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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 26 DE GENER DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 26 de gener de
2015, 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 TOMÁS, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO
FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO
LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ, INMACULADA BARRACHINA
SANCHO, ENRIC CARBONELL I ROS i MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que
componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del Sr. Alcalde D. Jaime García García,
assistits pel senyor secretari FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la
present sessió ordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït
l'Orde del Dia.
Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

A. PART RESOLUTIVA
PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per part del senyor President es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a l'esborrany
de les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 1 de desembre de 2014 i 12 de gener de
2015.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites actes, ordenant
la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SEGON.- EXPEDIENT NÚM. 1/2015 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS
Per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“Vist l'informe d'intervenció de data 16 de gener de 2015.
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 1/2015, per l'import dels gastos de
del llistat adjunt, per tractar-se de servicis que es corresponen amb actuacions realitzades en
l'exercici 2014 a sol·licitud d'este Ajuntament, però que van quedar sense cobertura pressupostària.
Quant a les advertències realitzades, tant les licitacions com la firma de factures per empleats
públics, estan sent ateses progressivament. Esta última qüestió s'ha establit recentment, quedant
factures per assignar. Per això, existint a la data cobertura pressupostària per als gastos, els
inconvenients no tenen efectes suspensius; per la qual cosa seran tinguts en compte d'ara en avant,
però es proposa el seu reconeixement a fi d'evitar l'enriquiment injust de l'Administració.
Destacar que la relació de factures que s'adjunta ascendix a 19.625,54 euros, enfront dels
430.002,19 euros que van quedar pendents a tancament de l'any anterior, la qual cosa indica una
millor gestió del pressupost, i sobretot, beneficia els proveïdors de l'Ajuntament, que en l'actualitat
estan cobrant les seues factures en el termini aproximat d'un mes”
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes de data 20 de
gener de 2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal del Bloc-Compromís explica que són factures sense
consignació pressupostària i que requerix per a poder pagar-les que siguen aprovades pel Ple.
L'informe d'intervenció posa de manifest dos carències que a hores d'ara encara existixen en
l'ajuntament pressupostàriament parlant com és que algunes factures no van firmades per part
d'empleats públics i també per la presentació e objeccions per part d'Intervenció perquè alguns dels
servicis que es presten encara no han sigut licitats. El negatiu d'estos reconeixements és que deuen
de ser imputats al pressupost de l'exercici següent amb la consegüent reducció. La satisfacció del
seu grup és que enguany es tracta d'una quantitat molt baixa, 19.625 €, lluny dels 430.000 € de l'any
passat, la qual cosa posa de manifest una bona gestió pressupostària i que és degut a l'existència de
la intervenció que el seu grup venia reclamant des de feia temps.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol, inicia la seua
exposició manifestant que és important la comparativa del reconeixement extrajudicial amb l'any
passat, el qual estava al voltant del 430.000 €, i ara estem parlant de 19.500 €, pel que opinen que
s'estan fent les coses bé per part de tots. La figura de la intervenció des de 2013 ha servit perquè els
comptes vagen millor.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup municipal del PSPV-PSOE, ratifica les paraules de la Comissió
Informativa, recordant que es van a reconéixer factures per valor de 430 Euros i les altres cinc
restants són del subministrament elèctric. L'any passat es va reconéixer per valor de 430.000 € i
enguany per 19.000 €, el que significa que s'han fet bé les coses. Es tracta d'aprovar una sèrie de
factures per a dotar-les de pressupost i poder pagar als proveïdors, per la qual cosa els pareix
correcte.
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar l'expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2015, per l'import de 19.625,54 euros relatiu als gastos que
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figuren en el llistat que es troba en l'expedient, per tractar-se de servicis que es corresponen amb
actuacions realitzades en l'exercici 2014 a sol·licitud d'este Ajuntament, però que van quedar sense
cobertura pressupostària.

TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT DE LA
INTERVENCIÓ
MUNICIPAL
L'EMISSIÓ
D'UN
INFORME
SOBRE
LES
CONSEQÜÈNCIES DE L'APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 17/2014 DE 26 DE
DESEMBRE, DE MESURES DE SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LES COMUNITATS
AUTÒNOMES I ENTITATS LOCALS I ALTRES DE CARÀCTER ECONÒMIC.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal del Bloc-Compromís es llig la
moció següent:
“Amb data 30 de desembre de 2014 es publique en el Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre,
de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de
caràcter econòmic.
Este Reial Decret Llei té per objecte la posada en marxa de mesures a què garantisquen la
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i Entitats Locals per mitjà de la creació d'un
mecanisme de suport a la liquiditat consistent en dos fons, que permetran atendre les necessitats
financeres.
Així mateix, este Reial Decret Llei té per objecte la creació d'un registre de convenis subscrits per
les CCAA amb les EELL i la determinació de les condicions i els procediments per a la retenció
dels recursos dels règims de finançament per a satisfer les obligacions pendents de pagament amb
les EELL en matèria de gasto social.
El fons de finançament a les EELL s'estructura en tres compartiments:
1. Fons d'Impuls Econòmic a què podran acollir-se els municipis que complisquen tots i
cada un dels requisits següents:
 Que hagen complit els objectius d'estabilitat i deute.
 Que el seu període de pagament a proveïdors no supere en més de 30 dies el termini
màxim.
 Que estiguen al corrent de les seues obligacions de subministrament d'informació
economicofinancera.
És evident que el nostre Ajuntament no pot adherir-se al fons d'impuls econòmic, per
l'incompliment d'alguns dels requisits.
2. Fons d'Ordenació a què podran accedir les EELL que:
A) Les que es troben en situació de risc financer
 Que el seu deute viu en 31/12 de l'exercici anterior siga superior al 110 % dels ingressos
corrents liquidats i a més incomplisca algun dels preceptes de l'art. 21 del decret llei
8/2013, de lluita contra la morositat.
3

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



Els municipis que no puguen refinançar el seus crèdits amb les condicions de “prudència
financera”
B) Les que presenten al llarg de dos mesos consecutius, un període de pagament que supere
en més de 30 dies el termini màxim establit.

El Ministeri, per resolució, farà públic quins són els municipis que poden adherir-se al fons
d'ordenació i amb posterioritat seran els municipis qui ho sol·licitarà.
La liquiditat atorgada servirà per a atendre als venciments del principal; el pagament als
proveïdors; per al deute als proveïdors...
Les condicions financeres i fiscals són molt dures per als municipis adherits al Fons d'Ordenació.
3. Fons per al finançament del Pagament a Proveïdors, a la qual cosa es transferiria el fons
de pagament a proveïdors de les EELL (en el nostre cas els més de 1.900.000 €).
En l'article 55 de l'anomenat Reial Decret Llei, es parla del Registre electrònic de Convenis entre
les CCAA i les EELL, que en el cas de l'Ajuntament de Rafelbunyol afectaria el conveni firmat
entre la Conselleria de Sanitat i l'Ajuntament per la gestió funcionament del Centre de
Rehabilitació.
És per tot allò exposat anteriorment i en atenció a reestructurar el deute de l'Ajuntament, en la
mesura que siga possible, que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que la Intervenció municipal elabore un informe sobre la conveniència o no d'adherir-nos
al Fons d'Ordenació, cas que el Ministeri ens incloga en el llistat de pobles que podran
adherir-se.
2. Que la Intervenció municipal elabore un informe sobre la possibilitat o no d'adherir-nos al
Fons d'Impuls Econòmic.
3. Que la Intervenció municipal inicie els tràmits per a la inscripció en el Registre electrònic
dels convenis existents entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Rafelbunyol en
matèria social.”
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes de data 20 de gener de 2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.

Continua explicant el Sr. Carbonell que des de fa temps el seu grup ha presentat distintes
mocions per a reestructurar el deute de l'Ajuntament. Ara el Ministeri d'Economia i Hisenda ha
promulgat un RDL en el que ens deixa diners al 0% d'interés en el 2015, la qual cosa pareix fer-ho
més interessant. El que es demana a Intervenció és que mire la possibilitat que ens deixen diners,
passant a explicar els tres fons indicant que al primer no es pot adherir perquè se supera el límit
d'endeutament, i al segon tampoc, perquè pareix que no estan tan malament i tampoc complixen
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amb els requisits. L'altre fons és el pagament a proveïdors, que l'Ajuntament ja compta amb dos , un
en 2012 i un altre de 2013 que sumen al voltant de 1.900.000 €, i que pareix que enguany no
pagaran ni interessos ni amortitzarem el capital d'estos préstecs. El que no saben és si és bo o roín,
ja que no pagaran pel préstec, però eixos diners no podrà gastar-se i deurà reservar-se per a tindre
liquiditat, per la qual cosa considerem que tal vegada és millor amortitzar préstec per a poder
beneficiar-se del primer tipus de préstecs en 2016.
També està la inscripció de convenis de les Entitats Locals amb les comunitats autònomes,
la qual cosa garantix que si la Generalitat no paga, l'Estat els pagaria directament als Ajuntament.
Tenien dubtes sobre si també podien registrar-se les empreses públiques, com és el cas de
REMARASA, però segons pareix no pot ser. Només es pot registrar el conveni que tenen firmat
amb la Generalitat pel Centre de Rehabilitació. El que demanen és un informe d'intervenció en què
s'estudie i s'analitze quin d'estos mecanismes és més beneficiós per al nostre Ajuntament.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol, explica
que hi ha poc que afegir, perquè es tracta de mecanismes per a donar-li més liquiditat als
ajuntaments. Es parla de tres possibilitats i les dos primeres es contraresten. Si tingueren la
possibilitat d'entrar en la primera, cosa que no pot ser per tindre un endeutament superior al 110%,
significaria que els crèdits passarien al 0% d'interés. Realment el que ens queda és el fons de
pagament a proveïdors. I l'avantatge de registrar el conveni, perquè serviria perquè si la Generalitat
no ens pagara, ho fera directament l'Estat, per la qual cosa es mostren a favor de la moció.

El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que el seu grup està a favor
de la moció. El deute viu de l'Ajuntament és del 133%, i l'import del préstec de l'ajuntament al
tancament del tercer trimestre de 2014 ascendix a 6 milions, a la qual cosa cal afegir el deute
d'ACMURSA de 1.021.000 €. No obstant es tracta d'una bona moció presentada pel Bloc, a pesar
que el Fons d'Impuls Econòmic ja s'ha tancat, encara que tal com va explicar la Sra. interventora
tots els 20 de juliol es podrà demanar per a l'any següent si la situació ho permet.

Explica el Sr. Alcalde que es tracta d'una norma del 30 de desembre de 2014, però que està
pendent d'aclariment. Es parla d'un fons d'ordenació que permet la concertació d'operacions de
crèdit a llarg termini. Esta possible operació es deuria de sol·licitar abans del 20 de juliol, però
l'Estat encara no ha dit quina entitat pot adherir-se. Respecte al Fons de l'Impuls Econòmic no es
pot accedir al mateix perquè tenim un deute del 110% però açò és degut al fet que integrem també
el deute d'ACMURSA. Si està entitat tinguera consideració d'entitat de mercat, eixe deute no podria
aplicar-se a l'Ajuntament. Manifiestao que en un altre moment parlarà del deute de l'Ajuntament i
explicarà la situació, però recorda que hi ha patrimoni suficient per a fer front a la mateixa, i
“moltes vegades la ignorància porta a la rialla”. El Sr. Encarnación indica que “…..o a l'insult”.
Respon el Sr. Alcalde que no es dirigia a ell, demanant a continuació el vot dels grups polítics.
El Sr. Carbonell fa ús del segon torn de paraula per a indicar que el deute és la que hi ha, i
els motius tots els coneixen. I en concret és de més del 110%. Aclarix que quan abans ha manifestat
que a finals del 2015 podrien acollir-se, és perquè el Pla d'Ajust que es va aprovar per majoria
preveia que a final del 2015 quedarien per davall del 110% sempre que ACMURSA estiguera
liquidada.
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El Sr. Encarnación insistix en el tema del deute viu a 31 de desembre de de 2014 era del
134% dels ingressos. Sobra dir si ACMURSA està inclosa o no en eixe deute. I no troba sentit dir
que ja es parlarà del deute en un altre moment.
El Sr. Fontelles contesta la intervenció del Sr. Alcalde al dir que el deute supera el 110%,
concretament és del 133%. També diu que hi ha patrimoni suficient per a fer-se càrrec d'eixos 6
milions de deute. En relació a ACMURSA, recorda que està en fase de liquidació i no saben si
l'administrador concursal podrà liquidar-la i vendre la nau, però al final es tracta d'una càrrega que
té l'Ajuntament, perquè no cal oblidar que la Junta General és el mateix Ple de l'Ajuntament.
Dirigint-se al Sr. Alcalde li indica que s'empara en el patrimoni de l'Ajuntament per a fer front al
deute que hi ha, però el patrimoni que tenen es tracta d'immobles que no es poden vendre, i prova
d'això és el poc èxit de la venda de les 27 parcel·les del Sector IV, que s'ha hagut d'abaixar el preu i
només s'han venut Quatre.
Intervé el Sr. Alcalde indicant que se li ha criticat el que intentara parlar del deute i ara
l'estan explicant vostés. Reitera el seu propòsit de donar una explicació detallada del tema, i el més
segur és que siga a través d'una nota informativa dirigida al poble.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA DE BENESTAR COMUNITARI
QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PSPV-PSOE SOBRE L'APROFITAMENT DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES De l'IES DE RAFELBUNYOL PER PART DEL CLUB
DE BÀSQUET
Per part del Sr. López, regidor del grup municipal del PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Tal com ens han transmés a este grup polític els membres del Club Bàsquet Rafelbunyol, porten
anys demandant unes instal·lacions adequades per a poder realitzar la seua activitat esportiva. La
no disposició d'una pista de joc adequada comporta problemàtiques sobretot respecte a les
condicions climatològiques per al correcte desenrotllament d'esta activitat.
Certament, l'ajuntament té la competència en matèria d'esports, i si bé assumim que l'exercici
pressupostari necessari per a la consecució d'un pavelló esportiu és ara mateix inabastable per la
situació econòmica i la gestió de l'Ajuntament de Rafelbunyol, és la nostra responsabilitat fomentar
esta activitat esportiva i atorgar solucions a les demandes del nostre Club de Bàsquet,
És per això, que este grup polític ha establit conversacions amb el els Rafelbunyol per a consultar
la disponibilitat i predisposició a cedir l'ús de les seues instal·lacions esportives al dit Club, solució
que és perfectament assumible per este ajuntament i eficaç amb la consecució dels interessos
mostrats.
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Hui en dia, les instal·lacions esportives de l'IES Rafelbunyol només necessitarien d'una adequació
bàsica que correspondria a l'adquisició i col·locació de dos Canastres en les mateixes.
ACORDS
Sol·licitem per tant;
l. Que s'impulse un conveni entre l'IES de Rafelbunyol i el Club Bàsquet Rafelbunyol, per a
regular l'acord d'ús de les instal·lacions esportives del primer.
2. Que s'adeqüen les dites instal·lacions per a l'ús esportiu de l'esmentat Club, adquirint i
instal·lant les canastres necessàries i tramitant els corresponents permisos i homologacions
necessàries amb la Conselleria d'Educació.”
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió de Benestar Comunitari en
sessió celebrada el dia 20 de gener de 2015 en que el plantejat el debat de la moció finalment no va
arribar a ser votada.

Explica el Sr. López que la moció naix d'una campanya que està portant el seu partit demanant
propostes als veïns/as del municipi. L'entrenador de l'equip els va demanar la possibilitat de jugar
en el gimnàs. L'únic inconvenient de la direcció de l'institut era l'adquisició i col·locació de
canastres homologades i que es comptara amb el permís de la Conselleria. Tant els jugadors com
l'entrenador de l'equip que van visitar les instal·lacions van indicar que les canastres havien de ser
de sostre i el cost podria ascendir a uns 5.000 €.
També creuen convenient la subscripció d'un conveni entre l'IES i el club perquè estos últims foren
responsables de la neteja de, manteniment… Quant a allò que s'ha manifestat per la representant
d'Independents de Rafelbunyol en la comissió, no es tracta dels dies que faça mal temps; ells pensen
que les instal·lacions del poliesportiu no són les adequades per a la pràctica de l'est esport. Amb
5.000 € podrien tindre unes bones instal·lacions i podria donar-se un auge a este esport.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica que tots són coneixedors de les
carències del poliesportiu Paco Camarasa per a la pràctica del bàsquet. A proposta del seu grup es
van fer unes xicotetes inversions de millores d'este camp. És veritat que en altres municipis, encara
que pocs, hi ha pavellons tancats i en altres la pràctica d'este esport es fa en els centres educatius
que estan perfectament dotats. El cas que planteja la moció és practicar l'esport en un centre
dependent de Conselleria que no està dotat per a la pràctica del mateix i que requeriria una notable
inversió. Han parlat amb la Sra. Directora i amb l'entrenador del básquet, i els han indicat que
mentres no existisca l'autorització de conselleria no es pot fer res, per la qual cosa pensen que la
moció està mal plantejada. No estan en contra de que es faça, sinó que es pense que primer s'hauria
de demanar autorització a Conselleria, després demanar pressupost per a saber exactament el cost
del projecte- perquè a ells li han indicat que està al voltant de 6.000 € per canastra- i si tots estan
d'acord i així ho decidix el ple, incloure-ho en el pressupost municipal.
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El Sr. Encarnación portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol manifesta que el tema
del conveni ho veuen interessant. La moció no és molt aclaridora i no conté dades econòmiques.
L'altre dia parlaven de 5.000 €, ara es parla de 12.000 €, preguntant-se on aconseguirien els diners.
Si la Conselleria es fera càrrec de la seua col·locació i homologació seria una altra cosa, però ho
dubta. S'ha manifestat que la moció sorgix de les peticions que han arreplegat en la campanya que
estan duent a terme, però si dins d'un temps ve una altra associació demanant també un centre tancat
per a practicar el seu esport, què faran? Cal valorar la situació que actualment té l'Ajuntament i si es
pot assumir o no este projecte. Reitera que el conveni és interessant però demanen que la moció es
matise i es realitze un estudi de les possibilitats econòmiques de l'ajuntament per a abordar les obres
a realitzar.

El Sr. Alcalde indica que es tracta d'una moció que no depén del ple. Li pareix bé, però primer cal
demanar el permís per a la Conselleria, per la qual cosa opina que primer caldria aconseguir
l'autorització de la Conselleria i després ja es parlaria del tema.

El Sr. López respon als portaveus del Bloc i d'Independents de Rafelbunyol, que per descomptat
que caldria demanar l'autorització a la Conselleria, però que no seria el primer cas, per la qual cosa
no té dubte que ens ho concediran. Un altre cas és la inversió de les canastres, i si ha dit 5.000 € és
perquè ha demanat pressupostos, no veient tantes dificultades perquè el club de básquet puga jugar
en l'institut, perquè la direcció es va mostrar disposada i no va posar cap objecció. Dirigint-se al
portaveu d'Independents de Rafelbunyol li manifesta que no entén les seues objeccions a esta
moció, perquè amb una quantitat que alguns han xifrat en 12.000 €, que es podrien traure de
qualsevol partida, es podria solucionar un problema d'infraestructura del club de bàsquet. Respecte
a la crítica a la campanya que estan realitzant, li recorda que això és la política i que si es planteja
una altra qüestió per un altre club esportiu, ja s'estudiaria i es portaria al ple. Li demana que no li
indique com fer política al seu partit.

Per al·lusions, el Sr. Carbonell explica que no s'han manifestat en contra de la moció i que la
majoria de convenis existents són amb els col·legis de primària, perquè la competència de
manteniment és de l'Ajuntament. L'única cosa que han dit és que facen les coses seguint unes
directrius com és primer demanar el permís a Conselleria, i després demanar pressupost i amb tota
la informació el ple de l'Ajuntament decidirà. I això no significa estar en contra.
El Sr. Encarnación també manifesta que no han votat en contra, però si s'aprova cal crear una
partida en els pressupost de 2015. Recorda que s'han realitzat unes reunions prèvies per a la
confecció d'uns pressupostos molt austers i el grup del PSPV-PSOE, ara, perquè cal fer política,
presenten esta moció. És quelcom que caldrà estudiar i veure si es pot o no fer, i si es pot, els pareix
perfecte. No tot és fer política, perquè hi ha un ajuntament i s'ha de gestionar i no sempre es pot fer
cas a tots.
El Sr. Alcalde indica que li pareix bé treballar pels jóvens. El problema és que no poden donar-li
una resposta, per la qual cosa considera que es deuria d'aparcar el tema i estudiar-ho. Primer seria
demanar permís a l'IES i després estudiar el cost i veure d'on es pot obtindre els diners.
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El Sr. López indica que no entén perquè ha d'aparcar-se el tema, perquè la moció demana això
també, com s'indica en el punt 2 de la moció. Ells estan en l'oposició i fan esta proposta. Com es
gestione l'assumpte ja és competència de l'equip de govern. Pensa que deu d'anar fent-se la moció i
quan estiga tot clar es pose en marxa.
El Sr. Alcalde insistix que no pot votar la moció tal com l'ha presentat, perquè ja posa de manera
imperativa que s'adecée les instal·lacions, per la qual cosa insistix en el fet que es retire el tema fins
a tindre-ho estudiat i llavors que la torne a presentar.
El Sr. López insistix en el fet que es vote.
Sotmesa la moció a votació, el Sr. Carbonell, explica que la votaran a favor, però que es tracta d'una
moció que es quedarà sense realitzar-se.
El Sr. Encarnación explica que el seu grup també la votaran a favor, però que ja es veurà com es pot
posar esta partida en el pressupost.
El SR. Alcalde, explica que també la voten a favor però condicionada al permís de conselleria i que
les instal·lacions siguen factibles per a este projecte.
En conseqüència, la moció és aprovada per unanimitat.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL RECLAMANT A LA
GENERALITAT EL PAGAMENT DEL DEUTE CORRESPONENT A REMARASA
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“Els retards en els cobraments de subvencions de Conselleria de Benestar, com també per les
prestacions realitzats en el Centre de Rehabilitació per part de l'Agència València de la Salut estan
provocant una situació econòmica molt tensa en la societat mercantil REMARASA, provocant els
ajornaments d'impostos, la demora en els pagaments proveïdors i retards en estos moments de 3
nomines als trabadores d'esta empresa municipal.
En estos moments la Conselleria de Benestar ens deu el tercer i quart trimestre del 2014, la qual
cosa suposa una quantia aproximades de 136.000€, a esta quantitat si sumem la que ens deu
l'Agència Valenciana de la Salut, corresponent als servicis prestats pel tercer i quart trimestre del
centre de rehabilitació de 69.000€, dóna un total de deute de les administracions amb esta societat
de 210.000€.
Estos impagaments fan en estos moments insostenibles la viabilitat d'esta empresa, situació que
s'agreuja a causa de l'aprovació recentment per part de la Generalitat Valenciana de la nova Taxa
de copagament ,i que ens ha eliminat els ingressos que mensualment percebíem directament de les
aportacions dels usuaris públics, la qual cosa suposaven uns 30.000 € al mes.
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Davant d'esta greu situació considerem que l'Ajuntament de Rafelbunyol ha d'utilitzar tots els
recursos i mitjans possibles per a reclamar els diners que es deu a esta mercantil.
És per tot això que proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents PROPOSTES
DEACUERDO
1. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol insta a la Conselleria de Benestar a fer front al
pagament del deute corresponent amb la societat Mercantil Remarasa en concepte per les
subvencions corresponents al tercer i quart trimestre del 2014 per una quantia de 136.000€
2. El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol insta a l'Agència Valenciana de la Salut a fer front
al pagament del deute corresponent amb la societat Mercantil REMARASA en concepte de
servicis prestats pel Centre de Rehabilitació corresponents al tercer i quart trimestre del
2014 per una quantia de 69.000€”

Per part del Sr. Secretari se n’ adona del dictamen emés per la Comissió de Benestar
Comunitari en sessió celebrada el dia 20 de gener de 2015 en que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Encarnación que en este moment es deuen prop de 210.000 € tal com s'ha
explicat en la moció. Estos impagaments estan provocant no poder pagar a proveïdors, no poder
posar-se al dia amb el pagament a altres administracions i el més preocupant és no poder pagar les
nòmines de novembre, desembre i l'extra. Manifesta que estan farts de les promeses de la
Generalitat, explicant que el 21 de desembre de 2014 el Sr. Moragues va realitzar un comunicat als
Mitjans de comunicació vanagloriant-se que amb els diners del FLA pagarien tot el pendent, donant
prioritat a sanitat, educació i benestar social. D'este famós FLA només ens ha arribat 140.000 €
corresponent al 1r i 2n trimestre de benestar i 34.000 € de sanitat, deixant de pagar la mitat del
2014. Si no paguen, és molt difícil poder continuar. Este és el problema actual, per la qual cosa
demana el suport de tots.
La Sr. Piquer Carbonell, regidor del grup del Bloc-Compromís, indica que ells també han
presentat una Moció demanant el mateix. Es tracta d'un tipus de mocions que s'han presentat de
manera recurrent durant estos tres anys. Acumular subvencions que no es paguen porta
conseqüències nefastes, recordant el tema de l'escoleta i ara tenen el problema en la residència. Dir
que es tracta d'una mesura de pressió i tot el que estiga per este camí, té el suport del seu partit.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, explica que el seu partit també ha
presentat mocions de característiques semblants. Es tracta d'una moció que es concreta a reclamar el
deute de la Conselleria de Benestar Social i de la Conselleria de Sanitat, pel que fa al Centre de
Rehabilitació. Per part del Consell d'Administració, estan satisfets amb la gestió que es realitza, i la
situació actual s'ha d'imputar al retard del pagament de subvencions per part de la Generalitat. Es
tracta d'una moció per a votar a favor i reclamar el deute, sense deixar de fer les gestions oportunes
per part del consell d'administració.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular, indica que també la votaran a favor.
Explica, com a president del consell d'administració, que tant la direcció de la residència com el
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secretari del consell d'administració i ell mateix es posen en contacte casia diàriament amb les
conselleries corresponents per a veure en quines condicions els fan els ingressos indicant-los que
estan en una situació límit. Resulta trist que sent una residència que enguany no ha generat deute de
cap tipus, estiguen en esta circumstància perquè la Conselleria no els paga. Tots estem implicats i
tots han fet el que es puga perquè funcione, i pensen que pot fer-se. Recorda que els papers
s'entreguen a trimestre vençut i que en Conselleria li han comunicat que encara no s'ha justificat
degudament el quart trimestre, sense que açò servisca d'excusa, perquè el tercer trimestre ho té i
encara no han pagat.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL INSTANT A LA
GENERALITAT VALENCIANA A LA RETIRADA DE LA LLEI QUE REGULA LA
TAXA DEL COPAGAMENT PER A PERSONES MAJORS RESIDENTS I PERSONES
AMB DISCAPACITAT
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, es
llig la moció següent:
“Recentment el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) Valencià ha anul·lat el decret del Consell que
establia el copagament en els servicis dirigits a majors i persones amb discapacitat, al considerar
que el copagament suposava la imposició d'una taxa a un grup social poc afavorit com són majors i
persones amb discapacitat, desestimant els arguments de l'advocacia de la Generalitat.
El govern Valencià lluny de buscar fórmules que pogueren afavorir les persones majors i amb
discapacitat de la C.V ha contraatacat novament amb una nova Llei d'Acompanyament dels
Pressupostos, Llei que ha substituït les aportacions econòmiques dels usuaris regulades
anteriorment a través d'un preu públic, per una taxa de copagament establida per als majors
residents i persones amb discapacitat, en funció del cost del servici i de la capacitat econòmica de
l'usuari.
Este Taxa és l'última traveta a un col·lectiu de discapacitats valencians, que porten patint retalls,
impagaments durant molt de temps i que ara els va a convertir en Taxa el que ha de ser un dret
social garantit, podent portar a molts usuaris a haver d'abandonar els centres. Per si tot açò no
fóra prou esta taxa imposada a discapacitats de centres de dia, ocupacionals i residencials de la
Comunitat, inclou un recàrrec del 20% per als morosos, els que a més poden enfrontar-se a
l'embargament dels seus comptes en cas de no complir amb este tribut.
És per tot això que proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents PROPOSTES
D'ACORD:
1-Instar a la Generalitat Valenciana a la retirada de la Llei que regula esta Taxa i reunió
immediata amb els Comités representants de persones amb discapacitat, i Residents, en
busca de solucions que garantisquen els Drets Socials d'este Col·lectiu”.
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Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes en sessió
celebrada el dia 20 de gener de 2015 en que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Encarnación que amb esta moció estan demanant la retirada de la Llei 7/2014
que regula la taxa de residents i discapacitats. Es tracta d'una Llei del Govern Valencià creada per a
substituir el copagament recentment retirat per davant del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV). Entienen que l'aplicació d'esta nova llei tindrà dos conseqüències
importants: La primera convertix un dret social garantit en una taxa, que a més contempla un
increment del 20% per l'impagament de la mateixa. La segona conseqüència és que a partir d'ara els
residents pagaren a Hisenda, i no als centres com ho feien fins a este moment, la qual cosa suposarà
que els ingressos mensuals de les residències disminuiran, la qual cosa portarà a una situació límit a
les residències i centres de discapacitats a causa del retard de la Generalitat en els seus pagaments,
passant a detallar els números d'ingressos de la residència abans i després de la Entrada en vigor
d'esta nova llei.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc-Compromís, anuncia que la votaran a favor,
però que l'exposició la faran quan defenguen la seua moció, pareguda a la d'Independents.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, també anuncia el vot a favor del seu
grup municipal. Com ja ha explicat el Sr. Encarnación, a partir d'ara serà Hisenda la que coure la
part corresponent. El que cal tindre en compte el tema dels retards de la Generalitat, recordant que
ha arribat a deure fins a any i mig.
Explica que hi ha tres mocions semblants en la sessió de hui, a la que hi ha acudit
treballadors de la residència que se suposa que el que volen saber és quan cobraran i saber quan
arribarà els diners. Proposa que es realitze una reunió amb el personal en què se'ls explique
clarament la situació i la previsió de pagament de la Generalitat.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular i president del Consell d'Administració
de REMARASA, explica que el comité d'empresa està assabentat de tota la situació econòmica de
l'empresa, perquè participen en les reunions del consell i a més la persona que té funcions
d'administrador els manté contínuament informats. Dins dels plans del Consell s'està estudiant
qualsevol opció que els done la possibilitat de tindre liquiditat per a poder pagar, sobretot als
treballadors. Però cal tindre en compte que es deu de mantindre un equilibri econòmic i no generar
excessiu deute que després resulte difícil fer front.
El Sr. Encarnación explica que esta empresa en 2014 va ser viable. El gran problema que
tenen és l'impagament de les Conselleries. Si tingueren voluntat de solucionar-ho, seria viable. El
problema és que posen tantes traves que “pareix que tinguen ganes que es tancament”.

Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP BOLC-COMPROMÍS SOL·LICITANT A LA
GENERALITAT VALENCIANANA LA NO APLICACIÓ DE LA LLEI 7/2014, DE 22 DE
DESEMBRE, DE MESURES FISCALS, DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA I
D'ORGANITZACIÓ DE LA GENERALITAT PEL QUE FA A LES TAXES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVICIS D'ATENCIÓ SOCIAL.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal del Bloc-Compromís es llig la moció
següent:
“En el passat Ple Ordinari presentem una moció demanant al Govern de la Generalitat Valenciana
que respectara la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)
en que s'anul·lava el copagament per als centres de majors i discapacitats. Així mateix es
demanava que El Govern de la Generalitat no fera efectiu el recurs de cassació contra la sentència.
Una vegada més, El Govern Valencià, a lloc de manifest la poca sensibilitat respecte dels sectors
de la població més desfavorits i, per mitjà del que s'anomena llei d'acompanyament dels
pressupostos per a 2015 (Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió
administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat), ha implantat el copagament que ve
regulat en l'article 35.2, titulat: taxes per la prestació de servicis d'atenció social.
Hem de posar de manifest que la Conselleria de Benestar Social té concertades amb REMARASA
45 places en la Residència de Majors. De les dites places una part la paguen els usuaris i l'altra la
Conselleria. Fins ara, la part que pagaven els usuaris tenia la consideració de preu públic i els
usuaris ho pagaven directament en la Residència facilitant, encara que de manera insuficient,
liquiditat a REMARASA. Amb l'aprovació de la Llei d'acompanyament als pressupostos de 2015, la
qual cosa era un preu públic passa a ser una taxa i per tant la recaptació la farà directament la
Conselleria el que generarà molts problemes de liquiditat a REMARASA.
Han de saber que recentment la Conselleria de Benestar Social ens ha liquidat 139.758 €,
corresponents al primer i segon quadrimestre de 2014 però en estos moments encara té pendent el
pagament 135.880 € de la que resta de l'any 2014. Tot açò ha provocat que a les treballadores i
treballadors de REMARA es deguen 3 nòmines i a molts dels proveïdors es dega, en alguns casos,
tot el 2014.
Des del grup municipal que representem considerem que si a més de l'històric deute de la
Conselleria hem d'afrontar les conseqüències del que proposa la llei d'acompanyament, haurem de
liquidar REMARASA, amb tot el que això suposarà.
És per tot això que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Demanar a la Generalitat Valenciana la no-aplicació de la Llei 7/2014, de 22 de desembre,
de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat,
si més no, pel que fa referència a les taxes per a la prestació de servicis d'atenció social.
2. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol inicie els contactes pertinents amb la Conselleria de
Benestar Social per a fer-la coneixedora de les conseqüències de l'aplicació de la Llei
7/2014, en els centres públics que presten servicis d'atenció social, com: la Residència de
Rafelbunyol i els Centres dependents del Consorci Comarcal de Servicis Socials de l’Horta
Nord.
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3. Fer arribar els acords d'esta moció a la Presidència de la Generalitat, a la Conselleria de
Benestar Social i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.”
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió de de Benestar Comunitari
en sessió celebrada el dia 20 de gener de 2015 en que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Carbonell que abans els residents ja pagaven el 51% de la plaça, però com no hi havia
prou, mitjançant un decret van aprovar el pagament de 14 mensualitats. EL TSJCV va anul·lar el dit
decret perquè deia que no es podia fer mitjançant un decret, perquè afectava drets fonamentals de
les persones i que havia de fer-se Mitjançant Una Llei. I el Partit Popular ha introduït en la Llei de
Taxes Públiques de la Generalitat un nou capítol reconvertint eixe preu públic en una taxa. Reitera
que els usuaris ja pagaven i ara se'ls està demanant que paguen més i a través dels comptes bancaris
dels usuaris de les residència directament a Conselleria. És important que els treballadors cobren,
però també és important que la residència funcione bé. Ací cal anar a Conselleria i reclamar ue ens
pague quan toca. Abans han parlat del FLA, però se l'han gastat de seguida i només els ha donat per
a pagar el primer mig any, perquè havien generat deutes per valor de 4 mil milions d'euros. Després
també ha dit el representant del Partit Popular, que el quart trimestre encara no estava liquidat, però
recorda que l'últim que ens van pagar va ser juny. I en eixa situació no sols estem nosaltres, també
està el Consorci Comarcal de Servicis Socials de l’Horta Nord. Per tot açò han presentat la moció,
que implica que no s'aplique la llei o que assumisquen directament que estan en contra d'estes
prestacions. En cas contrari es veuran abocats a una espiral de demanar préstecs per a poder
funcionar, pagar interessos…. Entenen que deu d'haver-hi una acció conjunta d'Ajuntament,
empresa i treballadors, però per a aconseguir entre tots que continue funcionant una empresa viable.
Preguntats la resta de grups, el Sr. Encarnación portaveu del grup municipal d'Independents
de Rafelbunyol manifesta el vot a favor del seu grup.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, matisa que ells ja han fet proposta a
tots els grups perquè es fera esta reunió. Consideren que és un treball prioritari saber on obtindre la
liquiditat per a poder funcionar. No es pot permetre que els deguen dos trimestres, perquè sense
matalaf econòmic este retard no es pot aguantar i els ocasiona problemes en els proveïdors. Cal
plantar-los cara i saber que se'ls va a dir, perquè amb esta llei estan creant una incertesa en el
funcionament de l'empresa. Ja els va passar amb ACMURSA, esperant els diners que deien que ens
anaven a pagar i no va arribar. Esperem que ara no torne a passar.
El Sr. Bohigas, portaveu del grup del Partit Popular i President del Consell d'Administració
de REMARASA, li explica que tot el Consell d'Administració està treballant en este sentit.
Personalment està parlant amb els Consellers i directors generals perquè els paguen i si no ho van a
fer, que ho diguen també, que no els enganyen. També els ha demanat explicacions de com pensen
pagar enguany, perquè només saben que de moment han demanat el número de compte als
residents. Es tracta de quelcom que s'està preguntant tot el Consell. I tant el consell com els
treballadors coneixen la situació actual. I l'única solució que veuen és via finançament bancari. És
una situació indefendible.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOL·LICITANT AL MINISTERI DE
TREBALL I SEGURETAT SOCIAL L'APLICACIÓ DE MESURES TENDENTS A
EVITAR ABUSOS EN LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES QUE TREBALLEN EN EL
SECTOR AGRÍCOLA
Per part de la Sra Piquer Carbonell, regidor del grup municipal del Bloc-Compromís, es dóna
lectura a la Moció següent:
“El Grup Municipal del Bloc-Compromís de l'Ajuntament de Rafelbunyol ha tingut coneixement de
l'existència de serioses irregularitats en el procés de contractació de persones que treballen
arreplegant taronges per part d'empreses de treball temporal.
Els treballadors i les treballadores denuncien l'existència de processos irregulars de contractació:
concretament, hi ha treballadors que denuncien el cobrament de salaris inferiors als deu euros
diaris després de realitzar jornades de més de deu hores.
Resulta evident que les condicions de treball en el camp valencià, i concretament dels treballadors i
treballadores de la taronja, que no han sigut mai òptimes, han empitjorat en els últims anys a
causa, entre altres raons, de la irrupció del sistema de contractació indirecta controlat per les
empreses de treball temporal.
És per tot això que proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD
Que l'Ajuntament de Rafelbunyol:
1.-Demane al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
1.1.-Que incrementen les inspeccions en les empreses de treball temporal que contracten
persones que treballen en el sector agrícola.
1.2.-Que introduïsca els canvis normatius necessaris per a evitar que estos abusos
continuen produint-se.
2.-Manar este acord a la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat, al
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i als
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats”.
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió de Benestar Comuniatiro en
sessió celebrada el dia 20 de gener de 2015 en que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua explicant que es tracta d'una moció que no és competència directa d'un Ajuntament, però
es fa per a denunciar la situació laboral dels treballadors del camp i com ha empitjorat la mateixa en
els últims anys.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que totes les mocions
referents a l'agricultura han sigut votades a favor pel seu grup, i esta també ho serà. L'agricultura i
els llauradors de València han sigut els oblidats de tots els governs. Ara la toca pagar estes
circumstàncies.
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El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, recorda que fa uns mesos es va presentar en el
Congrés per part del Diputat José Luis Ávalos una moció semblant a esta. Manifesta que per part
del seu partit ja s'han presentat mocions denunciant este fet, per la qual cosa estan a favor .
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR
NOVÉ.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DAVANT DE
LA RENÚNCIA A PRENDRE POSSESSIÓ De l'ANTERIOR CANDIDAT
Se n’adona de l'expedient relatiu a la proposta de nomenament de Jutge de Pau Substitut, indicantse que la proposta per a este càrrec va presentar renúncia abans de prendre possessió. Lloc de
manifest esta circumstància al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el mateix
manifesta que es pot realitzar proposta de nomenament a favor d'algun dels candidats que es van
presentar inicialment, sense necessitat d'haver d'iniciar el procediment des de l'inici.
Per part del Sr. Secretari es llig el dictamen de a comissió de règim interior de data 20 de gener de
2015 en la qual es va acordar per unanimitat dictaminar favorablement al Ple de l'Ajuntament
proposada de nomenament de Jutge de Pau Substitut de Rafelbunyol a favor de D. Jesús Eres
Amposta.
Preguntats els representants dels grups polítics tots es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en
comissió.
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, adopta l'acord següent:
“Donada compte de l'expedient que es tramita als efectes de procedir a la renovació del
càrrec de Jutge de Pau Substitut davant de la renúncia presentada per l'anterior candidat a prendre
possessió del càrrec. .
CONSIDERANT: Que amb data entrada de 21 de novembre de 2014 té entrada escrit firmat
per EVA Mª PIQUER LÓPEZ, amb DNI 7350330E presentant renúncia al càrrec de jutge de pau
substitut del jutjat de Paz de Rafelbunyol, càrrec per al que havia sigut anomenada per acord del
tribunal Superior de Justícia en data 22 d'octubre de 2014.
.
CONSIDERANT: Que amb data 3 de desembre de 2014 es remet dita escrit al Tribunal Superior de
Justica de la Comunitat Valenciana sol·licitant així mateix instruccions per a anomenar nou jutge de
pau substitut i, en concret, atés que no s'ha arribat a procedir a la presa de possessió, si cabria
formular proposta de nomenament a favor d'alguna de les persones que van presentar en el seu
moment sol·licitud d'accés al càrrec, sense necessitat d'iniciar el procediment d'origen.
CONSIDERANT: Que amb data dia 7 de gener de 2015 va tindre entrada en l'Ajuntament escrit del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana pel qual prenien coneixement de la
renúncia d'Eva Mª Piquer i en relació a la consulta plantejada indicaven que es podia proposar
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nomenament a favor de les persones que en el seu moment van presentar la sol·licitud, sense
necessitat d'iniciar el procediment d'origen.
CONSIDERANT: Que durant el termini conferit es van presentar, excloent les dos propostes en el
seu moment, les instàncies subscrites per:
-Mª Betlem Diaz Caballero
-Jorge Carrers Galve
-Ginés García Alcàsser.
-Javier Carré Homar
-Elodia Borrás Sanjuan
-Jorge Pozo Serrano
-Mª José Mescle Sangüesa
-Jesús Eres Amposta
-Aránzazu Ruiz Lozano
-Mª Mercedes Mor-te Furió
-Mª José Saez Collado
Cada un dels quals ha presentat documentació relativa als mèrits que al·lega per a ser
anomenat Jutge de Pau.
Havent-se realitzat l'examen de la documentació presentada pels aspirants, els Grups Polítics
Municipals de manera consensuada han acordat proposar al Ple de l'Ajuntament que es realitze
proposta de nomenament al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a favor del
següent aspirant:
*Para el càrrec de Jutge de Pau Substitut a favor de D. Jesús Eres Amposta
A la vista de allò que s'ha fet, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el
nomenament de D. JESÚS ERES AMPOSTA per a cobrir el càrrec de Jutge de Pau Substitut de
Rafelbunyol.
SEGON: Remetre còpia certificada del present acord al Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana.

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

PRIMER.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Per orde del senyor president, el Sr. Secretari entrega còpia de les resolucions de l'Alcaldia dictades
des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la present sessió.
El Sr. Encarnación pregunta pel contingut dels decrets següents:
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*Decreto núm.642/2014 de relativa a amortitzacions de préstecs, per import de 67.163,08. Explica
el Sr. Secretari que es tracta d'un crèdit que s'incorpora des de l'exercici 2010 per tractar-se de
finançament afectat com a conseqüència de la baixada de sous del 5% dels empleats públics
realitzada en 2010 i que no s'havia realitzat per problemes de liquiditat. En estos moments s'ha
considerat oportú ordenar el pagament d'eixos 67.163,08 euros, en concepte d'amortització
anticipada de capital per tal import del préstec a llarg termini corresponent al Pla de Pagament a
Proveïdors d'EELL 2012 (1a fase)
*Decreto núm. 679/2014 sobre autoritzar el pagament de 1.000 euros a l'Associació d'empresaris
del polígon industrial de Rafelbunyol (AEPIR) i 2.000 euros a l'Associació Ensemble Projecte.
Explica la Sra. Losada, regidor de cultura, que es tracta d'una ajuda sol·licitada per la Societat
Musical per a la realització d'una sèrie d'actuació de música moderna i contemporània.

SEGON.- INFORMES DE L'ALCALDIA
No es van produir

TERCER.- INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

El Sr. Carbonell, representant en la Mancomunitat de l'Horta Nord informa que remetrà per correu
electrònic als regidors l'esquema del Pressupost de La Mancomunitat.
També manifesta que es va a demanar subvenció a la Conselleria per al tema de les bicicletes.
La Sra. Losada, representant en el Consorci Comarcal de Servicis Socials informa que el passat dia
29 de desembre es va celebrar Consell General del Consorci. El punt principal de l'orde del dia va
ser l'aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci amb la finalitat principal d'adaptar-los al
contingut de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
A més d'esta circumstància es va informar de la situació econòmica del Consorci atés que la
Generalitat no havia abonat fins eixa data l'import corresponent al 40% de la subvenció anual. La
informació que havia donat la Generalitat és que esta subvenció s'abonaria amb càrrec al FLA del
mes de desembre. No obstant esta quantia no ha arribat fins al moment.
El dia 20 de gener li'ls informa de la reunió mantinguda amb D. Manuel Escolano, Secretari
Autonòmic en matèria de dependència, en que es va informar del següent:
1. Les quanties van ser retirades del FLA pel fet que el 26 de desembre es va dictar el Reial decret
Llei 17/2014 de mesures de sostenibilitat econòmica de comunitats autònomes i Entitats Locals.
Este Reial Decret crega un Fons Social a través del qual el Ministeri d'Economia i Hisenda atorga
liquiditat a les comunitats autònomes per a fer front al pagament dels gastos de caràcter social que
estaven en situació de pendents de pagament a 31 de desembre de 2.014. El resultat és que tots els
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pagaments senyalitzats amb càrrec al FLA del mes de desembre en matèria de servicis socials han
sigut "readreçats" a este Fons Social, per la qual cosa en el nostre cas (i el d'altres entitats) en
compte d'accelerar el pagament, la qual cosa ha fet és retardar-ho.
2. Hem sigut inclosos en este nou Fons Social en el mes de gener. No obstant això, com estos Fons,
que depenen del Ministeri d'Economia, han de posar-se en marxa no està garantit el cobrament de
les quantitats incloses en elles fins al mes d'abril.
3. Davant d'esta circumstància, des de la Conselleria de Benestar Social han intentat eliminar les
quantitats pendents de pagament d'este Fons Social, per a ser assumit el seu pagament directament
des de la Generalitat i no des del Ministeri; però açò no se l'han permés.
4. A causa d'això la solució que estan posant en marxa és accelerar les resolucions de caràcter
nominatiu incloses en el pressupost de l'any 2.015, per a poder dictar les mateixes a principi de
febrer i pagar-nos el 30% de la subvenció de 2.015 en el mes de febrer.
5. En definitiva, i segons estes explicacions cobraríem en el mes de febrer la quantitat de 398.043 €
corresponents al 30% de la subvenció de 2.015, i a l'abril el 40% restant de la subvenció de 2.014
(472.520 €).
L'única cosa bo que podem traure de tot açò és que podrem gaudir d'una major liquiditat una
vegada que estos pagaments es concreten, perquè l'any passat el primer 30% ho cobrem en el mes
de juliol, i ara ens ho anticiparien al mes de febrer.
En l'actualitat estan pendents de pagament les nòmines del mes de desembre i part de la paga
extraordinària, i que tampoc es podran pagar les nòmines dels treballadors del mes de gener fins
que ens paguen el promés 30%. S'ha hagut de demanar un ajornament a Hisenda per al pagament
de les quotes de l'IRPF del 4° trimestre, i els proveïdors seguixen sense cobrar.

QUART.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE es realitzen les preguntes següents:
1.- S'ha rebut notificació sobre la sentència del cas Vicente Ros conegut com Panchorrín?
2.- En relació a l'anterior, quines novetats els han estret l'equip jurídic de l'ajuntament?
Respon el Sr. Alcalde que de moment no hi ha notificació de la Sentència.

3.- Quines accions s'han realitzat en relació a la moció presentada per este grup d'establir un
conveni amb l'Ajuntament de Meliana per a integrar els discapacitats en el seu taller?
Respon el Sr. Alcalde que s'ha enviat a l'Ajuntament de Meliana escrit sol·licitant informació per a
poder firmar un conveni semblant al d'Albuixech.
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4.- La moció contemplava instar-los que fomentaren l'associacionisme del personal discapacitat Què
han fet?
Indica el Sr. Alcalde que no ho entén, perquè des de fa molts anys tenen dos grups de
discapacitats, i un en concret de discapacitats psíquics a cura de dos monitors i estan en l'antiga
escola d'infantil i tenen clau per a accedir al parc. Realitzen activitats de ceràmica, invitant-li que
vaja a visitar-ho.

5.- En relació a la moció d'establir conveni amb el club de socorrisme quines actuacions ha realitzat
l'equip de govern?
Explica el Sr. Saborit, regidor d'esports, que tenen un conveni amb el club de socorrisme i natació
que no està firmat, però està complint-se i es va quedar que en la pròxima legislatura que es
formalitze el conveni.

6.- I amb la resta de clubs esportius del municipi què han fet.
Explica el Sr. Saborit, regidor d'esports, que quan s'inicia la temporada els clubs els presenten un
projecte d'activitats i els donen preferència a l'hora d'utilitzar les instal·lacions. És com s'ha
funcionat així i mai han tingut queixa de cap club a excepció del de socorrisme.
7.- Imports gastats en els últims 5 anys en l'exposició del Betlem detallats per anys.
Respon el Sr. Alcalde que sol·licitada la informació al Departament d'Intervenció, li han comunicat
que tenen molt treball en este moment, però que si ho demanen per escrit i ja ho recopilaran. Però
cal tindre en compte que no tots els anys és la mateixa quantitat, perquè hi ha hagut anys que s'han
comprat figures.
Aclarix el Sr. Secretari que a final del trimestre s'ha de rendir els comptes davant d'Hisenda,
i ha de fer-se abans del 31 de gener. Des d'Intervenció es va demanar un poc de paciència, perquè
calia complir amb els terminis atorgats.
El Sr. Fontelles entén que hi haja una acumulació de treball, però no recorda que això siga
excusa per a no contestar. Insistint que es tracta d'una pregunta presentada en temps i forma.
El Sr. Secretari insistix que no és tan fàcil trobar la informació de cinc anys arrere. I que la
mateixa poden trobar-la també els pressupostos.

8.- Quin ha sigut la subvenció i els gastos afectats la celebració del bou del centre durant els anys
2011, 2012, 2013 i 2014?
Respon el Sr. Alcalde que sempre es dóna la mateixa quantitat, 3.000 €. La resta de gastos afectats,
es buscarà i se li donarà la informació.
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9.- A què es destinen els 2.000 € que se li assignen a l'Església?
Respon el Sr. Alcalde que se li donen pels gastos litúrgics de l'Ajuntament ocasionats pel dia dels
Majors, el dia de l'Ajuntament. És una subvenció que també es justifica.

10.- Quantes persones de Rafelbunyol han aconseguit treball a través del Pactem Nord?
Respon el Sr. Bohigas, representant en el Pactem Nord, que els resultats globals entre 2008 i 2014
han sigut els següents.:
Persones inscrites en la borsa de treball ……..
Processos d'intermediació/entrevistes ………
Contractes de treball …………………………..

383
98
23

Quant a les dades específiques de l'any 2014, són els següents:
Hòmens Dones
Total
Noves inscripcions en borsa de treball 92
75
167
Persones ateses
111
96
207
Persones enviades a ofertes d'ocupació 16
17
33
Processos de selecció
22
20
42
Persones contractades
5
5
7

11.- Com va el ritme de les obres del camp de futbol i quan s'espera l'entrega de l'obra i la
inauguració?
Explica el Sr. Saborit, regidor d'obres, que hi ha dos fases en el camp de futbol. Una és la que
realitza Gestaser, la qual ha demanat que un ajornament d'un mes sobre el termini d'execució degut
a les pluges, per la qual cosa pensem que a mitat del mes que ve hauran acabat.
Després estan les obres incloses en el PAP. Este procés està ara en licitació. Una vegada adjudicada
hi haurà un mes per a la seua execució. Si tot va correctament espera que estiga acabat a finals de
març. Quant a la inauguració, encara no hi ha gens previst.

A continuació el Sr. Carbonell, portaveu del grup del Bloc, realitza les següents preguntes orals:
1.- Quan està previst la finalització de les obres contractades del camp de futbol?
La dóna per contestada.
2.- Ja s'han adjudicat les obres dels vestuaris del camp de futbol, per valor de 70.000 €?
Explica el Sr. Secretari que la primera licitació va quedar deserta amb un problema en el pressupost,
el qual es va haver d'adaptar i remetre novament a Diputació, la qual va emetre informes
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desfavorables. Quan es va obtindre l'informe favorable es va tornar a invitar a les mateixes
empreses que ho van fer en el primer procés, finalitzant el termini de presentació d'ofertes el dia 4
de febrer.
3.- Si havien pensat fer una acte d'inauguració?
També la dóna per contestada.
4.- Es pensa establir un conveni entre l'Ajuntament i Club de futbol de Rafelbunyol?
Respon el Sr. Saborit que la intenció és continuar com fins a este moment. Ells tenen preferència en
els horaris i la resta, ho han de demanar a l'ajuntament.

5.- Han tingut coneixement que enguany no s'ha emés el decret de l'alcaldia per al e horaris
d'establiment públics. Recorda que van presentar una moció en què s'ampliava l'horari
automàticament cinc dies a l'any: Sant Antoni, setmana de festes. Parlant amb l'Inspector li va dir
que no hi havia hora de més.
Recorda el Sr. Secretari que quan es van aprovar les festes de 2015 per ple també es va aprovar
l'ampliació d'horari. Possiblement haja sigut una mala transmissió.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, realitza la següent
pregunta en relació al taller de Meliana. Quan es va a posar en marxa? Per a quantes persones està
previst?
Contesta el Sr. Alcalde que s'ha demanat informació a Meliana. Quan conteste, ja s'estudiarà el
tema.
Pregunta el Sr. Encarnación, quan s'ha enviat l'acord.
Aclarix el Sr. Secretari que hi ha hagut un retard en la tramitació de les mocions del ple de
desembre. Pensa que la setmana passada es va manar l'acord municipal. Afig el Sr. Alcalde que la
interventora li ha indicat que si finalment es realitza, es modificaran els pressupostos, insistint en el
tema del taller de discapacitats de Rafelbunyol.

2.- Com està el tema dels desfribiladores?
Respon el Sr. Bohigas, regidor de sanitat, que es tracta d'un assumpte que portarà al Consell Social,
preguntant el Sr. Encarnación per què ho va a portar, perquè s'ha perdut un mes que considera
important. Respon el Sr. Bohigas que en l'època de Nadal les associacions es dediquen a demanar
per als necessitats i que ha valorat que es devia de deixar descansar al poble. Ho té parlat amb
associacions comercials i demà preguntarà en el Consell qui vol ajudar i col·laborar.
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El Sr. Carbonell, realitza un prec. Demana que les mocions aprovades en este plenari no es
retarden la seua tramitació i es remeten al més prompte possible.
També demana una reunió formal de tots els membres del Consell d'Administració amb el
responsable de la Conselleria de Benestar Social.
Respon el Sr. Bohigas que eixa reunió ja està petició i està a l'espera que li confirmen la
data. Es tracta d'una reunió que tots saben que ja està demanada.

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