Decret núm. 1, de data 15 de gener de 2014, del President Delegat del Consorci en virtut del
qual s'eleva a provisional l'Acord de modificació puntual dels Estatuts del Consorci per al Servici
de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, adoptat és sessió
celebrada el 20 de novembre de 2013 per l'Assemblea General
Considerant el que disposen els articles 47.2, apartat g), i 87 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim local, art. 110 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
i els articles 88 i següents i 108 a 110 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana altres preceptes concordants.
S'ACORDA:
PRIMER: Ratificar la modificació puntual dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, aprovada inicialment per acord de
l'Assemblea General de 20 de novembre de 2013, i elevada a provisional Mitjançant Un Decret
núm. del President Delegat, del mateix de 15 de gener de 2015 al no haver-se presentat
reclamacions i suggeriments durant el termini de la seua exposició publica
SEGON: Comunicar el present acord al Consorci per al Servici de Prevenció Extinció d'Incendis i
de Salvament de la Província de València als efectes oportuns”.

NOVÉ.- MOCIÓ INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA DONA.
Explica el Sr. Alcalde que per part de tots els partits s'ha presentat una moció respecte
d'això i es va decidir fer una moció institucional.

Per part de la Sra. Losada, regidora del grup del Partit Popular, es dóna lectura a la moció
següent:
“Des que al desembre de 1977 l'Assemblea General de les Nacions Unides adoptara la resolució
de proclamar el dia 8 de març com a dia Internacional de la Dona, com a homenatge a una
multitud de dones que van lluitar per a aconseguir pas a pas una igualtat amb l'home en tots els
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àmbits socials, sobretot en el laboral, es commemoren eixe dia, la lluita pels drets de les dones i
reivindicant la igualtat entre hòmens i dones.
També la Convenció sobre Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona, de 18
de desembre de 1979, en vigor des del 3 de Setembre de 1981, adopta mesures amb la finalitat de
contribuir a l'establiment de la Igualtat Real entre dones i hòmens al mateix temps que atorga
legitimitat a les accions positives per a superar la discriminació de les Dones, permet als Estats
establir mesures legislatives que tinguen com a finalitat aconseguir la igualtat real.
La Constitució Espanyola, inclou en l'article 14 el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó
de sexe. Sent en l'article 9.2 on s'específica l'obligació dels poders públics de promoure les
condicions perquè la igualtat siga real i efectiva.
La Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, aprovada el 22 de març, es
publica per a donar resposta a les manifestacions de violència de gènere, discriminació salarial,
major desocupació femenina, escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat política,
social, cultural i econòmica, així com problemes de conciliació entre la vida personal, labora i
familiar. D'ací la consideració de la dimensió transversal de la igualtat, senya d'identitat del
modern dret antidiscriminatori, com a principi fonamental.
En la nostra Comunitat, la Llei 9/2003 de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana, per a la igualtat
entre dones i hòmens, establix que els àmbits que requerixen actuacions i mesures per a eradicar la
discriminació són múltiples, tant en l'àmbit laboral, com en l'àmbit social i requerixen una especial
atenció.
Les Corporacions Locals com a Administracions més pròximes al ciutadà, exercixen d'agent
dinamitzador per a promoure una societat clarament igualitària, impulsant accions concretes
dirigides a la prevenció de conductes discriminatòries i a la potenciació de polítiques actives
d'igualtat en tots els àmbits socials.
Fins al moment s'han donat passos de gegant per a la consecució de l'objecte d'esta reivindicació,
però no és menys cert que es continuen produint situacions de flagrant desigualtat en tots els
àmbits socials, sobretot en el laboral, on les dones tenen molts més problemes que els hòmens per a
trobar un lloc de treball i on els salaris són sensiblement més baixos pel fet de ser dona. També és
impossible oblidar les aborronadores xifres de dones víctimes de la violència de gènere.
Per tot allò que s'ha exposat es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS
PRIMER: Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.
SEGON: El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de desigualtat a
través de la Institució que representem, començant per la total incorporació de la dona en els
càrrecs de responsabilitat política i social per a garantir una actuació conjunta des de dins de les
nostres organitzacions.
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TERCER: Considerem que el dret a la igualtat ha d'inculcar-se des de la infància, sent esta l'única
forma d'aconseguir que en un futur els hòmens i dones convisquen d'una manera igualitària i
solidària, per la qual cosa és necessari potenciar la coeducació en l'escola a través de tot el nostre
sistema educatiu.
QUART: És imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a la seua consolidació en
el món laboral a través de mesures positives des de totes les Institucions, com són els Plans
d'Igualtat i en particular aconseguir una major conciliació amb la vida familiar entre hòmens i
dones.
CINQUÉ: L'ajuntament de Rafelbunyol es compromet a realitzar el màxim esforç per a contribuir
al desenrotllament d'una forma pròxima i quotidiana, de tots els plans i programes que ens
conduïsquen a l'enfortiment d'una societat igualitària i sense discriminacions.
SEXT: L'esforç per part de l'ajuntament ha d'estar en sintonia amb les reivindicacions pròpies del
dia de la dona, aconseguir una societat igualitària i sense discriminacions. Que en pròxims anys
els cursos, tallers, xarrades, organitzats per la regidoria competent, tinguen com a principal
objectiu conscienciar als i les assistents de la importància d'eradicar les desigualtats entre hòmens
i dones.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 25 de març de gener de 2014 en la qual després de debatre les diferents
mocions presentades, la Sra. Piquer representant del Bloc-Compromis va manifestar la seua
adhesió a la moció institucional en la mesura que s'incorporarà el punt sext de la moció que s'acaba
de llegir, a la qual cosa tots els assistents manifiestaren la seua conformitat.
La Sra. Piquer, regidora del grup Bloc-Compromís reitera allò que s'ha manifestat en
comissió, ja que la seua moció era específica per al poble, ja que sempre s'ha celebrat en el municipi
una setmana de la dona festiva, i no estaria de més que es feren activitats més reivindicatives
encaminades a tractar la desigualtat entre home i dones i la violència de gènere. D'ací la introducció
del punt sext en la moció.
Preguntats la resta dels grups polítics se’n mostren a favor. La Sra. Carbonell, regidora del
grup del PSPV-PSOE, matisa que troben a faltar l'aire reivindicatiu de la setmana de la dona en este
municipi. Creuen que la igualtat comença per l'educació i que precisament per açò, considera que
no era necessari que la moció la llegira una dona.
El Sr. Alcalde manifesta que no hi ha hagut cap intenció de menysprear a ningú.
La Sra. Piquer, regidora de ServeisSocials i Educació, indica que organitzen la setmana que
vol l'associació de dones. Indica que ací s'han fet xarrades, conferències, demostracions de defensa
personal, i no acudix quasi ningú, indicant que cal combinar estes activitats amb actes festius per a
assegurar-se l'assistència de les dones, i tot i així, esta és escassa. No ocorre el mateix en els sopars
o excursions on l'assistència sí que és major.
Finalment sotmesa la moció institucional a votació aquesta és aprovada per unanimitat.
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DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE INSTANT EL GOVERN D'ESPANYA A
REVISAR LES CONDICIONS ESTABLIDES EN LES OBLIGACIONS FINANCERES
FORMALITZADES PER LES ENTITATS LOCALS EN EL MARC DEL PLA DE
PAGAMENT A PROVEÏDORS.
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha establit el mecanisme de pagament
a proveïdors per a CCAA i EELL. El Govern ho va aprovar en 2012, a través del Reial Decret
4/2012 i Reial Decret 7/2012. L'objectiu era subministrar liquiditat a les empreses i recolzar
financerament a les administracions territorials afrontant el pagament a llarg termini dels seus
deutes. En el 2013 s'ha posat en marxa la tercera i última fase, a través del Reial Decret 8/2013.
El mecanisme de pagament a proveïdors ha significat transformar el deute comercial dels
Ajuntaments en deute financer. Al maig de 2012 es van formalitzar préstecs a llarg termini, deu
anys amb dos de carència, per al pagament i cancel·lació dels deutes contrets amb els proveïdors.
Prèviament, les EELL havien d'aprovar uns plans d'ajust que havien de ser acceptats pel Ministeri.
Les condicions financeres d'estes operacions es van fixar per l'Acord de la Comissió
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, d'1 de març de 2012, publicat Mitjançant Una
Orde PRE/773/2012, de 16 d'abril. En aquesta Ordre s'arreplegava el criteri per a determinar el
tipus d'interés per a les EELL, identificant-ho amb l'equivalent al cost de finançament del Tresor
Públic als terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics a què s'afegiria un marge
d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics.
Este tipus d'interés es revisarà trimestralment en cada data de pagament, d'acord amb les
clàusules que es continguen en els contractes. El primer tipus d'interés que es va comunicar va ser
del 5,939%.
Com a conclusió podem dir que les EELL s'han vist obligades a formalitzar unes
operacions de crèdit a llarg termini, a un elevat tipus d'interés i amb una exigència afegida de
complir amb uns plans d'ajust, acceptats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Una política d'Estat en què no van col·laborar per a la seua definició les EELL, que
qüestiona la seua pròpia autonomia municipal i que suposa un cost considerable per als propis
Ajuntaments.
A les dos primeres fases del Pla de Pagament a Proveïdors es van acollir 3.777 EELL, per
un import de 9.598.340.495 euros. La tercera fase del 2013, les últimes dades provisionals que
disposem van ser de 282 EELL, per un import de 215.754.812 euros.
Com hem assenyalat anteriorment, com les operacions es van formalitzar al maig de 2012,
comptant amb 2 anys de carència, serà a partir de maig de 2014 quan les EELL hagen de
començar amb l'amortització dels préstecs. Açò suposarà, que hauran de fer front a un pagament
prou major del que venia fent en els dos primers anys, i que alguns d'ells tindran enormes
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dificultats per a poder pagar. No obstant això, el pagament està garantit, ja que ho detrauria de la
PEU el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Davant del problema que suposarà el pagament de les quotes d'amortització d'este préstec
per a algunes EELL, proposem una solució raonable i d'acord amb les circumstàncies de cada
Entitat Local.
Per tot el que exposa este grup proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
PRIMER: Instar el Govern d'Espanya a revisar les condicions establides en les operacions
financeres formalitzades per les EELL en el marc del Pla de Pagament a Proveïdors.
La revisió d'estes condicions serà per mitjà de:
1. L'ampliació del període de carència.
2. L'ampliació del termini d'amortització.
3. La reducció del tipus d'interés
SEGON: Per a determinar esta revisió, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
convocarà la Comissió Nacional d'Administració Local.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Permanent
De Comptes de data 25 de març de 2014 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per unanimitat.

Continua explicant el Sr. Fontelles que la moció és específica i demana que s'estudie la
revisió de les condicions que van establir per a les entitats locals en el pla de pagament a
proveïdors, i pel que este ajuntament es veu afectat.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, indica que el seu grup la votarà a
favor, encara que creuen que el govern de la nació no farà cas. Estan pagant les entitats locals un
tipus d'interés del 5 o 6% quan el Banc Central Europeu està deixant els diners al 0,25% de tipus
d'interés. Es tracta del deute il·legítim que sempre han denunciat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, felicita els socialistes
per esta moció de partit, ja que es tracta un tema que els afecta tots. Recorda que a Rafelbunyol,
s'han aprovat dos plans d'ajustos, el més gran de 1.800.000 €, el que suposa que només en interessos
es paga al voltant de 108.000 € anuals al tipus d'interés que està establit. Si es rebaixara un parell de
punts, es pagarien uns 60.000 € menys d'interés. Es tracta d'una moció que tots han d'aprovar.

El Sr. Alcalde, en representació del grup del Partit Popular, també anuncia el vot a favor del
seu grup, sobretot si els rebaixaren el tipus d'interés, perquè es tracta d'una quantitat que ens devien
a l'ajuntament. L'Estat paga als deutors que tenia l'ajuntament, però a canvi ens endeuta amb un
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préstec del tipus d'interés del 6%, el que pesa molt. L'interessant seria que el tipus d'interés fora
mínim. Eixe seria un gest beneficiós per als ajuntaments.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE PER A EXIGIR A LA
GENERALITAT VALENCIANA EL RECONEIXEMENT COMPTABLE DEL DEUTE
CONTRET EN CONCEPTE D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ, LLOGUER I
REHABILITACIÓ DE VIVENDES.
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Reivindicar el dret a la vivenda implica lluitar per la inclusió de les persones més
vulnerables de la societat i fer respectar l'obligació legal de garantir una vida digna per a tots.
Com indica l'Observatori DTE: El dret a una vivenda digna no sols fa referència al dret de tota
persona de disposar de quatre parets i un sostre on trobar refugi, sinó que també implica accedir a
una llar i a una comunitat segures en què viure en pau, amb dignitat i salut física i mental.
Els efectes de la bambolla immobiliària a la Comunitat Valenciana, i la falta d'una política
pública de vivenda han tingut repercussions dramàtiques per a milers de valencians. En
l'actualitat, ens enfrontem a una doble problemàtica, la d'aquells ciutadans que fan front a un
desnonament per impossibilitat de pagar la seua hipoteca, i la d'aquells ciutadans que al seu dia
van confiar de bona fe en la Generalitat Valenciana, per a accedir a una vivenda protegida, perquè
entre altres coses, estava subvencionada, i ara es troben amb l'impagament d’aquestes ajudes per
part del govern autonòmic.
La Generalitat Valenciana deu en concepte de xec vivenda 137.032.955,9 milions d'euros a
13.508 ciutadans de la Comunitat Valenciana. En concepte d'ajudes al lloguer, es deu 3.500.102,70
milions d'euros a 1.812 persones. I en concepte d'ajudes a la rehabilitació, tant de particulars com
comunitats de veïns, 77.123.024,18 milions d'euros a 12.747 persones.
L'administració autonòmica ha d'implicar-se i vetlar per una política publica de vivenda i
garantir este dret tal com preveu l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia.
El Síndic de Greuges i també el Síndic de Comptes han fet referència a esta qüestió en els
seus últims informes. Ja que la Plataforma d'Afectats per Impagaments d'ajudes a la vivenda, va
presentar queixes tant a la Sindicatura de Greuges com al Síndic de Comptes i a este últim li
demanaven que auditara la línia T0304 Pla Vivenda, i el Síndic en el seu informe indica que “han
d'adoptar-se pels centres gestors, d'assessorament jurídic i de control intern les mesures
necessàries per a concretar la naturalesa jurídica de les resolucions i donar-los el tractament
comptable pertinent en el Compte general de 2013”.
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els
següents ACORDS
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PRIMER.- Dotar de reconeixement comptable al deute contret en concepte d'ajudes per a
l'adquisició, lloguer i rehabilitació de vivenda.
SEGON.- Establir un calendari de pagaments raonable per a abonar als ciutadans la quantitat
deguda.
TERCER.- Respectar l'orde de presentació de les sol·licituds a l'establir el calendari de pagaments.
QUART.- Abonar la dita quantitat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic.
CINQUÉ.- Donar compte a la plataforma d'afectats per l'impagament de les ajudes a la vivenda i
als grups amb representació parlamentària en els Corts Valencianes.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 25 de març de 2014 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple
de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica la Sra. Carbonell que el motiu és clar: es tracta de reconéixer i garantir el dret a una
vivenda i garantir este dret. El deute de la Generalitat en este municipi és de 112.121 € i es tracta
d'imports no pagats, bé per ajudes de lloguer o de propietat. Es tracta de reconéixer este deute i
d'establir un calendari de pagaments.
Preguntats la resta de grups polítics tots se’n mostren a favor, per la qual cosa sotmesa la
moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE INSTANT A LA NACIÓ PER A
L'ADOPCIÓ DE MESURES PER A L'ESTABLIMENT D'UNES TARIFES ELÈCTRIQUES
MÉS BARATES PER A LES EXPLOTACIONS DE REGADIU
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“L'agricultura de regadiu juga un paper transcendental en l'economia valenciana des de fa
desenes d'anys.
Des d'un punt de vista social, el regadiu també cobra la seua importància ja que la
transformació en regadiu de tota o part de la seua explotació ha sigut l'única eixida rendible per a
milers d'agricultors.
A partir dels productes de regadiu s'ha constituït un potent sector industrial agroalimentari
valencià, el sector més dinàmic i competitiu actualment de l'economia valenciana. Els productes
del regadiu són la principal base de la nostra oferta exportadora que constituïx el 20% del valor
total de les exportacions valencianes.
No obstant això, la situació actual és molt preocupant, perquè estem assistint a una
permanent pèrdua de competitivitat deguda a la pressió de l'increment dels costos de producció,
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situació que ve sent denunciada per les Organitzacions Professionals Agràries i per les entitats
representatives de les comunitats de Regants.
En este creixement dels costos de producció agrícola, són els elèctrics els que més
preocupen. De les 333.000 hectàrees regades, quasi el 64% del regadiu valencià són sistemes de
reg pressuritzat, que necessiten generalment d'energia elèctrica.
Les tarifes elèctriques de regadiu han experimentat uns creixements alarmants en els últims
anys.
Només la pujada dels costos regulats fixats en l'orde IET/1491/2013 d'1 d'agost, ha suposat
un augment del terme de potència d'un 112% per als costos fixos del regadiu, que sumat a les
pujades anteriors suposarà per a moltes zones regables un increment superior al 1.000% per este
concepte de cost regulat, que ha de pagar l'agricultor, utilitze o no els motors.
El Partit Popular va ser molt bel·ligerant amb El Govern Socialista de llavors, amb
l'assumpte de les tarifes elèctriques de regadiu, prometent en el seu moment la seua reposició quan
arribara al Govern. És evident que no ha complit. Ara al·lega que les tarifes especials per al
regadiu són incompatibles amb la legislació europea. Però a més, totes les seues decisions en esta
matèria estan suposant els majors increments de tarifes de la història. És necessari parar esta
dinàmica d'increments de preus de l'energia i garantir un marc estable per als regadius espanyols.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació
pel Ple els següents ACORDS
1.

Instar el Govern de la nació perquè adopte amb caràcter immediat mesures per a
l'establiment d'unes tarifes elèctriques per a les explotacions de regadiu més barates que les
actuals, que eviten la pèrdua de competitivitat de l'agricultura de regadiu espanyola. Estes
mesures han d'assegurar en tot cas:
1. Evitar la penalització actual dels consumidors estacionals.
2. Assegurar que es facture per potència real registrada en comptador i no per la
potència teòrica contractada.

2.

Instar el Govern de l'Estat perquè s'establisquen contractes de temporada eliminant les
penalitzacions actuals obrint la possibilitat legal de què amb un sol contracte es puga
disposar de distintes potències per al seu ús en els mesos de temporada de reg i en la resta
dels mesos de l'any.

3.

Reclamar al Govern de l'Estat l'aprovació d'un Pla de Foment d'instal·lacions de producció
d'energia renovable per a l'autoconsum de les comunitats de regants i altres explotacions de
regadiu.

4.

Reclamar l'establiment de mesures per a afavorir les centrals de compra que constituïsquen
les comunitats de regants o altres fórmules d'associació.
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5.

Exigir del Govern de l'Estat l'aplicació d'un IVA reduït a les comunitats de regants en la
mateixa línia que allò que s'ha establida a Itàlia per a les instal·lacions de reg i drenatge.

6.

A més, fent ús de la competències que li són pròpies, el Consell de la Generalitat Valenciana
disposarà el mesurat i fons necessari per assegurar la implicació i participació de la
Direcció General de l'Aigua i de L'Agència Valenciana de l'Energia en el Pla de Foment de
l'Autoconsum i en un Pla eficaç d'Estalvi i Eficiència Energètica en comunitats de regants i
altres entitats de reg.

7.

Este acord es traslladarà al Sr. ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en les
Corts Generals i al Consell de la Generalitat Valenciana”.

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió DE Benestar
Comunitari de data 25 de març de 2014 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple
de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Fontelles que la moció és explicita i pretén reduir els costos en l'agricultua pel
que fa a l'energia elèctrica.
Preguntats la resta de grups polítics tots se’n mostren a favor, per la qual cosa sotmesa la
moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

DESÉ TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE
DENUNCIANT LA
DISCRIMINACIÓ PATIDA PER LA COMUNITAT VALENCIANA EN L'ASSIGNACIÓ
DE RECURSOS PER AL DESENROTLLAMENT RURAL PER AL PERÍODE 2014-2020
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“A finals del passat any 2013, es va arribar a un acord en el si de la UE per a escometre la
reforma de l'actual Política Agrària Comuna i establir les bases que van a regir-la en el període
comprés entre els anys 2014 i 2020.
De resultes d'este acord es va implantar la fitxa econòmica, és a dir, el pressupost que
s'anava a destinar des de la Unió Europea per a la Política Agrícola Comuna, pressupost que va
suposar un important retall en l'import total i, particularment en l'import destinat al sosteniment
del sector agrari espanyol.
Dins del fons de la UE, la política de la PAC és la que major percentatge rep. Amb un total
de 408.310 milions de € per al nou període 2014-2020 en la UE, el gros de la PAC se'l portaran les
ajudes directes, amb 312.700 M€. Per a Espanya, el repartiment de la PAC serà de 37.700 M€ en
matèria de pagaments directes i 8.053 M€ de desenrotllament rural.
El 20 de desembre de 2013 es van publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea els
distints reglaments que definixen les regles del joc en la nova PAC. Particularment important
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resulta ser el Reglament (UE) 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre
de 2013 pel qual s'establixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels
règims d'ajuda inclosos en el marc de la Política Agrícola Comuna i pel qual es deroguen els
Reglaments (CE) 637/2008 i (CE) 73/2009 del Consell, així com el Reglament (UE) 1305/2013 del
Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu a l'ajuda al desenrotllament
rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER) i pel qual es
deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell ja que ambdós fixen els imports econòmics amb
què es farà front al pagament de drets en les diferents produccions agràries que els tenen establits i
les activitats econòmiques subvencionables en l'àmbit rural.
En l'Estat espanyol, en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenrotllament Rural
celebrada el 21 de gener passat es va arribar a l'acord pel qual es va fixar el repartiment del fons
per al desenrotllament rural procedents del FEADER establits en 8.053 M€, dels que a la
Comunitat Valenciana li van correspondre 204 M€, és a dir el 2,5%, inferior inclús a l'assignació
de comunitats molt més reduïdes en superfície com Múrcia. En aquesta conferència,
l'Administració General de l'Estat es va comprometre a aportar el 30% del gasto nacional que
corresponga a cada programa de desenrotllament rural de les CC.AA. calculat a la taxa màxima de
cofinançament permesa pel Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17
de desembre de 2013 relatiu a l'ajuda al desenrotllament rural a través del Fons Europeu Agrícola
de Desenrotllament Rural (FEADER).
Amb tot això, resultarà que l'Executiu central aportarà als programes de Desenrotllament
Rural de la Comunitat Valenciana un màxim de 42 M€, xifra que contrasta clarament amb els 210
M€ que, finalment, va ser l'aportació que va comprometre l'anterior govern socialista en el passat
període de programació de la PAC 2007-2013.
D'esta manera, la quantia de les ajudes que rebrà el camp valencià, és més d'un 80%
inferior al gasto de l'Estat a la Comunitat Valenciana en 2007-2013. Un autèntic desastre que
afecta tots els municipis rurals i també a sectors com a agricultors jóvens o microempreses, entre
altres; i que necessitarà un tremend esforç inversor de la Generalitat Valenciana per a compensar
este retall, cosa impensable tenint en compte l'estat econòmic, prop de la fallida, de la Generalitat.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel
Ple els següents ACORDS
a)

Denunciar la discriminació patida per la Comunitat Valenciana en l'assignació de
recursos per a Desenrotllament Rural per al període 2014-2020.

b)

Instar al Consell de la Generalitat Valenciana perquè reclame al Govern de l'Estat
l'aportació per al període 2014-2020, almenys amb el mateix fons per al Desenrotllament
Rural que va aportar l'anterior Govern per al període de programació de la PAC 20072013, és a dir, un import no inferior a 210 M€.”

Per part del Sr. Secretari es dóna comte del dictamen emés per la Comissió de benestar
Comunitari de data 25 de març de 2014 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple
de l'Ajuntament per set vots ponderats a favor, dels representants dels Grups PSPV-PSOE,
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Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i sis abstencions ponderades dels representants del
Grup Popular.
Explica el Sr. Fontelles que la moció és clara i que es demana que el Govern Valencià reclame
al Govern Espanyol almenys la mateixa quantitat.
Els portaveus del grup de Bloc-Compromís i Independents de Rafelbunyol es manifesten a
favor.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup Partit Popular, es reitera en la postura manifestada en
comissió explicant que la Comunitat Valenciana va rebre 176,4 milions d'euros en el període 2072013. És veritat que ara han donat menys diners i que pot ser discriminatori, però el Govern de la
Generalitat està barallant per aconseguir més diners i té un 15% més. Indica que no la poden votar
en contra, però es van a abstindre.

Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per set vots a favor dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís i sis
abstencions dels regidors del grup Popular.

DESÉ QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE INSTANT EL GOVERN DE LA
NACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE L’IPC PER A PENSIONISTES I JUBILATS
Per part de la Sra. Carbonell, regidor del grup PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“El Govern, torna a incidir a disminuir la renda disponible dels pensionistes en el marc de
les polítiques d'ajust per a complir amb els objectius de dèficit. Volem deixar clar que la formula de
revaloració inclosa en la Llei en què es manté una revaloració mínima del 0,25 % per als anys de
dificultat econòmica del sistema i una revaloració màxima de l’IPC+ 0,50 %, per a anys en què la
situació econòmica millore, esta mesura suposarà una pèrdua important del poder adquisitiu d'este
col·lectiu, en els pròxims anys.
Un col·lectiu important perquè són més de 9 milions i que estan mantenint a més del 25%
de les llars en estos moments. S'ha de tindre en compte que els pensionistes i jubilats Espanyols, en
la immensa majoria dels casos, tenen en les seues pensions la principal i/o única font d'ingressos.
Amb esta política d'ajustos s'estan intensificant els negatius efectes de la crisi, deprimint la
demanda interna i afectant intensament l'activitat econòmica i l'ocupació. A més estes mesures
tenen unes conseqüències molt negatives en la vida de les persones de 65 i més anys, que estan sent
demolidores, portant a un gran nombre de pensionistes i jubilats a la pobresa i a l'exclusió social.
El Govern cedeix a les exigències del nucli més conservador de la Unió Europea i dels
mercats, l'activitat especulativa de les quals continua provocant que l'economia, no es recupere i
que els treballadors/as, els pensionistes i jubilats continuen perdent poder adquisitiu.
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Utilitza el BOE per a congelar les retribucions de què depenen directament de les seues
decisions empleats públics, pensionistes, desocupats, salari mínim, IPREM, mentres que, al
contrari, pugen els preus de servicis públics, que també estan sotmesos a la seua decisió, exemples:
Els medicaments van incrementar el seu preu el 20,9% des de 2011 com a conseqüència del
copagament, repagament en realitat, imposat pel govern. El transport públic urbà va patir una
pujada del 14,6%. La calefacció, la llum i l'aigua van pujar en estos dos anys més del 11,4% pels
“tarifar-vos” elèctrics i els preus del gas.
Este panorama situa en el centre de les nostres preocupacions la insuficiència d'ingressos
del sistema i li diem al Govern que treballe en la urgent necessitat d'abordar este problema amb
una combinació de mesures sobre les fonts tradicionals d'ingressos, les cotitzacions, i l'ús de fonts
addicionals de finançament del sistema, per a abordar l'actual conjuntura de pèrdua d'ingressos
associada a la massiva destrucció d'ocupació i al consum anticipat del Fons de Reserva de la
Seguretat Social.
Hem de mirar pel camí d'enfortir la solidaritat intergeneracional per a assegurar la
qualitat de vida de la nostra població major i posar fi a les injustes polítiques d'austeritat, com a
via per a una eixida de la crisi de manera democràtica i sostenible econòmicament i socialment.
Per tot això, exigim que es mantinga l'esperit de consens del Pacte de Toledo, perquè les
mesures del Govern perjudiquen les persones més dèbils i no es pren, ni una sola com: (Controlar
el frau fiscal, l'economia submergida, els paradisos fiscals, que es podia recaptar entorn de 70.000
milions d'Euros.) perquè hi ha culpables d'esta crisi tan brutal que tenim en estos moments i que no
són precisament els pensionistes i jubilats.
Per tot el que exposa este grup proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS
PRIMER I ÚNIC: Instem el Govern de la Nació a què pose les mesures necessàries perquè els
pensionistes i jubilats recuperen l'IPC que per justícia els correspon”.

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de benestar
Comunitari de data 25 de març de 2014 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple
de l'Ajuntament per set vots ponderats a favor, dels representants dels Grups PSPV-PSOE,
Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i sis abstencions ponderades dels representants del
Grup Popular.
Explica la Sra. Carbonell que la proposta de la moció és clara, i amb ella es pretén millorar
la qualitat de vida de les persones majors i posar fi a les injustes polítiques d'austeritat que
s'apliquen per a eixir de la crisi. Pensen que amb esta política governamental s'està afavorint el
sistema privat enfront del sistema públic de pensions, al no complir-se l'art. 50 de la Constitució,
perquè no es garanteixen unes pensions periòdicament actualitzades. Afig que hi ha més de quatre
milions de pensionistes la pensió del qual està per davall del llindar de la pobresa.
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La Sra. Piquer, regidor del Bloc-Compromís, indica que estan d'acord amb la moció, perquè
estan en contra de qualsevol mitja contra les pensions, tant les que es prenen ara com les que es van
prendre en 2010.
El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol, llig l'últim paràgraf de la
moció per a explicar que tal vegada no s'estan prenent les mesures necessàries per a controlar el frau
fiscal, economia submergida…, i que les que mitges que s'adopten perjudiquen més les classes
mitjanes i baixes que a la classe rica. Però pregunta que va fer el partit socialista en el 2008-2012
quan estava Zapatero i ja hi havia crisi. En tot cas la votaran a favor, perquè és una sol·licitud òbvia.
El Sr. Alcalde, en nom del Grup Popular, indica que demanar sempre és fàcil, però allò que
s'ha complicat és poder donar el que es reclama. Tots saben que els diners de les pensions ix dels
treballadors i de l'aportació de l'Estat. Lògicament si no hi ha treball, la recaptació serà cada vegada
menor. L'aprovaran, perquè volen que es pugen les pensions.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ
ACTUAL DEL MEDI AMBIENT EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“La riquesa mediambiental del País Valencià és una realitat reconeguda des de tots els
àmbits socials, polítics, científics i conservacionistes. La gran biodiversitat que alberga el territori
valencià està representada en els 22 espais naturals protegits de la xarxa valenciana i en desenes
de micro reserves, LICs, zones ZEPA i altres figures de protecció, moltes d'elles incloses en la
Xarxa Naturalesa 2000 reconegudes per la Unió Europea.
Des dels anys 80 del segle XX, els successius governs valencians han redoblat esforços per
vertebrar una xarxa d'espais protegits coherent amb la protecció del mig fent compatible esta
protecció amb un ús públic sostenible. Al mateix temps s'ha treballat en la divulgació dels valors
naturals valencians a través de nombroses campanyes, que amb els anys han sigut referents tant en
l'àmbit estatal com internacional. Este esforç ha tingut conseqüències positives en un sector tan
important per a l'economia valenciana com és el turisme, perquè a la tradicional oferta de sol i
platja, s'ha afegit la possibilitat d'un turisme verd en auge capaç de desestacionalitzar l'afluència
de visitants a les nostres comarques, amb les conseqüències de revitalització de les poblacions de
l'interior del país, tradicionalment oblidades pel turisme.
A més, gràcies als programes d'educació ambiental sorgits des de la Generalitat a través
de l'empresa pública VAERSA, la comunitat educativa, en tots els seus nivells, ha tingut accés a
una formació en matèria mediambiental que ha fet possible que ara com ara els alumnes siguen
més respectuosos amb el mig i més conscients de les conseqüències d'un ús desmesurat dels
recursos, arribant a conéixer, valorar i apreciar la gran biodiversitat que atresora la naturalesa
valenciana.

26

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

Tot açò ha sigut possible des de l'àmbit públic, des de la consolidació d'un servici públic
orientat a la conservació, protecció i divulgació del nostre patrimoni natural. En els últims 25 anys,
s'ha aconseguit posar en valor tota esta riquesa natural amb les grans conseqüències positives per
tot el món conegudes.
L'actual situació de crisi ha vingut a alterar esta progressió positiva per a posar en risc
allò que s'ha aconseguit fins ara. En estos moments, a pesar de les dificultats, no podem permetre
que el que s'ha aconseguit en matèria de medi ambient, tan positiu per a la societat en el seu
conjunt, es pare ni un sol segon. Hui, més que mai, resulta necessari defendre i mantindre les
conquistes adquirides i continuar impulsant polítiques que facen efectiu el dret a gaudir d'un medi
ambient en les millors condicions possibles. Per a açò és necessària una protecció eficaç, però
també continuar amb el treball d'educació, difusió i divulgació realitzat fins ara.
Per tot açò, resulta del tot imprescindible continuar avançant per aconseguir consolidar
polítiques mediambientals efectives, més enllà d'interessos particulars, polítiques que
s'encarreguen, sobretot, de la conservació i d'un ús compatible amb la seua sostenibilitat. Les
administracions públiques tenen l'obligació de promoure accions encaminades a este fi.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació
pel Ple els ACORDS següents:
PRIMER.- Esta corporació municipal entén que la situació actual del medi ambient valencià es
podria qualificar de precària després dels retalls tant en inversions com en personal, necessaris
per a dur a terme les actuacions convenients per a continuar avançant en els objectius de
conservació i millora del nostre entorn. Com a conseqüència de l'acomiadament de prop de 200
treballadores i treballadors de VAERSA a través d'un ERE declarat nul pel TSJ de València i que
en estos moments es troba recorregut per la Generalitat davant del Tribunal Suprem, la situació
dels nostres espais naturals s'ha vist deteriorada en tots els nivells d'actuació, amb les
conseqüències negatives que està tenint tant per a la conservació, protecció i divulgació del
patrimoni natural com per al turisme i per a aquells productors que en el seu moment es van acollir
a la “MARCA PARCS” com a segell de qualitat dels seus productoa. Tant és així que molts
productors i inclús ajuntaments que el seu terme municipal es troba dins d'alguns dels parcs
naturals, estan sol·licitant ser exclosos dels mateixos.
SEGON.- Esta corporació municipal manifesta la necessitat d'apostar per una política
mediambiental encaminada a aconseguir els objectius ja exposats, extensiva i integral. Per a açò és
necessari comptar amb el personal adequat, tant en formació com en número, per la qual cosa
demanem a la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'infraestructures que després de
la fallada de nul·litat de l'ERE en VAERSA, reincorpore els treballadors i treballadores afectats els
seus llocs de treball i mantinga a ple rendiment les instal·lacions associades en la xarxa d'espais
naturals per a dur a terme programes realistes i efectius en pro d'un medi ambient de qualitat."

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Obres Públiques
de data 25 de març de 2014 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per set vots ponderats a favor, dels representants dels Grups PSPV-PSOE,
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Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís, i sis abstencions ponderades dels representants del
Grup Popular.

Explica el Sr. Fontelles que hi ha un ERE en VAERSA, que dóna servici de protecció,
informació i divulgació sobre el medi ambient i és pel que es demana que es reincorpore els
treballadors afectats per l'ERE, que ja ha sigut declarat nul per davant del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana.
Preguntats la resta de grups polítics, els portaveus dels grups d'Independents de Rafelbunyol
i Bloc-Compromís es manifesten a favor.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup Popular, manté l'abstenció del seu grup, perquè són de
l'opinió que no poden votar en contra una moció que demana que la gent conserve el seu lloc de
treball. Però està clar que la Generalitat Valenciana havia de reestructurar els llocs de treball i
s'intenta que els servicis que s'estan prestant en els parcs no es vegen afectats. Afig que, a pesar de
l'ERE, a la província de València s'ha contractat a diversos tècnics.

Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per set vots a favor dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Bloc-Compromís i sis
abstencions dels regidors del grup de Popular

DESÉ SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS PER A L'ELABORACIÓ
D'UN DÍPTIC INFORMATIU SOBRE LA UTILITZACIÓ CORRECTA DELS PARCS,
JARDINS, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I RECREATIVES I MOBILIARI URBÀ.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es dóna lectura a moció següent:




“Ja fa molt de temps es va aprovar en este Ple la realització de campanyes contra les
defecacions canins.
Així mateix s'han detectat usos indeguts en els parcs i jardins de la població i continus
maltractaments del mobiliari urbà.
En este Ajuntament s'ha creat una borsa de treball per a peons destinada a pal·liar la
desocupació a Rafelbunyol.

És per això que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
a) 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 de l'incompliment de les
mateixes.
b) Que alguna de les persones contractades de la borsa de treball com a peons realitze
tasques informatives i de control sobre el bon ús dels parcs, jardins, instal·lacions, creantse així la figura d'eco-agent.
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c) Esta activitat s'hauria de posar en marxa per als mesos d'estiu on són més visitades les
zones i instal·lacions a controlar.”

Per part del Sr. Secretari es dóna comtpe del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 25 de març de 2014 en la que els representants dels grups Polítics van
dictaminar favorablement la Moció per unanimitat condicionada a la rectificació del punt núm.2, en
els termes expressats en la Moció que s'acaba de llegir.

Explica el Sr. Carbonell que no pensava que la moció generara tanta discussió el punt núm.
2. Es tractava de tirar mà de les partides pressupostàries existents. També s'ha parlat d'incidir en la
campanya de defecacions canines. Es pot comptar amb la gent de la desocupació perquè realitze
esta campanya, repartint díptics i explicant el bon ús i les conseqüències. Se'ls ha suggerit que
suprimírem en el punt núm. 2 quan s'indicava “creant-se així la figura d'eco-agent·”, i així s'ha fet.
La Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, està a favor de la
moció, tant dels díptics com de la figura de l'eco-agent, sempre que estiga dins de la partida
pressupostària. Els agradaria que s'especificara més les seues funcions i l'horari a realitzar.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta el vot a favor del seu grup.
El Sr. Alcalde, en representació del Grup Popular, indica en primer lloc que el problema de
les defecacions canines és una protesta general de tot el poble. Es van fer tríptics, es va denunciar
per part de la policia i el problema persistix. Respecte a la dotació pressupostària, indica que 20.000
€ es necessiten per a la desocupació obrera, i els altres 20.000 € són per a tot l'any. Respecte al tema
de la utilització de parcs, jardins…, no estaria malament que en el col·legi, per part dels professors,
s'incidira en l'atenció d'estes instal·lacions, perquè qui fan mal ús de les mateixes són principalment
els xiquets; afig que en el tema dels joguets, hi ha un manteniment amb una empresa, i estan en
condicions per a evitar qualsevol problema.
El Sr. Carbonell respon al grup d'Independents de Rafelbunyol que les funcions d'estes
persones serien les d'informar sobre el compliment de la normativa, perquè repartir el díptic no és
prou. No es tracta d'inventar res de nou, perquè ja s'està fent en altres municipis. El seu grup és de
l'opinió que estes persones deurien, en els mesos d'estiu i a la vesprada, que és quan més gent hi ha,
anar als parcs i piscina per a repartir els díptics i informar els usuaris de les instal·lacions. En el fet
que es done esta informació en el col·legi, consideren que ja es dóna de manera transversal en
moltes assignatures, en les que es tracta de l'atenció dels arbres, les plantes, el medi ambient…
Respon la Sra. Barrachina que tenien clar que la tasca era la d'informar, però a l'estar dins
de la partida de la desocupació, pensaven que eixa mateixa persona en els mesos d'estiu podia portar
el manteniment, no sols informar, perquè tenen clar que la funció sancionadora no la poden exercir.
El Sr. Carbonell explica que la moció parla de realitzar un díptic i d'informar. Una altra cosa
és que l'equip de govern vullga fer-la més extensa.
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Respon el Sr. Bohigas, portaveu del grup Partit Popular, que faran el que es puga, però que
la moció demana una campanya informativa. Pensa que ja hi ha un encarregat del parc i es porta el
manteniment. Tal vegada haurien de dirigir la campanya a conscienciar la gent que les instal·lacions
són de tots i que tots hem de respectar-les i cuidar-les.
Insistix el Sr. Alcalde que de moment no ha passat res.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS INSTANT A LA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS A INICIAR ELS TRÀMITS PER A
DECLARAR BÉ D'INTERÉS CULTURAL L'ARXIU DE RÀDIO TELEVISIÓ
VALENCIANA
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup del Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Radiotelevisió Valenciana (RTVV), amb els canals de televisió i de ràdio, ha sigut en els
últims 24 anys, un registre de molts dels esdeveniments principals que han passat en el País
Valencià: des de festes a catàstrofes, des d'esports a notícies econòmiques. A pesar de les faltes pel
que fa a pluralitat informativa, la veritat és que RTVV era un ens amb una presència
importantíssima del valencià, que oferia un servici públic de televisió i ràdio de proximitat, i que
garantia que molts pobles i comarques, que moltes tradicions i iniciatives, tingueren una
repercussió pública que ara, des del seu tancament, difícilment podran aconseguir.
Des del tancament de l'ens, a més, perilla el propi arxiu de RTVV, un arxiu que és història
viva del nostre poble. Més de dos dècades de gravacions ho formen: la vida del nostre País ha
passat per davant de les cambres i els micròfons de RTVV. Renunciar a eixe patrimoni és renunciar
a la nostra pròpia història, a la nostra memòria com a poble.
En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal de Bloc-Compromís, El
Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol
PROPOSTA D'ACORD:
Instar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a iniciar els tràmits per a declarar Bé
d'Interés Cultural l'arxiu de Ràdio Televisió Valenciana.

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari de data 25 de març de 2014 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple
de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus de la resta de grups polítics, es ratifiquen en allò que s'ha
manifestat en la comissió.
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Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS MANIFESTANT EL SEU
DESACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE 14 DE FEBRER DE 2014 DE LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS,SOBRE ACTUALITZACIÓ DEL CATÀLEG DE
LLOCS DE TREBALL DOCENT
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“El passat 18 de febrer de 2014, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va publicar
en la DOGV la Resolució de 14 de Febrer de 2014 .
En esta RESOLUCIÓ la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports modifica la Resolució
de l'any passat de 2 d'abril de 2013, en la que es procedia a establir l'actualització del catàleg dels
llocs de treball docent i la denominació dels centres docents públics d'Educació Infantil i Primària
i Educació Especial.
En l'actual RESOLUCIÓ es torna a modificar el catàleg d'unitats, la relació de llocs de
treball de personal docent, els programes lingüístics i la denominació de centres docents públics
d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i centres d'educació Especial
de titularitat de la Generalitat Valenciana.
Les conseqüències directes d'esta RESOLUCIÓ són la supressió d'unes 155 unitats, de les
que 70 unitats són de grups PEV i unes 82 unitats de valencià pendent de si els centres trien
suprimir la d'ensenyament en valencià o la d'ensenyança en castellà; i la pèrdua d'uns 203 llocs de
treball.
En el cas concret de Rafelbunyol es mantenen les 14 unitats existents d'Educació Infantil i
se suprimix una unitat de les 24 existents d'Educació Primària (una de 3er.) amb la supressió d'un
lloc de treball de mestre, una unitat que no s'hauria de suprimir per diversos motius: sobrepassem
la ràtio, hi haurà més alumnes en el curs 2014-2015 que en l'actual...
És obligació de les administracions públiques la planificació dels recursos i la seua
adequació a les necessitats i a les demandes dels ciutadans i de les ciutadanes, que en l'àmbit de
l'educació no pot ser anual. La planificació ha de comptar amb la participació de la comunitat
escolar.
Esta RESOLUCIÓ no té en compte els criteris lingüístics a l'hora de suprimir unitats, no té
present el projecte d'educació plurilingüe que necessita el sistema educatiu valencià. A més la
Conselleria fa una cessió de la seua responsabilitat en mans dels consells escolars de centre.
PROPOSTA D'ACORDS
PRIMER- Que l'Ajuntament de Rafelbunyol manifeste el seu desacord amb la RESOLUCIÓ de 14
de febrer de 2014.
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SEGON- Que no s'elimine la unitat de 3er. de Primària del col·legi públic Mare de Déu del
Miracle de Rafelbunyol.
TERCER- Enviar la moció, una vegada aprovada, a la Mesa de Les Corts, a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports i a la Plataforma en Defensa de l'Ensenyança Pública i al Consell
Escolar del Col·legi Públic Mare de Déu del Miracle.”
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió de benestar
Comunitari de data 25 de març de 2014 en la qual la Mociףn fur dictaminada favorablement al Ple
de l'Ajuntament per cinc vots ponderats a favor, dels representants dels grups del PSPV-PSOE i del
Bloc-Compromís, i set abstencions ponderades, dels representants dels grups Popular i
Independents de Rafelbunyol.

Explica el Sr. Carbonell que la moció és molt simple. Tenen coneixement de la resolució de la
Conselleria, per la que el Col·legi Públic perd una unitat en tercer de primària. Han parlat amb
l'equip directiu i els van indicar que no existien motius per a suprimir eixa unitat perquè les
previsions de matrícula eren majors, i que ells per la seua banda presentarien les al·legacions
oportunes i que agrairien que el Ple de l'Ajuntament també les fera.
La Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, pregunta si hi ha una
queixa clara de l'equip directiu sol·licitant el suport o simplement ho va detectar el seu Grup. El Sr.
Carbonell reitera el que manifesta anteriorment. La Sra. Barrachina explica que el seu partit
continua en la seua postura d'abstenció, perquè no volen entrar en la guerra dels retalls educatius i a
més consideren que no és competència municipal. Evidentment estan en contra de les pèrdues de
llocs de treball. Reitera que no volen entrar en la guerra de retalls, perquè es tracta de quelcom que
cal perdre per a poder continuar mantenint l'estat de benestar a què estem habituats.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta el vot a favor del seu grup i
es mostra sorprés de la postura del grup Independents de Rafelbunyol.
La Sra. Piquer, regidor responsable de l'àrea d'educació, manifesta que s'han posat en
contacte amb l'Inspector de zona i els ha demanat que esperen. És cert que el centre escolar està
saturat i sempre entren més xiquets de què acaben els seus estudis. Però estan esperant conéixer la
postura d'inspecció.
El Sr. Carbonell sap que no és un tema de la seua competència, però sí que estan preocupats
per este assumpte, perquè consideren que es tracta d'un recurs de primera necessitat. Poden entendre
el tema dels retalls, però fins a un cert punt. Insistix en el fet que la direcció del col·legi els va
demanar suport.
Intervé el Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indicant que
l'obligació de l'equip directiu del col·legi era haver-se dirigit a l'ajuntament a través d'un escrit, i no
ha sigut així. La regidoria d'educació ja s'ha preocupat pel tema i tal vegada ens estiguem avançant..
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El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta el seu desacord en el primer
punt de la moció, però reconeix que els altres dos punts reflectixen la realitat del que ocorre a
Rafelbunyol, per la qual cosa atenent al que ens afecta, el seu grup la votarà a favor, encara que
insistix que ja estan en contacte amb l'administració educativa.
Afig el Sr. Alcalde que el problema del col·legi és greu, perquè està massificat i és l'únic
col·legi de la província que té prop de 1.000 alumnes. Estan a l'espera que construïsquen el nou
col·legi, el qual ja té tots els permisos. Només fa falta que vinguen a construir-ho.
El Sr. Carbonell manifesta que si són temes que afecten els veïns de Rafelbunyol, el seu
grup presenta la moció, recordant que en el seu moment van presentar esmenes per a la construcció
del col·legi.

Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per onze vots a favor dels
regidors dels grups Popular, PSPV-PSOE i Bloc-Compromís i dos abstencions dels regidors del
grup Independents de Rafelbunyol.

DESÉ NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE REALIZACIÓND
D'UN ESTUDI TÈCNIC SOBRE CONSTRUCCIÓ DEL CAMP DE FUTBOL I SI ÉS EL
CAS SOL·LICITAR EL CANVI D'OBRA A REALITZAR EN EL PPOS 2014-2015
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“El grup municipal que representem ha presentat al llarg de la legislatura tot un conjunt
de mocions adscrites a la rehabilitació del poliesportiu municipal: piscines, tenis, frontons, camp
de futbol... Al llarg de l'any 2013 es van afrontar les obres necessàries perquè a l'estiu de 2013 es
reinauguraren les piscines municipals amb un notable èxit d'assistència.
A proposta d'este grup municipal els diners del PPOS 2014-2015, s'havia de destinar a la
rehabilitació del poliesportiu. El termini per a presentar les pertinents propostes a la Diputació era
el 15 de gener de 2014 i el nostre ajuntament va demanar la rehabilitació dels frontons amb un
pressupost de 26.620 € i la construcció de dos pistes de tenis amb un pressupost de 95.840 €. En el
Ple de 18 de febrer de 2014, la Diputació de València va aprovar la proposta de l'Ajuntament i
tenim concedits eixos 122.460 € per al bienni 2014-2015.
A més d'això tenim pendent la firma del conveni singular amb la Diputació de 89.000 €,
pendent de firmar per falta del pertinent informe de la intervenció provincial, per a destinar-los a
la rehabilitació del poliesportiu. Este ajuntament tenia previst que amb eixa quantitat s'afrontara la
urbanització de la zona on estan les piscines, els frontons i on s'havien de construir les pistes de
tenis.
Després de tot el que hem referit, l'Ajuntament de Rafelbunyol ha adjudicat la venda
d'almenys 4 parcel·les municipals per un valor de 178.000 €.
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Recentment i a través del nostre Diputat Provincial se'ns ha confirmat l'aprovació de les
obres per 122.460 € i a preguntes nostres ens ha contestat que per raons d'interés general
l'Ajuntament podria demanar el canvi de les obres a realitzar.
Amb tot el que hem exposat tenim:
1. 187.000 € com a mínim de la venda de parcel·les.
2. 122.460 € del PPOS.
3. 90.000 € del conveni singular amb la Diputació.
El que fa un total de 399.460 €.
Atenent a tot el que hem exposat presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
8. Que l'arquitecte municipal amb l'assessorament de la Secretaria municipal faça el
pertinent estudi per a determinar si amb els 399.460 € es pot afrontar la construcció del
camp de futbol.
9. En el cas que fóra possible i viable que l'Ajuntament demane a la Diputació, per motius
d'interés general, el canvi de l'obra a realitzar en el PPOS 2014-2015.”

Per part del Sr. Secretari es dòna compte del dictamen emés per la Comissió d'Obres
Públiques de data 25 de març de 2014 en la qual la Moció va ser dictaminada favorablement al Ple
de l'Ajuntament per huit vots ponderats a favor, dels representants dels grups popular i del BlocCompromís, i cinc abstencions dels Regidors dels grups PSPV-PSOE i Independents de
Rafelbunyol.

Contínua explicant el Sr. Carbonell que a ningú se li escapa que es tracta d'una necessitat
que té el municipi. El seu grup va proposar que el PPOS es destinara al poliesportiu, però ara que hi
ha quelcom de diners de la venda de les parcel·les podria determinar-se el canvi d'obra i destinar-ho
al camp de futbol en compte de a la construcció de les pistes de tenis i del frontó. Demanen que ho
estudien els tècnics i si conclouen que no és possible que argumenten el per què.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que el seu grup
té moltes preguntes i molts dubtes respecte d'això. En l'exposició de la moció mencionen que les
obres incloses en el PPOS 2014-2015 és arran d'una proposta del seu grup. En un acord plenari de
novembre ja es detallava les obres, llegint el mateix, però la proposta era per a 2014. El tema del
bienni ho van indicar en la comissió Informativa, llegint a continuació el dit tema. Ara s'afirma
directament que ja està aprovat el PPOS 2014-2015. Sol·licita informació i aclarisquen per què, atés
que al seu entendre, es modifica l'acord plenari quan es van aprovar les obres a incloure en el PPOS
2014
Quant al conveni singular es tracta d'un pla que en un principi era per a construir la pista de
basket, passant-se a aprovar la subscripció del conveni al novembre de 2013, però es va parlar del
poliesportiu, no del camp de futbol. Quants als diners de les parcel·les, estes encara no s'han pagat.
Recorda les obres realitzades en 2013 en el poliesportiu que van suposar un gasto (piscina,
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honoraris tècnics, direcció obra…) i que pensen que encara no estan liquidats en la seua totalitat.
Finalment indica que igual a la Sra. Interventora li fa falta diners de les parcel·les per a cobrir estes
partides.
En definitiva demanen que s'aclarisca el tema del PPOS, i el conveni subscrit amb
Diputació per al poliesportiu i també si són necessàries altres obres municipals. Acaba sol·licitant
informe d'intervenció per a veure si es necessita diners.
Respon el Sr. Alcalde, en representació del grup Popular, que el conveni s'havia de remetre
a Diputació abans del 20 de novembre. En referència al PPOS, és possible canviar les obres,
considerant que l'important és la construcció del camp de futbol.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que es pot modificar l'obra
del PPOS, perquè els diners obtingut de la venda de les parcel·les era per a destinar-ho a la
construcció del camp de futbol, tal com es va quedar en una reunió de portaveus. En el seu moment
ja els va paréixer car 600.0000 € la construcció del camp de futbol, per la qual cosa estan d'acord
que es realitze un informe per a poder abaratir-la. Pensa que els diners s'ha de destinar a allò que
s'ha pactat pels grups polítics. Porten molts anys sense camp de futbol. Però l'important és veure si
realment poden fer-ho més econòmic

Respon el Sr. Carbonell, que és veritat que es va acordar en ple les obres de 2014 i tant el
PSPV-PSOE com Independents de Rafelbunyol van comentar que si s'incloïa també el 2015 se'l
qüestionarien. Però la realitat és que el PPOS d'enguany és per al bienni 2014-2015, per la qual cosa
es va tramitar així. El que s'havia de fer és programar bé les obres i el gasto, perquè el corresponent
a 2015 no ho pagaran fins llavors. Els 89.000 € del conveni a firmar amb Diputació eren per a la
Rehabilitació del poliesportiu, per la qual cosa poden destinar-se al camp de futbol, perquè està dins
del poliesportiu. Entenen que hi ha una possibilitat real de fer ara el camp de futbol, per la qual cosa
la moció el que planteja és veure si es pot fer.
El Sr. Encarnación indica que no insistirà en el tema, però que li haguera agradat que
s'informara els partits polítics que el PPOS de Diputació era bianual. Es tracta d'una queixa que ha
plantejat.
Intervé el Sr. Secretari per a aclarir que este tema es va tractar en el ple passat, en informes
de l'Alcaldia, llegint el fragment corresponent. Aclarix que l'opció telemàtica a l'hora de fer la
sol·licitud, només els permetia fer la sol·licitud per al bienni. Posats en contacte amb Diputació, els
van indicar que el pla era únic. El problema, tal com ha apuntat el Sr. Carbonell, és que la part
disponible del 2015, que és el 50% de la subvenció, no es rebrà fins a eixe exercici, per la qual cosa
és veritat que ha de programar-se perquè es vagen executant les obres en els dos exercicis, havent
d'estar executat en la seua totalitat al maig de 2015.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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VINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE ESTABLIMENT D'UNA
RELACIÓ DE DIES FESTIUS SUSCEPTIBLES DE SER OBJECTE D'AMPLIACIÓ DE
L'HORARI DE TANCAMENT PER A ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS
RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS.
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Les festes són la màxima manifestació popular i representen els orígens, els costums i les
tradicions d'un poble. A Rafelbunyol, a part de les religioses i patronals, també tenim les de la
setmana de festes populars. D'entre totes estes destaquem la de Sant Antoni, disfresses, paelles i les
nits de nadal i de cap d'any. Tots estos dies festius estan molt arrelats entre la població i el veïnat
aprofita per a celebrar, trobar-se amb els amics, gaudir i fer poble. Són dies i nits de celebrar i de
fer-ho pels carrers i establiments de la població.
Moltes vegades les nits s'han allargat i la policia local, atenent a les seues competències,
desallotgen i tanquen els establiments atenent a l'horari marcat segons la llicència dels locals.
Tenint en compte que s'han de complir els horaris i el descans del veïns també hem de tindre en
compte a l'hora d'organitzar les festes la llei 14/2010 de la Generalitat d'espectacles públics,
activitats recreatives i establiments públic en relació amb l'orde 8/2013 de regulació d'horaris.
Atenent a esta normativa l'orde en el seu art. 6 establix que les festes populars i patronals...tendrán
l'horari que fixe l'ajuntament del municipi en el terme de què se celebren, en atenció a les
circumstàncies concurrents, procurant, en tot cas, comptabilitzar el seu exercici amb l'aplicació de
les normes vigents en matèria de contaminació acústica.
D'altra banda, l'article 11 d'esta mateixa orde establix que amb caràcter excepcional els
ajuntaments podran autoritzar a l'ampliació de l'horari general establit amb motiu de les festes
locals i patronals o per a dies concrets de caràcter firal o festiu....esta ampliació d'horari serà
aplicable als establiments arreplegats en esta orde en l'article 2. en el punt 3 estipula que les
ampliacions previstes hauran de ser comunicades a la Conselleria competent, a les autoritats
policials corresponents dins dels 15 dies següents a la seua autorització de manera motivada els
dies en què s'aplicarà l'horari excepcional.

Atenent a esta normativa i tenint en compte que en comparació a altres municipis
comarcals el tancament i finalització dels dies festius i, en concret, de les cinc dates assenyalades
en la moció. Des del grup municipal Bloc-Compromís presentem les següents propostes d'acord:
2. 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.
3. Una vegada decidit comunicar-ho a la Conselleria corresponent i a les autoritats policials
tal com establix la normativa aplicable.”
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Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior de data 25 de març de 2014 en la qual la Moció va ser dictaminada favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Explica la Sra. Piquer que volen que s'aplique la normativa d'ampliació d'horaris a les festes
tradicions i locals acordant les dates pel ple.
Preguntats els portaveus dels grups d'Independents de Rafelbunyol i del PSPV-PSOE,
manifesten el vot a favor.
El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, manifesta que per a evitar els successos que
han ocorregut enguany en Sant Antoni, que siga l'Ajuntament el que propose l'ampliació d'horari de
tancament.
Respon el Sr. Alcalde que fins ara només podia ampliar-se una hora més el tancament.
Segons la nova normativa, pareix que no especifica el temps que es pot ampliar el tancament, i que
es dóna a entendre que l'horari ho pot fixar l’alcaldia.
Aclarix el Sr. Carbonell que els festejos en el carrer públic per motius tradicionals, sí que
pot determinar l'horari de tancament, però el locals només poden tindre ampliat el seu horari en una
hora. El que demana la moció és que determinem que dies tenen ampliació d'horari els locals.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VINT-I-UNÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL BLOC-COMPROMÍS D'INICIACIÓ DELS
TRÀMITS LEGALS PER A SOL·LICITAR A LA GENERALITAT LA DELEGACIÓ DE LA
COMPETÈNCIA EN LA GESTIÓ I MANTENIMENT DE L'ESCOLETA EL PARC
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup Bloc-Compromís, es llig la moció següent:
“Després de mesos d'incertesa el dia 7 de març de 2014, el Consell d'Administració d'ACMURSA,
empresa pública responsable de la gestió de l'Escoleta el Parc, va anunciar el cessament d'activitat
de la mateixa per al dia 14 del mateix mes. Eixa incertesa va estar provocada, entre altres, pel
Concurs de Creditora comanda pel Consell d'Administració de la mercantil, responsable de la
gestió de l'Escoleta i del Centre Especial d'Ocupació (CEE), el 4 de juliol de 2013 i que va ser
aprovat el 10 de setembre de 2013 per l'autoritat judicial competent.
Cal dir que l'Escoleta era i és viable, però s'ha vist arrossegada pel Concurs de Creditors com a
conseqüència del que va passar en el CEE. Sense ganes d'aprofundir en els fets que ens van portar
a la situació descrita, es poden assenyalar com a motius fonamentals els següents:
1. La mala gestió dels màxims responsables de la mercantil al llarg de més de 12 anys, el Sr.
Jaime García i el Sr. Jesús de Obeso:
1. El creixement desmesurat del personal del CEE, que va haver de suportar més d'un
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2.
3.
4.
5.
6.

ERE.
La no adequació dels treballs realitzats als preus cobrats en les empreses
col·laboradores el que provocava que no haguera marge de benefici.
La inexistència d'una planificació estratègica: ni plans de viabilitat, ni estudis de
mercat...
El desmesurat endeutament de més d'1 milió d'euros en pòlisses de crèdit per a
pagar jornals i gastos generals, sense que feren botar les alarmes.
L'escassa informació entregada als membres del Consell d'Administració i de la
Junta General d'Accionistes.
...

2. Els retalls i els impagaments de la Generalitat.
c) Des de 2009 a 2013 els retalls al CEE van ser de més del 40% en els subvencions
del SERVEF.
c) Constants retards tant en el pagament dels subvencions del SERVEF per al CEE,
com de la Conselleria d'Educació per a l'Escoleta
3. I en els últims temps, la falta de comunicació entre el Consell d'Administració de la
mercantil i les treballadores i els pares de l'Escoleta.
A pesar d'això, des d'este grup municipal veiem prioritari la recuperació de l'Escoleta com a
prestadora d'un servici públic essencial , encara que el que ha succeït i els efectes de la llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, ho fan difícil.
dels informes elaborats per la secretària municipal i per l'equip d'advocats que assessoren
l'Ajuntament, cal destacar que amb l'aprovació i entrada en vigor de la llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, els ajuntaments tenen com a
competències pròpies en matèria d'educació els següents:
Art. 25.2 n): Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb
les administracions educatives en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous
centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats
en centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
Cal destacar que en el dit article no es parla de la gestió de les Escoles Infantils. És a l'article 27.3
on diu:
Amb l'objecte d'evitar duplicitats administratives, millorar la transparència dels servicis públics i
el servici a la ciutadania i, en general, contribuir als processos de racionalització administrativa,
generant un estalvi net de recursos, l'Administració de l'Estat i els dels comunitats autònomes
podran delegar, seguint criteris homogenis, entre altres els competències següents:
.../...

38

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

e) Creació, manteniment i gestió dels escoles infantils d'educació de titularitat pública de primer
cicle d'educació infantil.
.../...
El que ve a significar que la competència quant a la creació, manteniment i gestió dels escoles
infantils no recau en el municipi, i que la norma l'única cosa que preveu és la possibilitat de
delegar en els mateixos l'exercici d'esta competència, que en el cas valencià recau en la
Generalitat.
És per tot l'exposat anteriorment que presentem la següent Proposta d'Acord:
2. Iniciar de manera immediata els tràmits legals per a demanar a la Generalitat Valenciana
la delegació de la competència en la gestió i el manteniment de l'Escoleta el Parc, per a
poder decidir en el futur el model de gestió de la mateixa”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior de data 25 de març de 2014 en la qual la Moció és dictaminada favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.

Continua explicant el Sr. Carbonell que la moció s'explica per si mateixa. Hi ha un edifici,
molts xiquets a Rafelbunyol, i gent que ha treballat allí des de fa molt de temps. La legislació actual
diu que la Generalitat és la que té la competència, i el seu grup considera que ja es deu de sol·licitar
la competència a la Generalitat i després ja veuran per quin model de gestió s'opta. Els assessors
s'han pronunciat en el sentit que fins que no es liquide definitivament ACMURSA no es pot iniciar
l'activitat del centre, però ja es pot demanar que ens deleguen la competència per a la seua gestió,
sense pronunciar-se sobre el model de gestió a realitzar en el futur, perquè les circumstàncies són
canviants.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que el seu partit ha
presentat una moció semblant a esta i que va a continuació. Només canvia el punt d'acord, llegint
els punts d'acord de les dos mocions, indicant que el seu partit en la moció ja demana la gestió
indirecta de l’Escoleta. Explica que demanen esta gestió, perquè actualment la gestió directa no pot
realitzar-se per llei, ja que limita la contractació de personal i la creació de noves societats. Només
podrien fer-ho per “necessitats urgents”, però este supòsit limita la contractació a un temps definit i
sense possibilitat de pròrroga, la qual cosa ens impossibilita fer-ho davall este epígraf. Tot açò es
resumix que actualment l'única possibilitat que té l'ajuntament és la gestió indirecta basant-se en les
circumstàncies actuals.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, diu que la situació d'ACMURSA va
acostar a la liquidació de la societat. Es van realitzar moltes reunions de portaveus i tots volien
continuar amb “l'escoleta municipal”. El problema de la guarderia és que estava dins
d'ACMURSA. Si no ho haguera estat, no hi hauria hagut cap problema. Tots els grups pensen que
és una necessitat que es preste el servici de la guarderia. El seu grup veu més correcta la moció del
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Bloc, que la d'Independents, la qual es decanta ja per una concessió administrativa, mentres que la
primera deixa el tema obert. Pensa que el primer pas és demanar la delegació de competències per a
poder gestionar la guarderia, per la qual cosa votaran a favor.
El Sr. Alcalde, en representació del grup del partit Popular, indica que segons l'art. 28 de la
Llei de Règim Local els ajuntaments podien realitzar activitats complementàries d'altres
administracions. Amb l'actual redacció, açò ha desaparegut. Ara es parla de les competències
pròpies i impròpies. Amb la llei actual no són competents per a tindre una guarderia. Però sí que
poden demanar que els deleguen la competència, per la qual cosa la moció té sentit, ja que no va
més enllà. Si no ens deleguen la competència, vaga tractar sobre el model de gestió de la guarderia.

El Sr. Carbonell, indica que el Sr. Encarnación fa referència a un document que està caducat
des del moment que la situació que es planteja no és la venda d'una unitat econòmica sinó,
l'assumpció d'una competència. Agraïx l'esforç que ha realitzat el grup d'Independents presentant la
moció que ells han considerat millor. Li instaria que la canviara i que no concretara el model de
gestió, perquè la realitat pot canviar i no saben en un futur, si concedixen la delegació de la
competència, quin model ens permetrà la llei. Si ho fera la votaria a favor, si la continua mantenint
li anuncia que la votarà en contra.
Agraïx les paraules el Sr. Encarnación, però indica que ja va deixar molt clars els motius
que tenien per a presentar la moció tal i com ho han fet, perquè consideren que és l'única possibilitat
a hores d'ara. Reitera l'agraïment però anuncia l'abstenció del seu grup.
Intervé el Sr. Secretari per a explicar en què consistix la gestió directa i la gestió indirecta.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups del Partit Popular, PSPV-PSOE i Bloc-Compromís, i dos abstencions dels regidors del grup
Independents de Rafelbunyol.

VINT-I-DOSÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
SOL·LICITUD D'ACORD DE DELEGACIÓ A LA COMUNITAT AUTÒNOMA PER A LA
GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVICI DE L'ESCOLETA INFANTIL
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es dóna lectura a la
Moció següent:
“Per interlocutòria de data 10 de setembre de 2013 es va declarar el concurs voluntari
abreviat de la mercantil ACMURSA. El 3 marzode2014 motivat per la caiguda d'ingressos de la
guarderia, junt la declaració de liquidació en el procediment concursal, es va acordar en el
Consell d'Administració d'ACMURSA sol·licitar el cessament definitiu de l'activitat de l'Escola
infantil.
Este escenari ens ha portat a no poder continuar oferint el servici d'Escola Infantil, tal com
s'ha realitzat durant molts anys a través de la societat mercantil Acmursa.
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Són moltes les famílies de Rafelbunyol amb xiquets que estaven matriculats en l'Escoleta
Infantil, que davant d'esta contrarietat i amb la impossibilitat de poder-los ubicar als seus fills en
l'única guarderia privada d'esta localitat han hagut de buscar-se este servici en altres poblacions,
la qual cosa ha provocat un justificat malestar i reprotxe general cap este Ajuntament i els polítics
que ho formem. Esta circumstància s'agreuja a causa de la recentment posada en marxa de la Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local 27/2013 de 27 de desembre, llei que
impossibilita als Ajuntaments de les competències necessàries per a poder continuar oferint este
servici públic, llevat que medie un acord de la delegació de la Comunitat Autònoma.
Este acord de delegació per la Comunitat Autònoma a què fa referència esta nova llei, ve
arreplegat en el següent article.
27-3: Amb l'objecte d'evitar duplicitats administratives, millorar la transparència dels
servicis públics i el servici a la ciutadania i en general contribuir als processos de racionalització
administrativa, generant un estalvi net de recursos, l'administració de l'estat i de les comunitats
autònomes podran delegar, seguint criteris homogenis entre altres, les competències següents:
e-Creación, manteniment i gestió de les escoles infantils d'educació de titularitat pública de
primer cicle d'educació infantil.
Del contingut d'este article referent a la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local es desprén que les possibilitats de gestió indirecta de través d'una concessió
administrativa per a l'Escoleta Infantil passen a través d'un acord de delegació per part la
Comunitat Autònoma.
Per tot l'anterior, Independents de Rafelbunyol proposa al Ple el següent
PROPOSTA DEACUERDO
Sol·licitar, en la mesura que els terminis ho permeten, un acord de delegació per part de la
Comunitat Autònoma per a la posada en marxa dels procediments necessaris de tramitació de
gestió indirecta a través de concessió administrativa de l'Escoleta Infantil el Parc, per a oferir els
servicis d'educació de primer cicle infantil.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Règim
Interior de data 25 de març de 2014 en la qual no és dictaminada la moció, quedant sobre la taula
la votació de la mateixa a l'espera de conéixer l'abast de la rectificació anunciada pel representant
del grup d'Independents de Rafelbunyol..

El Sr. Encarnación indica que abans s'ha parlat de l'ensenyança de qualitat, quelcom en el
que també estan d'acord. Però han volgut concretar la moció en el model de gestió, perquè
consideren que la realitat és la que mana i creuen que en un futur la gestió que proposen ara és
l'única que podrà realitzar-se.
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Respon el Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, que en la moció que han
presentat abans sobre la supressió d'una unitat de primària en el col·legi, el grup d'Independents de
Rafelbunyol no l'han votat a favor. Pensa que és una manera molt particular d'entendre
l'ensenyança de qualitat. En referència al punt que s'està debatent, és de l'opinió que la Generalitat,
no l'acceptarà. Anuncia que no poden votar a favor la moció, perquè per principis ideològics, estan
en contra de qualsevol tipus de privatització. Ja es veurà en el seu moment que tipus de gestió es
realitza. Insistix que si suprimix la manera de gestionar la guarderia se la votarien a favor.
Respon el Sr. Encarnación que ells també estan a favor d'una escola pública, però també de
la privada. El senyor Alcalde va afirmar que el més fàcil era anar a una gestió indirecta. Després les
coses han canviat. Però insistix que el seu partit defén el que creuen que és millor.
Intervé el Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, per a indicar que no cal
confondre les coses. El seu grup està tant a favor de la gestió directa com de la indirecta. Però en
estos moments es tracta de sol·licitar la delegació de competències, i quan arribe el moment ja es
decidirà sobre el tipus de gestió més avantatjosa.

Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots en contra
dels regidors dels grups del Partit Popular i del Bloc-Compromís, tres abstencions dels regidors del
grup del PSPV-PSOE i dos vots a favor dels regidors del grup d'Independents de Rafelbunyol.

VINT-I-TRESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL PER A
DEPURAR RESPONSABILITATS DEL TANCAMENT DE CEERSA I L'ESCOLETA
INFANTIL
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es dóna lectura a la
Moció següent:
“La societat Mercantil ACMURSA sumida actualment en un Concurs de Creditors estava
formada pel Centre Especial d'Ocupació i l'Escoleta. Fins esta última legislatura la gestió política
d'esta empresa va estar sempre presidida pel Sr. García i el PP, no permetent l'entrada en els
Consells d'administració d'estes Societats als partits de l'oposició, situació que en el 2011 va poder
canviar gràcies a la pèrdua de la majoria absoluta del PP.
L'entrada en els consells d'Administració d'estes empreses en el 2011por la resta de
formacions polítiques dialogar a poder conéixer la situació real, econòmica i laboral que esta
empresa durant els seus anys de funcionament havia creat. Situació marcada per l'endeutament
amb bancs. L'incompliment de molts dels procediments de contractació i la presentació d'uns
pressupostos i comptes anuals que poc tenien a veure amb la realitat.
Segons el balanç de tancament del 2010 la societat mercantil ACMURSA va tindre un
benefici 4.542€ amb un passiu no corrent de1.268.941€ I un passiu corrent
odeudasacortoplazode501.000euros, on 3 65.000 corresponien a pòlisses de crèdit amb bancs.
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Ressegellar que en el 2009 el deute a llarg termini que mantenia esta empresa ja amb bancs era de
1.074.000€ sense comptar en esta quantitat les pòlisses obertes i consumides amb entitats de crèdit.
Els comptes del 2011 d'Acmursa es van presentar en Junta General al maig del 2013, quan
la data límit per a la seua aprovació havia d'haver sigut 30 de juliol del 2012, comptes que a part
del seu gran retard en la presentació , en el seu debat també entre altres es va retraure la presa de
decisions per part del Sr. García al marge del Consell d'Administració i la falta d'informació i
ninguneo que eren sotmesos els membres de Consell, la qual cosa acreixia encara més les sospites i
desconfiança de les dades que en estos balanços se'ns presentaven .EI resultat d'estos comptes va
ser de -188.486 € , resultat més real i que poc tenia a veure amb el presentat en e1 2010.
El tancament de comptes del 2012 va ser de -475.315 €, resultat que sense el maquillatge
enganyós de les subvencions, van expressar l'altra realitat d'esta empresa, on es va poder constatar
la no-aplicació de minoracions referent a subvencions, en els exercicis anteriors.
La Sindicatura De Comptes en el seu informe referent a les Societats també arreplega la
falta de controls per part de la Secretaría-Intervención d'este Ajuntament sobre els comptes anuals
i activitat economic-financera previstos en els articles 213y220dela LRHL. En este sentit es
manifesta la falta d'emissió d'informes de control Financer i d'Eficàcia de les societats Mercantils
en què es feren indicar quantes observacions i conclusions es deduïren de l'examen aplicat.
Informes que segons la Sindicatura indiquen que van ser substituïts per informes d'auditoria
realitzats per empreses privades.
Este mateix informe de la Sindicatura també retrau la falta d'aplicació de les instruccions
de contractació desenrotllades i aprovades en el Consell d'Administració d'Acmursa realitzat amb
data 13 de Desembre del 2008. Instruccions que tampoc havien sigut publicades, a fi de garantir
l'efectivitat dels principis que regixen la contractació de 105 poders adjudicataris que no tenen la
consideració d'Administracions públiques, entre ells els principis de publicitat i concurrència, tal
com es disposa en l'article 175 de la LCSP.
En referència a les actes dels Consells d'Administració la Sindicatura també ens detalla
com incomprensiblement estes actes van ser facilitades quan l'esborrany de l'informe es trobava
pràcticament redactat, amb un notable retard respecte al moment que van ser sol·licitades.
Al marge d'este informe el 28 de desembre de 2012 sense l'autorització ni coneixement del
Consell d'Administració es va firmar una pòlissa de crèdit de 60.000€ entre la Societat Acmursa i
Caixa Mar, protegit en un certificat firmat pel Sr. Obeso i el Sr. García. Certificat que feia
referència a un acord del Consell d'Administració celebrat el 28 de novembre de 2012, en el que
suposadament i per unanimitat autoritzava ell D. Jaime García per a firmar esta pòlissa. Acord que
els membres del consell desconeixien i que mai van votar la seua aprovació.
Tots estos incompliments, anomalies i suposades falsedats detectades junt amb el retall i
morositat amb el pagament de les subvencions ens van portar a la presentació d'un ERE suspensiu
de 38 treballadors, el 19 de Desembre de 2012 davant de la Direcció Territorial d'Ocupació i
Treball. Expedient de sol·licitud que va ser denegat basant-se en l'article 3.2 de la Llei de
contractes del Sector Públic Reial decret Legislatiu 3/2011 14 Novembre, article el qual establix la
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consideració de l'empresa dependent de les administracions Publiques en funció del finançament
dels seus ingressos propis i que classificava a la Societat Mercantil Acmursa dins del sector de les
Administracions Publiques de la Comptabilitat Nacional.
En este sentit l'informe de conclusions de l'informe de la Cambra que es va sol·licitar, deix
molt clar la negligència en el tràmit i presentació d'este ERE. Estes mateixes conclusions també fan
referència a l'escrit d'al·legacions enviat pel Sr. García a la Direcció Territorial en què es
justificava la tramitació d'este ERE basant-se en el finançament majoritari d'esta societat amb
ingressos la ", naturalesa del qual venien com a contrapartida de l'entrega de béns o prestació de
servicis. Informe que considerem que poc tenia a veure amb la realitat econòmica d'esta empresa.
Tot este cúmul d'actuacions ens va conduir a la presentació de sol·licitud de declaració de
concurs per a Activitats Municipals Rafelbunyol S.A. el 4 de juliol de 2013. Per interlocutòria de
data 10 de setembre de 2013 es va declarar el concurs voluntari abreviat de la mercantil,
decretant-se un administrador Concursal.
En esta demanda es va fer constar el nombre de treballadors afectats per a la sol·licitud
d'expedient de regulació d'ocupació, i indicant també els principals a crèduls d'esta sol·licitud, sent
Hisenda, la Seguretat Social, els salaris pendents, alguns proveïdors i les entitats financeres.
Derivat de la nul·la activitat el centre especial d'Ocupació i l'elevada quantia del deute
acumulada amb treballadors el 5 d'agost de 2013 es va procedir a l'extinció dels 56 contractes de
treball, mantenint els 14 contractes de treball corresponents al centre d'educació infantil.
El 20 de febrer de 2014 es va dictar la interlocutòria pel qual es posava fi a la fase comuna
i s'obertura la liquidació. La inviabilitat de l'escoleta provocada per la retirada dels xiquets, junt la
declaració de liquidació en el procediment concursal obligue al Consell d'administració celebrat el
3 de març del 2014 sol·licitar del procediment concursal el cessament definitiu de l'activitat. EI 14
de març de 2014 es van cessar les activitats de l'Escoleta Infantil.
A causa de tots els problemes econòmics, laborals i socials ocasionats pel tancament de la
Societat mercantil ACMURSA i el gran malestar provocat a molts pares i xiquets pel tancament de
la guarderia, considerem necessari que l'Ajuntament de Rafelbunyol ha d'iniciar accions en
caminades a aclarir i depurar responsabilitats, si les haguera de la gestió realitzada pel Sr. García
i el sr. Obés com a President i gerent respectivament d'esta societat, per la qual cosa instem a la
consideració d'este ple el següent PROPOSTA D'ACORD:
1. Amb la finalitat de poder aclarir els fets i circumstàncies hagudes durant anys i que ens
han conduït al tancament del Centre Especial d'Ocupació i de l'Escoleta Infantil sol·licitem
la contractació d'un despatx independent i sense vinculació amb este Ajuntament, per a la
realització d'una investigació i redacció d'informes de responsabilitat i incompliment dels
punts següents:
- Fiscalització dels Comptes 2009-2 010-2011-2012.
- Fiscalització i legalitat de les Contractacions laborals Fiscalització i legalitat dels
contractes realitzats amb el Sr. Obeso.
- Fiscalització i legalitat de les Contractes realitzats amb altres mercantils.
- Fiscalització i legalitat de les transferències corrents entre les Societats Mercantils
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-

ACMURSA y REMARASA.
Fiscalització i legalitat sobre la possible falsedat documental en la firma de la
pòlissa de 60.000€ amb Caixa Mar
Anàlisi i causes de l'endeutament.

2. Este Informe haurà de ser entregat a tots els grups polítics de l'Ajuntament.”

El Sr. Encarnación agraïx el canvi de l'orde del dia, i hui totes les del seu partit, estan en últim
lloc. Explica que la moció s'ha modificat amb la intenció que siga aprovat. Recorda que el consell
d'administració fins a 2011 els consells d'Administració estaven integrats pel partit popular i el Sr.
García era el seu president. A causa del canvi de composició política de l'Ajuntament en 2011 la
resta de grups polítics van entrar en la composició del Consell i van continuar donant-li al Sr.
García la presidència dels consells. Quan es van adonar de la situació de l'empresa, era un poc
vesprada per a reaccionar.
Les auditories realitzades per Auditors de València sobre el tancament de comptes tenia una
evolució a la baixa des de 2009, fins que en 2011 el tancament va ser negatiu. Tot açò esta auditat.
Ara demanen que s'audite novament per un despatx sense vinculació a l'ajuntament, per a dir si
estos tancament de comptes era reals presentaven unes xifres que no responien a la realitat de
l'empresa. També demanen que totes les contractacions laborals realitzades per les empreses en
estos últims anys seguira la legalitat vigent per a estes empreses, igual que els contractes realitzats
al Sr. Obeso. També demanen que es miren els contractes realitzats amb altres mercantils. La
sindicatura de comptes en el seu informe, entre altres irregularitats, indica la falta de publicitat i
concurrència pública realitzats en els contractes per estes societats. Volen que els facen un informe i
els indiquen les il·legalitats i els diguen si poden denunciar-ho o no. En referència a les
transferències corrents entre les societats, al voltant de 250.000 € de REMARASA a ACMURSA,
indica que evidentment no es va a poder tornar i que ha posat en una situació delicada a Remarasa.
Respecte a la pòlissa amb CajaMar es va firmar amb un certificat de l'acta d'un consell
d'administració que segons els consellers no es va votar, i no constava en el punt de l'orde del dia.
També demanen una anàlisi i causes del fort endeutament d'esta empresa. En 2009, ja s'arrossegava
en bancs un deute de 1.079.000 €, més les pòlisses de crèdits esgotades. Per tot açò els agradaria
que fóra aprovat per totes les formacions polítiques.
El Sr. Carbonell, portaveu del Bloc- Compromís, explica que no seran els que defenguen la
gestió, ni tampoc que foren responsables que l'escoleta estiguera integrada en la mercantil
ACMURSA. Pensa que esta moció hauria d'eixir dels membres del Consell d'administració. Pensa
que és repetitiva i que demana informació que els membres del Consell ja tenen.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que si és legítim saber que ha
passat en l'empresa, però no el que ho demane a un òrgan que no és competent. El competent per a
contractar a un servici d'advocats és l'alcalde, i comprenen que l'alcalde no contractarà uns advocats
que poden anar en contra seu. És un contrasentit. Poden entendre que un grup municipal en la seua
autonomia prenga les mesures legals que considere necessàries. Es tracta d'una moció, bonica, però
no adequada. A més demana que açò ho realitze uns advocats sense vinculació amb l'Ajuntament.
Considerem que és un absurd, perquè des del moment que hi ha contracte hi ha una vinculació i ja
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no és independent, treballa per a l'Ajuntament. Finalment afirma que açò no vol dir que este tapant
la gestió del Sr. Alcalde.
Respon el Sr. Alcalde, que “pot dir el que vullga, mentires, veritats a mitges. Però té la
consciència tranquil·la i ha intentat actuar sempre amb decència. Qui ha d'aclarir els fets són els
auditors i l'advocat concursal. “

El Sr. Encarnación indica que ja sap que tenen molta de la informació que es demana. Però
ací estan demanant que vinguen uns professionals a valorar-la. També han dit que deuria demanarho el consell d'administració, però hi ha la mateixa pluralitat política en els dos òrgans, per la qual
cosa pensa que és indiferent qui ho sol·licite, ja que són els mateixos. En referència al que s'ha dit
pel PSOE, no veu creïble l'excusa del Sr. Fontelles. A continuació llig textualment unes
declaracions del Bloc-Compromís en el Llevant sobre el tancament de la guarderia on diu que es
tanca perquè no ha aguantat el concurs de creditors i la mala gestió del PP, a més dels impagaments,
demanant la dimissió de l'Alcalde. Insistix en la realització de l'informe i si és necessari demanar la
dimissió del Sr. Alcalde, el seu grup serà dels primers a fer-ho. També fa referència al Facebook del
PSOE on els criticaven que tenien incapacitat de prendre decisions.
Respon el Sr. Carbonell que no li qüestiona el que fa o no fa, demanant-li respecte a les
decisions polítiques que prenen. Li indica que el PSOE té raó, perquè la competència és de
l'alcaldia. A més reconeix que té la informació, per la qual cosa li pregunta que sí que és així,
perquè no s'han reunit els tres partits.
El Sr. Fontelles respon que no són excuses. Tots saben que quan va dimitir el Sr. Alcalde es
va cessar al gerent de tota la vida, i fins a eixe moment es va demorar el seu cessament a pesar que
tots sabien el que cobrava. I sobre les auditories, quan es va demanar que es feren, al principi
tampoc es va voler fer, i ara és demanar-ho a bou passat. Amb la informació que tots tenen pot anar
amb els seus advocats i buscar responsabilitats, però no els pareix correcte que li demanen a
l'alcalde que ho faça, perquè no ho va a fer, ja que es tracta d'una competència seua.

Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per sis vots en contra dels
regidors del grup del Partit Popular, cinc abstencions dels regidors del grup del PSPV-PSOE i BlocCompromís, i dos vots a favor dels regidors del grup Independents de Rafelbunyol

VINT-I-QUATRÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL PER A
DETERMINAR RESPONSABILITATS DE L'AUDITORIA REALITZADA PER LA
SINDICATURA DE COMPTES
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es dóna lectura a la
Moció següent:
“La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, òrgan previst en l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, és un element fonamental en el nostre sistema
46

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

democràtic. La seua principal funció és, per delegació de les Corts Valencianes, realitzar el control
extern de la gestió econòmic financera del sector públic valencià. El seu àmbit d'actuació s'estén a
les Entitats Locals d'àmbit territorial, així com els seus ens i empreses públiques per mitjà de la
fiscalització dels comptes de les entitats que integren el mateix, així com pronunciar-se sobre si
s'ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons públics.
En l'exercici d'esta funció fiscalitzadora, la Sindicatura de Comptes comprovara la
legalitat i la regularitat dels ingressos i gastos públics, així com el control de la comptabilitat
pública, verificant que la mateixa reflectisca correctament la realitat econòmica del subjecte
controlat.
El 2 de novembre de 2011 va ser aprovat en el saló de Ple de Rafelbunyol diferents
mocions perquè la Sindicatura de Comptes realitzara una Auditoria de l'Ajuntament de Rafelbunyol
i empreses Municipals.
El 28 de desembre de 2012 quan l'informe de fiscalització del Compte general del 2010
realitzat per la Sindicatura de Comptes es trobava en tràmit d'al·legacions, el Grup Municipal
Independents de Rafelbunyol presente un informe en el departament Jurídic d'esta Sindicatura, en
el que se sol·licitava l'ampliació d'esta auditoria en els punts següents: Licitacions Sector IV,
Expedient PRODAEMI, Enllumenat Públic i contractacions Innova.
El 5 de Març de 2013 el Consell de la Sindicatura de Comptes en atenció a la
documentació aportada per este partit i a la vista de l'informe realitzat pel lletrat cap del servici
jurídic, acorda remetre l'auditor encarregat d'esta fiscalització, la documentació presentada,
perquè realitzara la seua incorporació a l'esborrany de l'informe.
En compliment de l'esmentat acord el Consell realitze determinades actuacions a fi de
contrastar la veracitat dels fets que es posen de manifest en l'escrit presentat davant de la
Sindicatura de Comptes , veient la conveniència d'afegir un nou apartat de fets posteriors a
l'informe de fiscalització del Compte general del 2010 de l’Ajuntament de Rafelbunyol.
Fa pocs mesos la Sindicatura ens va presentar l'informe de fiscalització de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, Empreses Municipals i Capítol 9, de fets posteriors com a conseqüència de l'escrit
presentat per esta formació, En este document es manifesten infinitat d'irregularitats detectades,
constatant-se un preocupant incompliment dels procediments, així com de les normatives legal i
comptable. Entre les irregularitats podem citar les següents:
Revisió Financera Ajuntament
-Alteració del resultat dels comptes del 2010. En este exercici es va produir un dèficit de
1.529.087€ i no de 329.019 € com s'indicava en l'informe presentat per l'Ajuntament.
-Alteració dels resultats pressupostaris, incomplint la Llei d'Estabilitat Pressupostària. El
resultat pressupostari ajustat de l'exercici 2010 conclou que els comptes anuals se
sobrevan valorar en 573.070 €.
L'informe presentat per la Secretària d'este Ajuntament indicava que en el 2010 es complia
amb l'Objectiu d'estabilitat Pressupostaria, quan segons l'informe de la Sindicatura
d'haver-se ajustat en acord amb els articles 19.1 i 21.1del RLEP, s'hauria d'haver aprovat
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un pla economic-financer. Els Comptes generals van ser sotmeses per a la seua aprovació
al ple de l'Ajuntament i presentades davant de la Sindicatura de Comptes fora dels terminis
fixats pels art. 212.2212.4 de la LRHL i l'article 9.1de la LSC.
Fiscalització contractes obres Ajuntament
En relació amb les actuacions administratives dels expedients de contractació analitzats es
posen de manifest les següents circumstàncies, referents a quatre expedients revisats:

-No es van formalitzar els preceptius informes de l'òrgan de contractació previst en
l'article 22 de la LCSP, en el que fa falta la naturalesa i extensió de les necessitats que
pretenen cobrir-se per mitjà del contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per a satisfer-la, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seua adjudicació
-No hi ha constància que s'hagen comunicat els contractes al Registre de Contractes del
Sector Públic, conforme es disposa en l'art, 308 de la LCSP
-Es van tramitar contractes pel procediment d'urgència encara que, entre la documentació
que formava part d'estos expedients administratius, no existia una justificació adequada de
les causes que van motivar esta tramitació, que devia de formalitzar l'òrgan de
contractació, tal com exigix l'article 96 de la LCSP.
-En els expedients de contractes revisats pel que fa als expedients de selecció de
l'adjudicatari i formalització del contracte, el plec de clàusules administratives particulars
introduïa com un dels criteris d'adjudicació la presentació de millores per part de les
empreses licitadores, havent-se comprovat que estes millores no es detallaven, en la
mesura que no expressaven els seus requisits, límits, modalitats i característiques que
haguera permés identificar-les prou i que guardaren relació directa amb l'objecte del
contracte.
-En el que es referix a l'expedient de selecció de l'adjudicatari i la formalització del
contracte en l'expedient de contractes revisats es deixa constància que en el procediment
d'este contracte s'invita a tres empreses, que són les mateixes en els dos expedients de
contractació, havent-se comprovat que en ambdós supòsits només una de les empreses
invitades presentava una proposició, mentres que les altres dos no presenten ofertes.
En este sentit la Sindicatura manifesta que per a un adequat compliment del que disposa
l'artículo162.1 de la LCSP, l'Ajuntament ha de procurar que existisca una mínima
concurrència d'ofertes que faça possible una negociació, amb la finalitat d'obtindre l'oferta
econòmicament més avantatjosa. No es tracta únicament de complir amb el requisit formal
d'invitar a tres empreses. sinó de garantir una mínima concurrència amb empreses
capacitades per a realitzar les obres
Fiscalització dels contractes de subministraments de l'Ajuntament
En relació amb les actuacions administratives dels expedients de contractació analitzats es
posen de manifest les circumstàncies següents:
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-En cap dels expedients de subministraments revisats consta que s'haja aprovat un
expedient de contractació per l'òrgan competent i que es dispose de l'obertura del
procediment d'adjudicació, tal com s'exigix en l'artículo94.1dela LCSP.
-En cap dels expedients de subministraments revisats s'ha comunicat la seua realització al
Registre de Contractes del Sector Públic, tal com exigeelartículo308 de la LCSP.
-Els expedients 3/2009 i 1/2010 es van tramitar pel procediment d'urgència encara que,
entre la documentació d'estos expedients administratius, no existia una justificació
adequada de les causes que motivaren esta tramitació, que havia de formalitzar l'òrgan de
contractació, tal com exigix l'article 96 de la LCSP.
Societats Mercantils ACMURSA REMARASA

-En compliment amb l'artículo16.2del RLEP no es van realitzar els informes específics per
a la seua elevació al ple sobre el Compliment dels Objectius d'Estabilitat Pressupostària de
les Societats Mercantils Acmursa i Remarasa
-En les societats mercantils el capital social de les quals pertanyia íntegrament a
l'Ajuntament, la Secretària Intervenció no realitze els controls sobre els seus comptes
anuals i activitat economic-financera previstos en els articles 213 i 220 de la LRHL. En
este sentit la Sindicatura manifesta que es deuria d'haver emés Informes de control
Financer i d'eficàcia de les societats Mercantils, en els que es feren indicar quantes
observacions i conclusions es deduïren de l'examen aplicat. Informes que van ser
substituïts per informes d'auditoria realitzats per empreses privades d'auditoria.
-Les societats mercantils disposen d'instruccions de contractació, aprovades en sengles
Consells d'Administració de data 13 de Desembre del 2008 , de les que no es té constància
que s'hagen sigut aplicats en algun en els procediments de contractació desenrotllats i
sense que hagen sigut publicades, a fi de garantir l'efectivitat dels principis que regixen la
contractació dels poders adjudicataris que no tenen la consideració d'Administracions
públiques, entre ells els principis de publicitat i concurrència, tal com es disposa en
l'article 175 de la LCSP.
-Les actes dels Consells d'Administració van ser facilitades quan l'esborrany de l'informe
es trobava pràcticament redactat, amb un notable retard respecte al moment que van ser
sol·licitades.
SECTOR IV

-Incompliments greus de la Llei de Contractes del Sector Públic. Designació a dit de
diferents contractacions referents a direccions i projectes d'obra que per la seua quantia
econòmica, haurien d'haver-se regulat pels procediments de licitació i contractació
marcats per la LCSP.
-En el subministrament de lluminàries del sector IV es van realitzar contractes per valor de
500.000€ acollint-se al procediment negociat sense publicitat, basant-se en informes que
no justificació de forma adequada esta tramitació, i en els que l'Ajuntament no va garantir
la concurrència d'ofertes necessàries per a aconseguir el millor preu. Exigència que és
necessària segons els criteris d'eficiència i economia arreplegats segons l'article 31.2 de la
Constitució.
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-Segons l'informe de Sindicatura la millora presentada de la guarderia en la licitació del
lot 1del Sector IV valorada en 1.000.000€ va repercutir directament en els propietaris, ja
que en el cas que l'urbanitzador en compte d'oferir esta millora, haguera oferit un preu més
reduït, el cost a satisfer pels propietaris haguera sigut menor.
Totes estes irregularitats entenem que han pogut produir un perjuí econòmic i patrimonial
tant per a este Ajuntament, com per als veïns d'esta població. Les conseqüències d'estes males
pràctiques les estem constatant, on Rafelbunyol apareix en el rànquing dels ajuntaments més
endeutats i empobrits de la C.V i d'Espanya, la qual cosa afecta directament la qualitat dels
servicis que en l'actualitat reben els veïns d'esta població. Sense oblidar totes les conseqüències
nefastes que este cúmul de males actuacions han tingut també en les nostres Societats mercantils
Remarasa i Acmursa, on este descontrol ha provocat un elevat endeutament amb bancs,
l'acomiadament de tots els treballadors d'ACMURSA i la impossibilitat de poder continuar oferint
el servici d'Escoleta Infantil a les famílies d'esta població.
Donada la gravetat i repetició d'anomalies creiem necessari que l'Ajuntament Rafelbunyol
en defensa dels seus legítims interessos ha d'exigir i iniciar accions encaminades a aclarir i
depurar els responsables últims d'estes irregularitats i il·legalitats manifestades en l'informe
presentat per la Sindicatura de Comptes, per la qual cosa instem a la consideració d'este ple el
següent PROPOSTA D’ACORD:
 Incoar expedient administratiu a fi de procedir a la depuració de responsabilitats per les
infraccions de la normativa comptable pressupostària i de contractació.
 Interposar una denúncia com a Acció Pública davant de la fiscalia del Tribunal de
Comptes on se sol·licite una investigació de les irregularitats manifestades en l'informe
realitzat per la Sindicatura de Comptes, perquè en el seu pronunciament determinen hi si
hagut indicis de responsabilitat Comptable en les actuacions denunciades.
 Interposar una denúncia davant de la Fiscalia Provincial de València on se sol·licite una
investigació de les irregularitats manifestades en l'informe realitzat per la Sindicatura de
Comptes per a depurar les possibles responsabilitats penals en què s'haja pogut incórrer.”
El senyor secretari llig el dictamen de la Comissió Informativa de Règim interior de data 25
de març de 2014 en el que l'assumpte és dictaminat desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per sis
vots ponderats en contra, dels representants del Grup Popular, dos vots ponderats a favor, dels
representants del grup Independents de Rafelbunyol, i cinc abstencions ponderades, dels
representants dels grups PSPV-PSOE i Bloc Compromís.

Continua explicant el Sr. Encarnación que ha fet un resum de l'informe de la Sindicatura, a qui
es va demanar que realitzara l'Auditoria per què d'esta manera no costava diners a l'Ajuntament. En
l'informe s'han detectat multitud d'irregularitats comptables i de contractació. El seu grup,
paral·lelament al tràmit de l'auditoria, va presentar una denúncia de 70 folis que va ser repassat per
l'auditor i ho han afegit a l'informe. És cert que este informe seguix el seu curs i va al Tribunal de
Comptes, però es tracta d'una entitat que està a Madrid, a la qual arriben molts informes com este.
Si volen que realment s'aprofundisca en el mateix han de presentar una denúncia com a acció
pública davant de la fiscalia del Tribunal de Comptes perquè es perseguisca este expedient i per a
veure si es poden depurar responsabilitats. El mateix volen fer davant de la Fiscalia Provincial de
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València, òrgan imparcial, que dictamine si este informe és susceptible de depurar possibles
responsabilitats penals. Finalitza indicant que “s'ha utilitzat molt la frase que esta moció va
sobretot contra els treballadors. Lluny de la realitat. Va contra els culpables, si és que n'hi ha,
d'haver fet malament les coses.”

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, és de l'opinió que l'informe de la
Sindicatura de comptes ha complit el seu objectiu. Ho han llegit i en el mateix es detecten
irregularitats de procediment i mètodes seguits, però no d'incompliments legals. En la fiscalització
de contractes d'obres i subministraments, sí que parlen de males pràctiques en el procediment
negociat sense publicitat, però no d'il·legalitats, perquè no es produïa competitivitat al presentar-se
només una empresa de les invitades. És en el Sector IV on la Sindicatura detecta incompliment de
llei al no haver licitat els projectes realitzats per l'arquitecte Remigio Oltra i la mercantil INNOVA.
Però tots som coneixedors, que la Sindicatura De Comptes envia l'informe el Tribunal de Comptes i
que este ho remet a la Fiscalia a la per a la seua anàlisi amb l'objectiu de depurar possibles
responsabilitats. A més li'ls indica que és habitual l'obertura de diligències preprocessals. Per tot açò
consideren que el que es demana en la moció ja es farà per la via ordinària i pel propi Tribunal de
Comptes, per la qual cosa pensen que haurien d'esperar i en funció del que es plantege en el seu
moment, ja s'actuarà.

Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup PSPV-PSOE, s'explica que la incoació d'un
expedient administratiu va contra alguna persona, i prèviament hauria de fer-se un expedient
d'informació reservada i és competència de l'Alcaldia. S'insistix que no vol anar contra ningú, però
ha de determinar a qui dirigix l'expedient. Abundant en la ja dita fins al moment, reitera que s'està
seguint el procés i l'informe està en el Tribunal de Comptes. Quan allí es pronuncien, ja veuran que
es determina.

El Sr. Alcalde, en representació del partit popular, indica que no vol deixar canya dreta i
que va contra tots. En relació al sector IV i al tema de la guarderia, hi ha 17 sentències de tres
jutges distints donant la raó a l'ajuntament; i això ho sap i ho ignora.
Afig que segons l'informe remés per l'auditor no es té constància de l'obertura de diligències
per responsabilitat comptable. Conclou que és cert que tots es poden equivocar, i que la Sindicatura
ha detectat irregularitats, però es pregunta si tan roïns som.

El Sr. Encarnación indica es mostra sorprés i insistix que no dirà contra qui va l'expedient,
perquè segons el seu advocat, ja es dirà després contra qui va. Tampoc tornarà a entrar en detalls de
l'informe de la Sindicatura. Simplement hi ha un informe que tots han llegit i parla sobre moltes
anomalies tant a nivell comptable com de contractació, acabant dient que mantenen el contingut de
l'esborrany original. Només demanen que es pose una denúncia davant de el Tribunal de Comptes,
on ja està l'informe. I no cal oblidar que també demanen que es pose una denúncia davant de la
fiscalia anticorrupció de València i que ho analitzen i si al final determinen que tot és correcte, serà
el primer a felicitar al Sr. Alcalde.
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Finalment sotmés l'assumpte a votació la moció és desestimada per sis vots en contra dels
regidors del grup del Partit Popular, cinc abstencions dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i
Bloc-Compromís i dos vots a favor dels regidors del grup Independents de Rafelbunyol.

B. PART RELATIVA AL CONTROL D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
PRIMER.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor alcalde, el Sr. Secretari entrega còpia de les resolucions de l'Alcaldia
dictades des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la present
sessió.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, s'alegra que hagen eixit ja a licitació
la contractació dels tècnics.

SEGON.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Informa el Sr. alcalde que el 5 de desembre es va publicar en el BOE l'increment dels valors
cadastrals fixats per Hisenda. A Rafelbunyol li correspon l'augment del 1,10. Ara es troben que
després de pujar el tipus impositiu del 0,05, s'ha produït un augment d'al voltant del 15%. Ara ja no
es pot fer res. De cara a l'any que ve es buscarà una solució per a abaixar l'IBI. Es farà una reunió de
portaveus per a tractar el tema i se'ls remetrà la informació.

Informa que ha arribat el reconeixement de felicitació pública per al policia local l'agent
Carlos Clemente López per la seua actuació en els fets ocorreguts el 10 de maig de 2013 en el bar
Guardaulla.
El Sr. Bohigas, agraïx també l'actuació realitzada en el seu moment per l'Inspector Cap i per
l'Oficial que li acompanyava, ja que en el seu moment no es va realitzar. Demana que el ple els
felicite també .

TERCER.- DACIÓ DE COMPTES De l'INFORME D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DEL 4t TRIMESTRE DE 2013.
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció del 4t trimestre de 2013, 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 108.630,64 €.
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Complix amb l'objectiu de regla de gasto, estimant-se una diferència entre el límit de la
regla de gasto i el gasto computable al tancament de l'exercici de 1.100.878,11 €.

El Ple de l'Ajuntament queda assabentat

QUART.- DACIÓ DE COMPTES DE L'INFORME DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST
DEL 4t TRIMESTRE DE 2013
Es dóna compte de l'informe de la Intervenció de seguiment del Pla d'Ajust del 4t trimestre
de 2013.
Es fa un seguiment de les mesures d'ingressos, gastos, deute comercial, endeutament i
magnituds pressupostàries i financeres.

QUINT.- DACIÓ DE COMPTES De l'INFORME TRIMESTRAL SOBRE MOROSITAT
CORRESPONENT AL 4t TRIMESTRE DE 2013.
Es dóna compte de l'informe corresponent al 4t trimestre de 2013 sobre morositat, en
compliment de terminis de la Llei 15/2010, detall de pagaments realitzats i pendent de pagament de
l'entitat local.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat

SEXT.- DACIÓ DE COMPTES DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2013.
Se n’ adona del Decret d'Alcaldia 114/2014 aprovant la Liquidació Del Pressupost de 2013
que oferix el resultat següent:
Resultat Pressupostari Ajustat: 886.726,11 €
Romanent de Tresoreria per a gastos generals: 1.717.568,98 €
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat

SÈPTIM.- DACIÓ DE COMPTES DELS INFORMES D'AVALUACIÓ DEL
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA
D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA
I
SOSTENIBILITAT
FINANCERA
DEL
PRESSUPOST
PRORROGAT PER A 2014.
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció sobre pròrroga pressupostària per a l'exercici
2014, Mitjançant Un Decret núm. 752 de 27 de desembre de 2013.

53

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

A través de l'Oficina Virtual de les Entitats Locals, el Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques ha habilitat la plataforma per a comunicar la informació corresponent als Pressupostos i/o
estats financers inicials. Tal obligació ha sigut complida en data 17 de març de 2014.
Els resultats dels informes remesos, dels que ha de tindre coneixement el Ple de la Corporació,
es transcriuen a continuació:
1. En relació a l'Ajuntament i Acmursa:
Complix l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària
Complix l'objectiu de Regla del Gasto
Nivell de deute viu és 7.658.948,58
Informe d'avaluació de què ha de tindre coneixement el Ple d'esta Corporació.
2. En relació a Remarasa:
Esta entitat té: Equilibri financer per no tindre previst incórrer en pèrdues segons el que establix
l'article 3.3 de la Llei Orgànica 212012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat

OCTAU.-INFORME DE
SUPRAMUNICIPALS

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

El Sr. Carbonell, representant de la Mancomunitat, informa que li remés instància d'una
veïna del municipi demanant que s'amplie l'horari de l'OMIC. Pensa que s'hauria de contestar des de
l'Ajuntament que eixe és l'horari que hi ha pressupostat per a enguany, i que es podria estudiar
l'ampliació per a altres anys.
Informa que en el Ple d'abril segurament s'aprovarà l'ordenança sobre retirada de vehicles
de la via pública, a fi de poder tramitar el tema de la grua i de les multes de tràfic.
Intervé el Sr. Bohigas, per a demanar disculpes per la seua eixida de to al respondre un
comentari realitzat per una persona del públic.

NOVÉ.- PRECS I PREGUNTES
I
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, realitza les preguntes següents:
1.- Ja fa molt de temps que es plantege en el si del Ple la necessitat d'aprovar un nou
conveni, amb la participació de tots els grups municipals, entre la Societat Musical la Primitiva de
Rafelbunyol. Hem tingut coneixement que la directiva de la Primitiva ja ha fet arribar a l'alcaldia
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un esborrany-proposta del conveni i és pel que preguntem: per què no ens han fet arribar a la resta
de grups municipals dita esborrany-proposta? Quan pensa fer-ho per a ser inclòs després de la
corresponent junta de portaveus, comissió informativa i Ple de la corporació?
Respon el Sr. Alcalde que es va remetre l'endemà que la va rebre.

2.- En l'últim ple ordinari presentem una moció que demanava:
Que la intervenció municipal elabore un informe sobre les propostes següents:
a) La possibilitat de posar en marxa una revisió dels impostos municipals, amb l'objectiu
de fer-los realment progressius en funció de la renda i alleugerir els sectors més
exclosos de la població.
b) La possibilitat de renegociar el deute municipal amb les entitats bancàries.
Hi ha alguna novetat respecte d'això?
Indica que l'informe ja ens ha arribat, per la qual cosa la dóna per contestada.

3.- Demanem des de fa molt de temps, la convocatòria del Consell Social de Rafelbunyol.
Per a quan pensen fer-ho? Amb què contingut?
Respon el Sr. Bohigas, regidor de seguretat ciutadana, que no s'ha convocat. L'orde està
donada, però l'administrativa que porta el tema en estos moments està de baixa.

4.- En l'últim ple ordinari plantegem que s'estudiara l'ordenació del tràfic en el carrer Sant
Vicent. Ja ho han fet? A quina conclusió han arribat?

Respon el Sr. Saborit, regidor d'obres públiques, que s'ha parlat amb la policia, però s'ha
realitzat verbalment. Els senyals estan peticions i en una setmana o sema i mitja es canviarà.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, realitza el següent
prec indicant que en el Sector I hi ha plaga de rates i si l'ajuntament té previst fer algun tipus de
tractament.
A continuació formula les preguntes següents:
1.- El passat 18 de febrer es va realitzar la mesa de contractació per a l'obertura de
proposicions referents a la licitació per a la contractació del servici de col·laboració de la gestió
recaptatòria de l'ajuntament de Rafelbunyol.
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Quina és la situació actual d'este procediment de licitació i quan podrà entrar el nou
adjudicatari
Indica el Sr. Alcalde que es va informar per part del Sr. secretari en la Comissió de Règim
intern i es va indicar que una vegada passat el ple es donarien compte de les valoracions realitzades
a la documentació presentades per les empreses i se citarà a la Mesa de Contractació.

2.- En quina situació es troba el procediment per a la licitació del servici d'enllumenat
públic d'esta localitat?
La dóna per contestada, perquè els han remés la consulta de diputació.
3. Reiterades vegades en el torn de precs d'este ple, hem manifestat la falta de bancs per a
assentar-se en la plaça Pare Salvador, sense que en estos moments s'hagen posat els
mitjans per a solucionar-ho.
Quin és el motiu que encara no s'hagen posat els bancs?
Respon el Sr. Saborit, regidor d'obres, que s'han arreglat i s'ha posat un de la guarderia que
no s'estava utilitzant. Quan s'aproven els pressupostos i haja partida es compraren.

4.- Hem sigut coneixedors que fa 2 mesos aproximadament la directiva de la societat
Primitiva de Rafelbunyol va presentar un esborrany, per a un nou conveni entre este Ajuntament i
esta Societat.
Quin és el motiu que l'alcaldia no ens haja facilitat este nou conveni per al seu estudi?
La dóna per contestada.

5.- Quina va ser la quantia econòmica total de les factures presentades per al cobrament,
per la mercantil Olleros Abogados pels servicis prestats en el 2013?
Li respon que les demane a intervenció. Finalment li indica que són 29.846,63 €
6.- Quina és la quantia econòmica total de les factures presentades per al cobrament, per
la mercantil Ollers Advocats pels servicis prestats enguany?
Es contesta que enguany són 31.459,99 €

7.- Al març del 2013 va ser aprovada una moció d'Independents de Rafelbunyol, en la que
se sol·licitava la preparació d'un Informe per part de Secretària/Intervenció de l'Ajuntament, en la
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que s'especificaren les quanties econòmiques abonades i procediments per a la contractació
utilitzats en els diferents contractes realitzats durant estos anys amb la mercantil Innova.
Per què este informe encara no ha sigut preparat? Quan es va a entregar?
Respon el Sr. Alcalde que li sorprén el contingut de la pregunta atés que entenia que la
informació que es pretenia ja estava donada, bé a través de l'informe de la Sindicatura on consta la
informació relativa a la contractació amb esta Enginyeria, bé com a conseqüència de la informació
facilitada en la Comissió Informativa especial sobre la connexió exterior del sector IV on es va
donar compte de l'informe elaborat per Secretaria i es va poder parlar àmpliament d'este assumpte.
Entén per tant que la informació està facilitada, a més que pot ell mateix obtindre per mitjà
del procediment d'accés a la informació prevista en l'article 14 i següents del ROF.
Insistix el Sr. Encarnación si no se'l va a donar. Contesta el Sr. Alcalde que entén que ja té
la informació afegint que pot vindre a consultar els expedients quan volen.

8.- Quin és el cost econòmic total de l'execució del Carril bici de Rafelbunyol, incloent-hi
materials i mà d'obra?
Respon el Sr. Alcalde que ascendix a 7.477,880 €.

El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, trasllada al ple la pregunta que li han fet els
jóvens que patinarien al parc La Senyera, preguntant on estan les pistes de skate que allí hi havia.
Respon el Sr. Saborit, que estan en el magatzem municipal a l'espera que s'arregle el sòl que
s'ha afonat per a tornar a col·locar-les.
També realitza el prec següent: que es netege la zona dels paelleros que hi ha al costat de
SADA.

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