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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 27 DE JULIOL DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit trenta hores del dia 27 de juliol del 2015, en la saló de
sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors ALICIA PIQUER SANCHO,
SANTIAGO BELVER FURIO, MIREIA GIMENO ROS, FERNANDO CIGES IBAÑEZ,
MIGUEL SABORIT ARRIBAS, MERCE ALABORT FURIO, JUAN CARLOS BONDIA
PUIG, ENRIC CARBONELL I ROS, MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL, MARIO
CARRERA NAVARRO, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ I INMACULADA
BARRACHINA SANCHO que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor
alcalde FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, assistits pel senyor secretari FRANCISCO
JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió extraordinària, 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.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Per part del senyor president es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 6 de juliol del 2015.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita acta,
ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

B. PART RESOLUTIVA
ÀREA D'HISENDA, RÈGIM INTERIOR I DESENROTLLAMENT LOCAL
PRIMER.- EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM.
5/2015
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 21 de juliol del 2015
en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol, indica que es
tracta de factures d'exercicis passats presentades en l'exercici de 2015 i que s'han de pagar. El
més greu de tot és una factura d'octubre 2013 de Monterde Associats per l'assessorament en el
tema del conveni col·lectiu del personal laboral. Es tracta d'una factura de l'antic equip de
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govern i no entén ni la quantitat ni per què han tardat dos anys a presentar-la, sol·licitant
explicació als representants del Partit Popular.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol manifesta que es
tracta de factures de treballs realitzades en 2013 i 2014 presentades ara amb el cicle
pressupostari tancat, per la qual cosa s'ha de reconéixer el dret i aprovar-lo. El desitjable és que
no fóra així, però la realitat és que s'han de pagar. Hi ha factures d'imports menors de treballs de
reparació i conservació en el col·legi. Quant a la factura de 7.260 e de Monterde deu reconéixerse i pagar-se a pesar de no ser el moment de fer-ho.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, explica que l'empresa Monterde i
Associats cobraven mensualment per l'assessorament laboral de l'Ajuntament. Com no se'ns
assessorava mensualment, se'ls va dir que cobrarien per treball realitzat. En 2013 es van realitzar
moltes reunions per a actualitzar el conveni del personal laboral i el del funcionariat de
l'Ajuntament. El primer es va acabar i es va aprovar en Ple. L'empresa volia facturar quan
s'acabara el treball, però vist que encara no s'ha acabat el del funcionariat han decidit presentar la
factura.
Explica el Sr. secretari que esta empresa indicava que a l'octubre del 2013 havia presentat la
factura d'estos treballs. En intervenció se'ls va indicar que no constava registrada la mateixa en
l'Ajuntament, per la qual cosa l'han presentat ara.
Explica el Sr. alcalde que la justificació de la factura són 3 actes de tres reunions. Indicar
que la negociació del conveni col·lectiu en 2013 li va costar a este ajuntament 7.260 €, i que en
l'actualitat esta empresa ja no presta servicis a l'Ajuntament.
Aclarix el Sr. Saborit que el personal del departament de recursos humans telefonava a l'empresa
perquè els assessoraren sobre qualsevol problema laboral que tingueren amb els treballadors, no
sols ens assessoraven pel conveni laboral. Es tracta per tant d'una factura que comprén 2 anys i
mig de treball.
El Sr. alcalde li indica que el concepte de la factura és per l'assessorament del conveni col·lectiu.
No indica si la quantitat és alta o baixa, simplement informa sobre l'existència de la factura, del
concepte i de l'import de la mateixa.
El Sr. Encarnación agraïx les explicacions donades i s'alegra que només durara tres anys la
negociació.
Puntualitza el Sr. Carbonell que és igual que treballe o treballara, la factura es deu a un treball
realitzat.
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar l'expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2015, que conté factures emeses o els conceptes del
qual es corresponen amb actuacions realitzades en l'exercici 2013 i 2014, però que han sigut
registrades en el present exercici.
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SEGON.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 13/015 SOBRE CONCESSIÓ DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI A FINANÇAR AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ.
Es dóna compte de la memòria justificativa de la necessitat la Modificació de crèdit núm.
13/2015 en la que s'exposa:
“La present memòria s'emet en compliment del que preveu la Base 9a de les d'Execució del
Pressupost de 2015 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, 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.
El finançament de l'esmentada modificació de crèdit es realitzarà amb càrrec a baixes de crèdits
per 2.000 € en la partida “Gastos Diversos Servicis Socials”, a causa de l'estat d'execució de la
mateixa, amb 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 a l'acord de
Ple de data 1/12/2014 en el que este Ajuntament es compromet a realitzar una aportació de
2.000 euros a l'Ajuntament de Meliana amb el fi que puguen assistir persones discapacitades de
Rafelbunyol al Taller de Discapacitats que té el dit Ajuntament de Meliana.
Rafelbunyol, 24 de juny del 2015. Fdo. L'alcalde.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 21 de juliol del 2015
en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per quatre vots a
favor, dels representes dels grups socialista, del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol, i
una abstenció, del representant del grup Compromís per Rafelbunyol
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol, explica en què
consistix la modificació i que es realitza com a conseqüència de l'aprovació per unanimitat d'una
moció en data 1 de desembre del 2014, en la que el Ple es va comprometre a dotar amb 2.000
euros la participació d'un taller de discapacitats a Meliana. Es tracta de dotar esta partida per a
poder posar en marxa la moció. Es tracta d'una participació per any natural pel que acaba al
desembre del 2015, per la qual cosa es podria estudiar la possibilitat de tindre més participants o
de reduir l'aportació.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal de Compromís per Rafelbunyol indica
que es tracta d'un crèdit extraordinari que no existia abans, per la qual cosa es tracta de crear una
partida nova en el capítol 4 de subvencions. Eixa modificació pressupostària és conseqüència de
l'aprovació per part de la Junta de Govern de Meliana la concessió d'una plaça per al seu taller de
discapacitats. També són conscients que és la conseqüència de l'aprovació d'una moció per
unanimitat, encara que les coses estan per a replantejar-se. Manifesta que la votaran a favor, però
que en un Ajuntament on es destinen 58.000 € per a emergència social, destinar 2.000 € per a
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participar en un taller de Meliana, potser no és el més adequat, quan ara s'està buscant solucions
per a reparar l'edifici d'un taller de discapacitats que tenim ací.
El Sr. Bondía, regidor del Grup del Partit Popular, reitera les paraules de la comissió, indicant
que és una modificació pressupostària per a dotar de contingut econòmic un acord plenari, pel
que anuncia el vot a favor del seu grup.
La Sra. Gimeno, portaveu del Grup Socialista, indica que el seu grup complirà la moció que es
va aprovar al desembre del 2014 i dirigint-se al portaveu de Compromís per Rafelbunyol li
explica que quan es tracten els punts corresponents al tema de l'aula taller també se solucionarà.
Incidir en allò que s'ha manifestat en el dictamen de la Comissió Informativa en el sentit que
s'estan preparant les bases per a obtindre la plaça per concurrència competitiva, i que les places
per tant se'n va a renegociar amb l'ajuntament de Meliana
Puntualitza el Sr. Carbonell que no ha mencionat res d'este tema perquè ja ho havia dit el
secretari en la lectura del dictamen i perquè està clar que no pot fer-se d'una altra manera, ja que
les places no poden donar-se a “dit”.
El Sr. Encarnación indica que abans existia CEERSA que donava un servici a este col·lectiu i
que ara no es dóna. Amb esta modificació es pretén donar un major servici.
Afig el Sr. alcalde que cal complir a mocions que no es va dur a terme abans per l'anterior
govern. Com s'han de realitzar unes bases es va a intentar renegociar amb l'ajuntament de
Meliana per a ampliar la participació d'alumnes.

Sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament, per unanimitat acorda:
Primer: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 13/2015 en el Pressupost del
present exercici 2015 per mitjà de crèdit extraordinari, finançat amb baixa de crèdit
CRÈDIT EXTRAORDINARI
PARTIDA
DENOMINACIÓ
231 46200
GASTOS SOCIALS A ENTITATS LOCALS
Total crèdit extraordinari

IMPORT
2.000

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2.000,00€

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDIT
PARTIDA
231 22699
TOTAL FINANÇAMENT

DENOMINACIÓ
GASTOS DIVERSOS SERVICIS SOCIALS
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

IMPORT
2.000

2.000,00€
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SEGON: Així mateix i als efectes del que disposa l'article 177 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, en relació amb l'article 169 del mateix Text Refós, i l'article 38.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenrotlla el capítol 1 del títol VI del text abans citat, en
relació amb l'article 20.1 del mateix, s'acorda sotmetre a informació pública la present
modificació pel termini de quinze dies, fent-se constar que en el supòsit de no presentació
d'al·legació durant el dit termini, el present acord s'entendrà adoptat amb caràcter definitiu.

TERCER.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2015 SOBRE
CONCESSIÓ DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT A FINANÇAR AMB BAIXES PER
ANUL·LACIÓ.
Es dóna compte de la memòria justificativa de la necessitat la Modificació de crèdit núm15/2015
en la que s'exposa:
“La present memòria s'emet en compliment del que preveu la Base 9a de les d'Execució del
Pressupost de 2015 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 suplement de crèdit, destinat a una
partida que es manifesta insuficient per a atendre a les obligacions inajornables que este
Ajuntament ha de reconéixer en l'exercici de les seues funcions i prestació dels seus servicis.
Es tracta concretament de suplementar la partida de gastos d'inversió del camp de futbol, per a
donar cobertura a subministraments i treballs que este Ajuntament ha vingut sol·licitant per a
poder posar en marxa les instal·lacions del camp de futbol. Molts d'estos subministraments i
servicis han sigut sol·licitats amb caràcter previ a l'existència de consignació, tal com ha
informat la Intervenció, tractant-se amb esta modificació de crèdits de dotar de cobertura
pressupostària els mateixos.
El medi de finançament és la baixa per anul·lació en partides que són reductibles sense
pertorbació de cap servici.
Rafelbunyol, 9 de juliol del 2015.El Regidor d'esports”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 21 de juliol del 2015
en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que el suplement
es deu a haver superat en 23.000 € el que havia pressupostat.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que la pròpia paraula
indica que es tracta de suplementar una partida ja existent amb major crèdit a l'haver-se esgotat.
Esta desviació de 23.000 € la donen per bona perquè el camp de futbol està a disposició de la
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gent del poble. Es va a suplementar la partida reduint-se altres partides (material oficines, gastos
telèfons, màquines del gimnàs, cadira de mobilitat per a la piscina…).
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, explica que es tracta d'una desviació de 23.000
€ que entra dins de la lògica. S'ha estudiat de què partides pot donar-se de baixa per a
suplementar esta partida. Manifesten el vot a favor del seu grup.
El Sr. alcalde explica que es tracta del segon o tercer any que es reduïx la partida d'adquisició de
la cadira de mobilitat per a la piscina coberta, per la qual cosa hi ha decidit llogar una i quan
s'adquirisca es descomptarà el lloguer d'estos dos mesos d'estiu.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda:
Primer: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 15-15 en el Pressupost del
present exercici per mitjà de la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb baixa per
anul·lació.
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA
DENOMINACIÓ
340 62240
Camp de futbol
Total suplements de crèdit

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

IMPORT
23.000
23.000 €

FINANÇAMENT
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
PARTIDA
DENOMINACIÓ
920 22000
Material d'oficina
920 22200
Gastos telefònics
340 62500
Silla Pers. Mov. Reduïda piscina descoberta
340 63300
Màquines gimnàs
TOTAL FINANÇAMENT

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

IMPORT
7.000
7.000
4.000
5.000
23.000 €

SEGON: Així mateix i als efectes del que disposa l'article 177 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, en relació amb l'article 169 del mateix Text Refós, i l'article 38.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenrotlla el capítol 1 del títol VI del text abans citat, en
relació amb l'article 20.1 del mateix, s'acorda sotmetre a informació pública la present
modificació pel termini de quinze dies, fent-se constar que en el supòsit de no presentació
d'al·legació durant el dit termini, el present acord s'entendrà adoptat amb caràcter definitiu.
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QUART.- PROPOSTA D'ANUL·LACIÓ DE DRET RECONEGUT EN 2014 I 2013
Es dóna compte de les següents propostes d'anul·lació de Drets reconeguts:
“Per part de la Junta de Govern Local, s'acorda procedir a l'anul·lació de la liquidació de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres corresponent a l'expt. 32/2013 a nom de D.
LUIS BORRAS CARPENA per haver-se sol·licitat l'anul·lació per part de l'interessat al no
haver-se realitzat les obres, i estant acreditat pels Servicis Tècnics municipals.
Per a la referida rectificació dels saldos inicials, han d'anul·lar-se drets d'exercicis anteriors
que tenen el seu reflex en comptes generals. En conseqüència, l'expedient ha de ser sotmés a
Comissió d'Hisenda i acord de Ple, requerint majoria simple.
A la vista d'allò que s'ha exposat, i fent ús de les competències que se m'atribuïxen per l'article
21.1.F de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, PROPOSE:
PRIMER: Anul·lar el dret reconegut pendent per import de 2.465,26 euros, assentament núm.
2013/1297.
SEGON: Traslladar el present acord a la Intervenció als efectes oportuns.
Rafelbunyol, 15 de JUNY del 2015”

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 21 de juliol del 2015
en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels Grups Polítics, tots estan es mostren a favor.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda anul·lar el dret
reconegut pendent per import de 2.465,26 euros, assentament núm. 2013/1297.

QUINT.- ADHESIÓ AL CONVENO MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SINDIC
DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA FEDERACIÓ
VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A MILLORAR LA PROTECCIÓ
DELS DRETS I LLIBERTATS DE LES PERSONES
Per part del Sr. alcalde es llig la proposta següent:
“Després de la renovació de les corporacions locals, el Síndic de Greuges s'ha dirigit a
l'Alcaldia expressant la seua felicitació per la seua recent elecció i nomenament.
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Igualment comunica la seua voluntat d'establir una col·laboració entre l'Ajuntament i el Síndic
de Greuges per mitjà de la firma d'un conveni de col·laboració entre ambdós institucions, amb
la finalitat de protegir els drets i llibertats de les persones.
Amb este fi, la Federació Valenciana de Municipis i províncies i el Síndic de Greuges tenen
firmat un Conveni marc a què es poden adherir tots els ajuntaments de la Comunitat.
Considerant que la firma d'eixe Conveni és necessari per a potenciar la relació entre les dos
institucions i afavorir les relacions amb els ciutadans amb vista a atendre a les queixes que es
puguen plantejar a través del Síndic de Greuges, es proposa al Ple de l'Ajuntament que adopta
acord d'adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Síndic de Greuges de la Comunitat
Valenciana i la federació Valenciana de Municipis i províncies per a millorar la protecció dels
drets i llibertats de les persones.
Rafelbunyol a 17 de juliol de 2015”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 21 de juliol del 2015
en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, ratifica la postura
manifestada en la Comissió.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, també manifesten el
seu vot a favor. Van preguntar en comissió si este era el conveni a firmar. Es tracta de reforçar
les relacions amb el Sindic de Greuges, l'organisme estatutari que es dedica a reclamar els drets
dels ciutadans.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, també ratifica la postura manifestada en
comissió, afegint que tot el que servisca per a normalitzar e estandarditzar les relacions respecte
a les queixes dels ciutadans els pareix correcte.
Explica el Sr. alcalde que el seu grup també està a favor.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda adherir-se al Conveni
Marc de col·laboració entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i la Federació
Valenciana de Municipis i províncies per a millorar la protecció dels drets i llibertats de les
persones.

SEXT.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2016
Per part del Sr. alcalde es llig la proposta següent:
“Com ve sent habitual es fa precís comunicar a la Direcció Territorial d'Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació les
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dos festes locals que amb el caràcter de no recuperables tindran lloc en el nostre municipi
durant l'any que ve 2.016.
Examinat el calendari de l'any correspondria la celebració de les dos festes locals els dies
4 d'abril, dilluns, festivitat del Sant Vicent Ferrer, i 13 de setembre, dimarts, festivitat de la
Mare de Deu del Miracle, si bé en este cas, com en anteriors ocasions es considera l'oportunitat
d'anticipar-la al dimarts 6 de setembre de 2.016 per a no alterar el començament del curs
escolar
Al seu torn, i seguint el criteri acordat en Plens anteriors, es proposa que l'ampliació
d'horaris de tancament dels locals de pública concurrència en ocasió de la celebració de festes
tradicionals en la població es realitze els dies següents:
Dia 15 de gener de 2016, divendres, en ocasió de la festivitat de Sant Antoni
Dies 29 al 31 d'agost de 2.016 i de l'1 al 6 de setembre del 2016, celebració de les festes
patronals de la localitat.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 21 de juliol del 2015
en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per quatre vots a
favor, dels representes dels grups socialista, del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol, i
una abstenció, del representant del Grup Compromís per Rafelbunyol
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, ratifica la postura
manifestada en la Comissió indicant que es tracta d'un assumpte habitual i com s'està fent en els
últims anys l'alcaldia proposa la festivitat de Sant Vicent i de la Mare de Déu del Miracle,
manifestant el vot a favor del seu grup.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, explica que sempre
han proposat la festivitat de Sant Antoni i de la Mare de Déu del Miracle, més quan Sant Vicent
és mig festiu i els col·legis té festa. Anuncia l'abstenció del seu grup.
El Sr. Bondia, regidor del grup del Partit Popular, ratifica el vot a favor del seu grup.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda per deu vots a favor dels
regidors dels grups socialistes, del Partits Popular i Independents de Rafelbunyol i tres
abstencions dels regidors del grup Compromís per Rafelbunyol, la determinació de les dos festes
locals que amb el caràcter de no recuperables tindran lloc en el nostre municipi durant l'any que
ve 2016, recaient en els dies següents:
4 d'abril, dilluns, festivitat de Sant Vicent Ferrer.
6 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare de Déu del Miracle.

SÈPTIM.- DESIGNACIÓ DELS MUNICIPIS REPRESENTANTS EN EL CONSELL
TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
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“La Delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda a la Comunitat Valenciana, per escrit
de data 29 de juny de 2015 ens informa de la necessitat procedir a la designació dels
representants dels ajuntaments en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària. Amb este
fi, cada Ajuntament deu votar a tres ajuntaments perquè li representen en el dit Consell.
Els ajuntaments es dividixen en dos Seccions; la Secció Primera, a la que Rafelbunyol
pertany, està composta pels municipis de menys de 20.000 habitants. Els ajuntaments a què
devem votar deuen pertànyer a esta Secció.
És per tot això que cada grup polític deu proposar als tres ajuntaments a què pensa que es
deu votar, si és així el seu desig.
Rafelbunyol a 17 de juliol de 2015. Fdo. L'alcalde.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 21 de juliol del 2015
en la que acorda que cada un dels tres partits amb implantació no exclusivament local realitze
una proposta d'un Municipi, i que ho determinen en el Ple de l'Ajuntament.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, indica que el seu grup proposa
al municipi de Carlet
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular proposa a Aielo de Malferit.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup Socialista, proposa a Rocafort.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat va acordar votar als següents
municipis per a la seua designació com a representants en el Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària:
Rocafort
Aielo de Malferit
Carlet

OCTAU.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 507/2015 SOBRE
ADHESIÓ AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
Es dóna compte de la següent resolució de l'Alcaldia:
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 507/2.015
Donat compte de l'acord marc de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat
(Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques) i la Federació Espanyola de Municipis i
províncies (FEMP) per a promoure i facilitar el Desplegament de La Llei 19/2.013 de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de les entitats locals,
subscrit en data 28 d'abril de 2.015.
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CONSIDERANT que el dit Acord Marc té com a objecte fomentar la col·laboració
institucional entre l'Administració General de l'Estat i les entitats que integren l'Administració
Local, a fi que les dites entitats puguen complir amb les obligacions de publicitat activa i
relatives al dret d'accés a la informació pública, que els imposa la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
CONSIDERANT la conveniència de procedir a l'adhesió per part de l'Ajuntament de
Rafelbunyol al mencionat Conveni per a facilitar el compliment de les obligacions derives de la
llei 19/2013.
CONSIDERANT la urgència de procedir a l'adhesió al mencionat Acord Marc abans del
dia 1 de juliol de 2.015 fi de garantir per part del Ministeri l'adhesió de l'Ajuntament.
En exercici de la competències establides en l'article 21 1. b) i s) de la Llei 7/1985, de 7
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, esta Alcaldia acorda:
PRIMER.- Sol·licitar l'adhesió a l'acord marc de col·laboració entre l'Administració
General de l'Estat (Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques) i la Federació Espanyola
de Municipis i províncies (FEMP) per a promoure i facilitar el Desplegament de La Llei
19/2.013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de les
entitats locals, subscrit en data 28 d'abril de 2.015.
SEGON.- Donar compte de la present resolució en el primer Ple ordinari que es realitze, als
efectes de la seua ratificació si és procedent.
Ho mana i firma el Sr. alcalde president a Rafelbunyol a 29 de juny de 2015.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 21 de juliol del 2015
en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, es
manifesta que tots en la campanya electoral van fer referència a la transparència de l'Ajuntament.
Este decret posarà en marxa, a través de l'adhesió al Portal de la Transparència del Ministeri
d'Hisenda, d'uns mecanismes perquè açò es faça realitat, abans de final del 2015, per la qual cosa
es manifesten d'acord. .
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal de Compromís per Rafelbunyol, explica que el 28
d'abril del 2015 es va firmar un acord marc entre l'Administració General de l'Estat i la
Federació Espanyola de Municipis i províncies per a facilitar el Desplegament de La
Llei19/2013. Com en la pròpia llei s'indicava els municipis tenien un període de dos anys per a
adaptar-se a la mateixa, període que acaba al desembre d'enguany. Açò els obliga a tindre un
portal de transparència en la web en què penjar la informació més demandada i més freqüent.
L'Administració General de l'Estat ja té en marxa este portal de transparència i ara el que ens
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oferixen és la possibilitat de posar a la nostra disposició este portal, per la qual cosa no poden
manifestar-se en contra.
El Sr Bondía, regidor del grup del Partit Popular, indica que tenen poc que afegir. En el seu
programa electoral estava present igual que en el de tots. Es tracta d'aprofitar uns recursos que
oferix El Govern Central.
Aclarix el Sr. alcalde que es tracta d'adherir-se al portal de transparència del Ministeri, que no
porta cost per a l'Ajuntament. Afig que la voluntat d'este Ajuntament és treballar amb la màxima
transparència i agraïx a tots els grups polítics que ratifiquen el decret i voten a favor.
Puntualitza el Sr. Carbonell que tots els ajuntaments xicotets estan adherint-se a este portal.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda ratificar el decret
de l'alcaldia núm. 507/2015 d'adhesió al portal de transparència.

NOVÉ.MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
REDACCIÓ D'UNA ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA I BON
GOVERN
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol es llig la moció
següent:
“La transparència i la seua conseqüència pràctica, la participació ciutadana, són dos dels
principis fonamentals de les institucions públiques modernes. El que es coneix com a Govern
Oberts, se sustenten en els principis de transparència, dades obertes, participació i
col·laboració.
La legislació que incorpora estos drets, alguns d'ells fonamentals, són:
1. La Constitució Espanyola: art. Art. 20.1.D (es protegixen els drets a la informació); art.
23.1 (es protegixen els drets a la participació els assumptes públics) i art. 105.B (es regula
l'audiència pública, l'accés als registres i arxius…)
2. La llei7/1985 LRBRL: art. 25.2.ñ i en l'art. 70.Bis3, modificat per Llei 27/2013, de
Racionalització i Sostenibilitat (els ajuntaments han de promocionar l'ús eficient i sostenible de
les tics, per a facilitar la participació i la comunicació amb el veïnat…)
3. La llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comúm: art. 37 (que garantisca el dret d'accés a la informació pública).
4. La llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern
Esta última llei, la de Transparència, establix que els òrgans de les comunitats autònomes i les
entitats locals disposaran d'un termini màxim de dos anys, fins a l'11 de desembre de 015, per a
adaptara a les obligacions contingudes en la llei, tal com es posa de manifest en la disposició
final novena.
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Així mateix són coneixedors de l'existència d'un Covnenio entre la Federació Espanyola de
Municipis i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a què s'ha adherit el nostre
ajuntament per al disseny i posada en marxa del dit Portal de Transparència.
No obstant això, des de Compromís considerem necessari, igual que la pròpia FEMP,
l'aprovació d'una ordenança municipal de Transparència i bon Govern per a regular
integralment la matèria, tenint esta ordenança un doble objectiu: el regulador i el de foment de
la participació ciutadana.
És per tot com presentem d'exposat les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que es redacte per part dels servicis municipals un esborrany d'Ordenança Municipal de
Transparència i bon Govern
2. Que el dit esborrany siga presentat, debatut i informat pel Consell Social de Rafelbunyol
3. Que amb posterioritat siga debatut i dictaminat per la Comissió Informativa d'Hisenda,
Règim Interior i Desenrotllament Local.
4. Que l'ordenança resultant del procés abans mencionat siga debatuda i votada pel Ple de
l'Ajuntament.
5. Estudiar, amb posterioritat, la possibilitat d'adherir-nos a la xarxa d'entitats locals per la
Transparència i la Participació Ciutadana de la FEMP”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 21 de juliol del 2015
en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Carbonell que l'ordenança és una disposició subordinada al compliment de la
llei però que emet el Ple. Esta moció complementa el punt anterior al dotar de contingut el portal
de transparència. La seua proposta és una ordenança tipus de la Federació Espanyola de
Municipis i províncies (FEMP) explicant que punts conté i que informació apareix en el portal
de transparència (organització ajuntament, els càrrecs polítics, personal que treballa en el
corporació, convenis, la contractació, subvencions, informació jurídica i patrimonial, informació
urbanística, mediambiental…), qui té dret a la informació. És veritat que tots portaven en el
programa electoral el tema de la transparència i que la moció pretén que entre tots es puga
regular este assumpte.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que ells també
portaven este assumpte en el seu programa electoral i que esta moció complementa el punt
anterior, per la qual cosa l'aproven, i més tenint en compte que este equip de govern té intenció
de portar-ho a terme.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, reitera que tots els partits portaven el tema en
el seu programa electoral. Tot el que siga donar contingut a la transparència van a votar-ho a
favor
El Sr. alcalde s'alegra de l'aprovació de la moció pel que suposa d'avanç, i recorda quan fa cinc
anys els plens es feien al matí, recordant l'incident que va tindre al ser expulsat del ple per
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intentar la gravació d'un d'ells. Es basaran en una ordenança tipus, que serà debatuda en el
Consell Social i posteriorment en el si de la Comissió De Comptes, Règim Interior i
Desenrotllament, i es compliran tots els tràmits necessaris per a la seua aprovació. Quant al punt
5 de la moció, indica que té la circular 21/2015 de la Federació i que s'estudiarà per a portar-ho a
la pràctica.
El Sr. Carbonell s'alegra que tots els recolzen, però no basta de portar-ho en el programa
electoral, el que és necessari és portar iniciatives polítiques al ple. Reitera que està content que
s'aprove per unanimitat i confia que tots treballen perquè isca avant diferenciant entre el portal
de transparència i l'ordenança.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA DE FOMENT
DESÉ.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA NÚM. 502/2015, SOL·LICITANT LA
SUBSCRIPCIÓ D'UN CONVENI SINGULAR AMB LA DIRECCIÓ GENERAL
D'ESPORTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DOS PISTES DE TENIS EN EL
POLIESPORTIU MUNICIPAL
Es dóna compte de la següent resolució de l'Alcaldia:
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 502/2.015
Donat compte de l'expedient relatiu al Pla d'Instal·lacions esportives 2.007-2.012
CONIDERANDO.- Que este Ajuntament va ser inclòs en el Pla d'Instal·lacions Esportives
(PID) acordat junt amb la Diputació Provincial l'any 2.006 per a l'execució de l'obra
REHABILITACIÓ POLIESPORTIU, amb un finançament per part de la Generalitat Valenciana
de 89.884,27 €.
CONSIDERANT.- Que després de la resolució mútua entre la Diputació Provincial de València
i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport del Conveni de Col·laboració per a la gestió del
PID, este Ajuntament va subscriure un Conveni Singular amb la Diputació Provincial a fi de
reinvertir la quantitat inicialment compromesa per la Diputació Provincial de València. A este
efecte este Ajuntament va renunciar a la subvenció de la Diputació en el PID.
CONSIDERANT.- Que amb data 26 de maig de 2015 té entrada en este Ajuntament escrit de la
Direcció General d'Esports proposant alternativament l'execució del projecte inicialment inclòs
en el PID, o bé, prèvia renúncia a la subvenció de la Generalitat per al PID 2007-2012,
sol·licitar la tramitació d'un conveni singular per a l'execució d'un altre projecte esportiu, per a
la seua execució a partir de 2.016.
A la vista de tot això, esta Alcaldia, prèvia consulta amb totes les forces polítiques amb
representació en l'Ajuntament, acorda:
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Primer.- El desistiment per part de l'Ajuntament de Rafelbunyol a l'execució de l'obra
REHABILITACIÓ POLIESPORTIU inclosa dins del Pla d'Instal·lacions Esportives 2.007-2.012
(PID 2.007-2.012), i en conseqüència renunciar a la subvenció de la Generalitat per al PID
2.007-2.012.
Segon.- Sol·licitar de la DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT, de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport, la tramitació d'un Conveni Singular per a l'execució durant l'any 2.016 de
l'obra CONSTRUCCIÓ DE DOS PISTES DE TENIS EN POLIESPORTIU MUNICIPAL, als
efectes que siga finançat per la Generalitat per la quantitat de 89.884,27 €, mateix import que
l'inicialment previst en el PID 2.007-2.012.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en el primer Ple ordinari que es realitze, als
efectes de la seua ratificació si és procedent.
Ho mana i firma el Sr. alcalde president a Rafelbunyol a 29 de juny de 2.015. Fdo. L'alcalde,
davant meu, el secretari.”

Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Foment en
sessió celebrada el dia 21 de juliol del 2015 que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
Ple de l'Ajuntament per tres vots a favor, dels representants dels Grups Socialista i Independents
de Rafelbunyo, i dos vots en contra, dels representants dels grups del Partit Popular i de
Compromís per Rafelbunyol, fent constar ambdós que el seu vot en contra ve motivat per la
ubicació de les pistes de tenis.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, recorda que tot va
començar amb el Pla d'Instal·lacions Esportives 2007-2012 per a fer la pista de basquet. La
subvenció de la diputació es va destinar finalment al camp de futbol. Ara els ha arribat una
proposta de la Generalitat indicant-los si volen renunciar a la subvenció o sol·licitar abans del
30 de juny una nova inversió. I és el que s'ha fet, sol·licitar la realització de dos pista de tenis en
un dels actuals camps de futbol 7. La primera proposta de l'equip anterior consistia fer les pistes
de tenis entre el camp de futbol i la piscina descoberta, el que significava començar de zero.
Després de parlar amb els tècnics i l'associació de tenis, es va consensuar la nova ubicació
aprofitant la solera existent i així també diferenciar la ubicació dels esports de raqueta i els de
baló. A més actualment estos camps de futbol no s'utilitzen tant ara com abans. Consideren que
és molt bona proposta
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rarelbunyol, reitera la història ja
explicada pel Sr. Encarnación, indicant que els 90.000 € del PID de diputació junt amb els diners
obtinguts de la venda de diverses parcel·les es destí a acabar el camp de futbol en l'anterior
legislatura. Ara la Conselleria els oferix de nou els 90.000€ havent de presentar la sol·licitud
abans del 30 de juny per a una nova inversió.
Passades les eleccions es van reunir els portaveus i es va decidir la realització de les pistes
de tenis, perquè amb els diners oferits no hi havia suficients diners per al cobriment de la pista
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de basquet; es va plantejar la possibilitat de fer dos pistes de tenis junt amb el camp de futbol
amb 89.000 €, desglossant l'import de l'execució material, del benefici industrial, de l'IVA,…
Després de redactar el decret els va reunir el Sr. alcalde i els va indicar que després de les
propostes del Club de Futbol i del Club de Pàdel es va decidir fer-ho en el poliesportiu Paco
Camarasa, retirant la gespa del camp de futbol 7. Entenen que el club de tenis i Pàdel vullguen
totes les instal·lacions juntes, però no cal oblidar que es tracta d'una entitat privada l'activitat de
les quals es desenrotlla en unes instal·lacions públiques. Respecte al CF de Rafelbunyol, dir que
la directiva no s'ha manifestat, sinó només un membre d'esta, ja que se li va dir que la gespa es
reutilitzaria, si bé ara sabem que no és així. Continua indicant que s'alegren que hagen donat
eixos diners, però es tracta de desfer unes instal·lacions que va costejar la pròpia Conselleria i
que actualment encara estan en ús. És veritat que no es realitzaven els projectes seguint plans
estratègics, perquè si s'haguera fet, no tindriem dos poliesportius i el problema no es plantejaria.
Ara plantegen unificar els esports de raqueta en un lloc, preguntant què ocorrerà amb els
frontons. Quant a allò que s'ha manifestat pel representant d'IdRa que esta actuació és més
econòmica, no és cert, perquè el cost és paregut i en funció del que hi haja davall quan s'alce la
gespa, podria ser inclús més car
Manifesta que des del seu punt de vista es tracta d'una actuació que no beneficia al poble,
perquè tindran dos pistes de tenis noves, però un camp de futbol 7 menys. Si fan les pistes de
tenis en la zona esportiva de dalt tindran els camps de futbol 7 i les pistes de tenis, a més són de
l'opinió que no se sap encara si els camps de futbol 7 s'utilitzaran o no. Consideren que hauria
d'esperar-se més temps per a veure l'ús que li'ls donem i pensar en futur, no en present. Recorda
que en campanya electoral tots estaven d'acord en què es deuria acabar els vestidors i
urbanització del camp de futbol, cobriment pista de basquet, construcció de pistes de tenis…
Pensaven que s'anava a dedicar a açò, i ara pensen destinar-ho per a construir dos pistes de tenis
i destruir un camp de futbol A7, no entenent per què.

El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, recorda que arribà a finals de maig
l'ofici de la Conselleria indicant la possibilitat d'obtindre la subvenció de 89.000 € pel que a
principis de juny es va convocar reunió de portaveus, decidint-se entre tots la construcció de les
dos pistes de tenis entre la piscina descoberta i el camp de futbol. El club de tenis va telefonar
per a rectificar l'orientació de les pistes i es va fer de nou el treball d'anivellació de terrenys.
Després es van portar la sorpresa que es canvia la ubicació de les pistes de tenis al poliesportiu
Paco Camarasa, reiterant les paraules del Sr. Carbonell pel que fa al cost econòmic de les obres i
de la destrucció d'un camp de futbol A7. Quant a la vida útil de la gespa artificial els tècnics li
han dit que està al voltant de 20 anys, i a més el tenen en bones condicions, indicant que els han
dit que no es pot reutilitzar el que es lleve. Es ratifica en la postura de la comissió indicant que
estan d'acord amb les pistes de tenis però en el poliesportiu de dalt, no en la nova ubicació, pel
que anuncia el vot en contra del seu grup
El Sr. alcalde indica que el portaveu del partit popular ha utilitzat molt la frase “desfer un
camp de futbol per a fer dos pistes de tenis”, recordant-li que l'anterior govern del partit popular
deixà sense camp de futbol durant 8 anys i sense piscina descoberta durant 5 anys al poble, no
sabent com s'atrevix a dir que este govern llevarà un camp de futbol 7 demanant-li que vaja per a
veure si es dóna ús o no al mateix. Reitera les disculpes oferides en la reunió de portaveus per la
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precipitació en la presa de decisió, però la sol·licitud devia formular-se abans del 30 de juny i la
proposta va eixir en un sopar de l'agrupació de penyes del Llevant, per la qual cosa va comentar
la possibilitat amb l'arquitecte, el qual li va confirmar la viabilitat del projecte, informant-se al
club de pàdel i al club de futbol de la nova situació. Reitera que es tracta d'una estratègia
esportiva, no d'interessos particulars, indicant que ha sigut la ciutadania la que ha realitzat esta
proposta, més a més creu que si no haguera una tanca de separació entre els dos camps de futbol
7 podria haver-se fet un camp de futbol 11.
El Sr. Encarnación resumix les postures enfrontades entre si, però que el govern actual ha
decidit que esta proposta és la més pràctica. Insistix que el també ha preguntat per la vida útil de
la gespa i és de 10 o 12 anys depenent de la qualitat i de l'ús que se li done. Amb la nova
ubicació s'aprofiten d'una solera ja existent, pel que pensa que només per açò és més econòmic.
Cal alegrar-se per la situació i pels diners que ha arribat i treballar per a portar-la a terme i en un
futur ampliar-la.
El Sr. Carbonell reitera que l'arquitecte no va dir que era més econòmica la nova ubicació.
Quant a justificar-ho com una planificació estratègica no és canviar la seua ubicació, sinó que
seria presentar un pla de futur amb una planificació en què es contemple la ubicació de pistes de
baló mà, de basquet…. En quant de parlar del Rafelbunyol del segle XXI com a eslògan està
molt bé, però creuen que és un poc més. Reitera que és una llàstima que una cosa que es va fer fa
deu anys diguen que ja està amortitzat i que se'n va fora perquè cal fer planificació estratègica.
És una cosa que no veuen i que és una llàstima que s'elimine un camp de futbol.
El Sr. Saborit respon al Sr. alcalde respecte a la possibilitat d'un camp de futbol en el
terreny dels dos camps de futbol 7 indicant-li que no cabia, perquè sinó s'haguera fet.
Finalment sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per set vots a favor dels
regidors dels grups Socialista i Independents de Rafelbunyol i sis vots en contra dels regidors
dels grups del Partit Popular i Compromís per Rafelbunuol, acorda ratificar el decret de l'alcaldia
núm. 502/2015 sol·licitant la subscripció d'un conveni singular amb la direcció general d'esports
per a la construcció de dos pistes de tenis en el poliesportiu municipal

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOL·LICITANT L'ESTUDI PER A
INSTAL·LAR UN BAR EN LES NOVES INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL
Explica el Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, que com a conseqüència de la
Comissió Informativa, s'ha rectificat la moció, que queda de la manera següent:
“En el poliesportiu municipal Paco Camarasa hi ha un bar per al servici de les dites
instal·lacions. Sabem tots que la major part dels horaris del bar són els que estan vinculats al
futbol. Com el futbol en la pròxima campanya 2015-2016 es va a entrenar igual en el nou
poliesportiu municipal i tenint en compte que està també la piscina d'estiu veiem necessari un
bar en les noves instal·lacions.
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Per un altre costat hem parlat amb la directiva del futbol i diu que és necessari les
instal·lacions d'un bar en el poliesportiu tant per als usuaris del futbol com per als de la piscina
municipal d'estiu.
Tenim en compte que davant d'un possible trasllat del bar no deixem sense servici de bar
als usuaris del Poliesportiu Paco Camarasa ja que en les instal·lacions de la piscina coberta hi
ha màquines de begudes i de café i en tot cas està el bar del parc Ausiàs March que està
comunicat amb el poliesportiu
Per tot ells es proposa l'adopció de les següents propostes d'acord:



Sol·licitem a l'Ajuntament de Rafelbunyol l'estudi per a instal·lar un bar en les
noves instal·lacions del poliesportiu municipal per a atendre la gran demanda dels
usuaris d'eixes instal·lacions
El Partit Popular de Rafelbunyol sense cap gasto a l'Ajuntament o un gasto mínim
el dit estudi per a poder trobar una possible solució a esta demanda. Així el Partit
Popular proposa les solucions següents:
1. Un estudi i presentació d'un informe per part dels advocats de
l'Ajuntament per a dur a terme el trasllat del bar siti en el poliesportiu
Paco Camarasa al poliesportiu municipal.
2. Estudi per part de l'equip de govern d'altres possibles solucions per a
cobrir eixa necessitat. "

Explica el Sr. secretari que la moció, tal com ha dit el Sr. Saborit ha sigut modificada,
adonant-se del dictamen de la Comissió de Foment de data 21 de juliol en què en resum, es va
plantejar una discussió sobre la legalitat del punt 1r de la Moció; en este sentit el Sr. Saborit va
aclarir que no s'estava demanant que les instal·lacions es desplaçaren i que continuara l'actual
arrendatari explotant-les, sinó d'arribar a un acord amb l'actual arrendatari per a rescindir el
contracte i convocar una nova licitació. Finalment el Sr. Saborit va indicar que modificaran el
contingut de la Moció, eliminant el punt núm.2 i rectificant el contingut del punt núm.1, per la
qual cosa l'assumpte no va ser sotmés a dictamen a resultes de la nova redacció de la Moció
Explica el Sr. Saborit que la rectificació de la moció és degut a la possible legalitat de
traslladar el bar a la seua nova ubicació. Es demana que s'estudie i que s'intente buscar una
solució perquè a l'hivern fa fred mentres s'està esperant que acaben d'entrenar.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que la primera
moció presentada donà lloc a diverses interpretacions i discussions. Amb la nova redacció es
tracta d'una moció més factible i el que demanen és la presentació d'un informe dels advocats per
al trasllat de la ubicació. Indica que amb la modificació realitzada el seu grup està d'acord i
anuncia el vot a favor.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, explica que no es va a
entrar a valorar l'anterior moció ja que s'ha modificat. El fet és que allí fa falta un bar perquè hi
ha gran moviment de gent i es necessita un lloc on resguardar-se del fred. Cal demanar que els
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advocats realitzen l'informe per a la realització d'este trasllat. Està clar que es tracta d'una
instal·lació provisional, perquè està clar que no tenen diners per a fer front a la construcció d'un
bar. Atenent a les indicacions que se li van fer en comissió el partit popular ha rectificat la
moció, per la qual cosa anuncia el vot a favor del seu grup.
El Sr. alcalde, en representació del grup del PSPV-PSOE, indica que també van a votar-la a
favor. Esta clara la necessitat plantejada, tant per als usuaris del camp de futbol a l'hivern com
ara a l'estiu pels usuaris de la piscina. Indica que té l'estudi d'Olleros i que després li'l remetrà
per correu electrònic als grups, passant a llegir la conclusió de l'informe, en el que s'indica que
no es pot traslladar el bar, perquè suposaria una modificació substancial del contracte.
Els passarà als advocats la nova moció perquè adapten l'informe la mateixa i que hauria de
fer-se una nova licitació. Entén i estan d'acord que es deu buscar de manera provisional una
solució.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL
DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOLICITNADO EL TRASLLAT DEL
TALLER DE DISCAPACITATS I EL PROGRAMA FORMATIU DE QUALIFICACIÓ
BÀSICA DE NECEISDADES EDUCATIVES ESPECIALS A ALTRES LOCALS DEL
MUNICIPI.
Per part de la Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular es llig la moció següent:
“L'edifici siti en carrer Germanells cantó amb la C/ El Trenet on actualment es
desenrotllen les activitats següents: Taller de discapacitats i el Programa Formatiu de
Qualificació Bàsica de Necessitats Educatives Especials creem que és un centre que no presenta
les millors condicions per al desenrotllament de les activitats que es realitzen; ni presenta les
instal·lacions pertinents necessàries per a l'alumnat amb necessitats educatives especials que
realitza les dites activitats.
D'altra banda, l'allunyada ubicació d'este local respecte de la població, és un impediment
per a moltes famílies, ja que els alumnes són dependents d'una tercera persona per a poder
acudir al centre.
També creem que és necessari que este tipus d'alumnat haja de desenrotllar una integració
social amb els altres veïns/es de Rafelbunyol i entre tots contribuir indirectament amb el
desenrotllament de l'autonomia i confiança personal de cada un d'ells.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES
D'ACORD:
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Buscar un nou centre, amb el menor gasto que siga possible, ubicat dins del nucli de la
població amb unes millors instal·lacions adequades al tipus d'alumnat i a l'activitat que es
desenrotlla. Propostes:
Local siti en la casa de la Cultura, entrant per la C/ Màrtirs
Local siti en l'Edifici del Centre Social
Busca d'un nou local proposat per l'Equip de Govern”
Per part del Sr. Secretari es llig el dictamen de la comissió d'Acció Social de data 21 de
juliol del 2015 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per
unanimitat.
La Sr. Alabort ratifica les paraules de la Comissió. I per a l'alumnat del Programa Formatiu
de Qualificació Bàsica de Necessitats Educatives Especials prenen com a referència la legislació
del Reial Decret 1631/2006 en la que s'establix l'educació secundàriament i concretament en
l'article 2, passant a llegir-lo. D'altra banda, segons la resolució de 24 de juliol pel qual es dicta
la formació i organització d'este tipus de programes s'indica que la finalitat és una acció
formativa perquè els alumnes puguen adquirir i mantindre un lloc de treball i desenrotllar la seua
autonomia i habilitat social. Esta moció era una de les prioritats d'este grup a fi d'integrar a este
col·lectiu en la societat de Rafelbunyol i així ajudar al seu desenrotllament i autonomia. Acaba
indicant que s'ha de fer front a moltes coses i demana que es mire el futur i no mirar l'espiral del
passat constantment.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que la votaran
a favor i que tenen entés que ja ha sigut visitat per la responsable de l'actual equip de govern. És
inevitable preguntar per què han mantingut esta situació si estaven en l'equip de govern, i no li
va agradar l'explicació que van donar. Però xoca que durant dos anys no han trobat una solució i
ara la demanen. No volen entrar en l'espiral, però és inevitable.
La Sra. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, demana que
es llija tot el dictamen de la comissió.
Explica el Sr. secretari que no ho ha fet perquè no feia referència a la moció, sinó que era
relació amb el suggeriment realitzat per la Sra. Piquer d'agrupar el contingut dels assumptes en
una Comissió per a evitar que es convoque amb només un assumpte, indicant el Sr. alcalde que
es tindrà en compte i que de fet per al present Ple hi ha fet així respecte a un assumpte que
haguera pogut encaixar tant en la Comissió de Foment com en Activitats Ciutadanes. En este cas
concret l'assumpte era molt específic d'esta Comissió.
Continua la Sra. Piquer dient que és inevitable preguntar-se per què no s'ha fet fins ara.
Anuncia el vot a favor del seu grup.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup perquè, indica que este tema no és nou. Fa dos anys que
està esta situació, perquè en 2013 ja estaven allí. A continuació llig el següent text de la moció
“creem que és un centre que no presenta les millors condicions per al desenrotllament de les
activitats que es realitzen…” preguntant-se que per què diuen “creem” indicant que es nota que
no han visitat el centre i si ho han fet no han prestat atenció, passant a indicar les reformes que
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necessita: podar arbres, arreglar goteres, pintar, netejar el pati, arreglar la llum del bany, arreglar
portes. No entenen i els sorprenen esta moció, creient que es tracta d'una moció per a maquillar
la gestió de l'antic equip de govern en este tema i intentar desviar l'atenció. Demostra amb esta
moció que no tenien idea de gestionar l'antiga guarderia i continuen sense tindre-la. Passant a les
propostes d'acord, la d'ubicar-la en el carrer Màrtirs no és convenient perquè no hi hi ha espai
material per a tot el que suposa (aula de formació, menjador, forn de ceràmica…), igual ocorre
en el Centre Social. Per açò, recolzaran la moció en el punt tercer, perquè és el seu grup el que
buscarà la solució a tot el desastre que han fet. Se'n va a reubicar a tot el col·lectiu que utilitzen
eixe local (taller de vidre, taller de restauració de mobles, alumnes de PCFB...)
Respon el Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, que per a ells no és urgent el
tema del taller de vidre o de restauració de mobles, sinó que l'urgent era el taller de discapacitats.
Li indica que els arbres estan podats i que allí anaven tots els dies a netejar. Explica que eren
conscients que si presentaven la moció anirien contra ells, però els indica que era una
competència de l'alcalde. Quant al tema del forn tenien pensat que es podien quedar allí i no
traslladar-se, perquè els discapacitats no els usen personalment i es tractaria d'un dia a la
setmana, de portar a coure les peces que han realitzat.
Demana la paraula la Sra. Alabort. El Sr. alcalde vol flexibilitzar el debat i com a
moderador va a fer-ho.
Respon la Sra. Alabort que les decisions que va prendre l'antic equip de govern, des
del seu punt de vista, no eren les més adequades per a este col·lectiu, i per això rectifiquen i
presenten la moció. En resposta a la Sra. Gimeno en referència a la paraula “creem” és perquè fa
referència al punt de vista del seu grup i no saben el que pensen els altres. Li indica que sí que
van visitar les instal·lacions i no els van permetre entrar perquè estaven fent classes. Afig que
pareix que no es Llija l'acta o escolte el que diuen, perquè com bé ha llegit el Sr. secretari en el
dictamen de la comissió en referència a la seua intervenció: “Entén que en l'actualitat el
programa utilitza uns forns que necessiten unes instal·lacions; però ni la calefacció ni
l'habilitació del centre responen a les necessitats este alumnat. Almenys part de la programació
deuria realitzar-se en un altre lloc, ja siga en la C/ Màrtirs o en el Centre Social.” Insistix en la
paraula “almenys” que fa referència a què no tot haja de traslladar-se.
Respon la Sra. Gimeno que es tracta d'una cosa contradictoria. Perquè si sap que estan els
forns no entén que proposen els locals del carrer Màrtirs, ja que no s'entén, i així ho ha dit la
professora, que els forns no estiguen en les mateixes instal·lacions. Responent al Sr. Saborit li
indica que és urgent la reparació de l'edifici en general. I respecte a la neteja, explica que va estar
l'altre dia i que estava ple de trastos, de pols. Estava molt brut, pel que no netejaran. Respecte al
jardí insistix que no estan podats els arbres. De fet una branca va caure damunt del sostre
d'uralita i el va trencar. Insistix en el fet que buscaran una reubicació per a ells.
El Sr. alcalde intervé per a dir que és veritat que cal deixar de costat el passat i parlar del
present. Però com a ciutadà li fa vergonya veure la situació de les instal·lacions. Són
instal·lacions que no coneixia i que tenen una bona infraestructura que s'ha deixat perdre. És
vergonyós tindre a un col·lectiu de discapacitats en un edifique amb estes condicions. I no és
només eixa instal·lació. Es tracta també de l'edifici del costat que actualment ocupa Cáritas i que
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ocupava un beletmista que facturava a l'ajuntament 30.000 € i que acumulava brutícia, tapiant
parets i destrossant panys. I parlen d'una altra instal·lació pública sítia en el carrer Sagunt on està
ubicat el PQPI de tancaments metàl·lics, que compta amb un escaló per a accedir a l'ascensor i
amb unes escales trencades i amb parets plenes de balonades. I eixe és el present d'este
ajuntament. I no es pot vindre a presentar estes mocions, quan fa dos dies s'estava gestionant este
ajuntament. A poc a poc este govern intentarà donar solució a tot açò. Reitera que com a ciutadà
li fa vergonya veure les instal·lacions que els ha deixat l'anterior equip de govern.
Respon el Sr. Saborit que no veu correcte que durant quatre anys que ha estat de regidor no
haja vist les instal·lacions. Personalment accepta la seua part de culpa, però li recorda que és un
dels primers a donar la cara.
Pregunta la Sra. Piquer si no estan netejant. Des de fa un mes que no va ningú, per tant que
vagen ja que la higiene és bàsica.
Respon la Sra. Gimeno que no sols és neteja, sinó que hi ha molts trastos acumulats.
La Sra. Barrachina explica que estan revisant tot el tema de la neteja però este lloc no estava
dins del projecte de neteja d'edificis.
El Sr. alcalde indica que ara no cal anar a netejar, sinó que cal planificar per a què volen
este edifici. Dirigint-se al Sr. Saborit, reconeix que no coneixia les instal·lacions, sabia de la
seua existència però no les havia visitat mai.
La Sra. Alabort accepta la invitació del Sr. alcalde per a visitar les instal·lacions igual que
poder participar en tot el que es referix al taller de discapacitats.

Finalitzat el debat i sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

C. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDIA, COMISSIÓ DE GOVERN I DE
REGIDORS DQUE OSTENTA DELEGACIONS.
PRIMER.- INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PRIMER
SEMESTRE DE 2015
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció sobre la rendició del 1er semestre de 2015 de l'estat
d'execució d'acord amb la base 52 del pressupost. Es va donar compte en la comissió de comptes
i es va indicar que fins al 30 de juny els drets reconeguts nets ascendien a 2.670.556,79. Les
obligacions reconegudes netes ascendien a 2.914.649,62 € i els fons líquids de tresoreria
ascendien a 575.759,39 €, posant de manifest la Sra. Interventora que estava pendent d'aplicar al
voltant de 600.000 € corresponents al segon termini d'urbana.
El Ple de l'ajuntament queda assabentat
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SEGON.- INFORME SOBRE MOROSITAT DEL SEGON TRIMESTRE DE 2015
Es dóna compte de l'informe corresponent al 2n trimestre de 2015 sobre morositat, en
compliment dels terminis de la Llei 15/2010, detall de pagaments realitzat i pendent de
pagament de l'entitat local, posant en relleu que presenta un període mitjà de pagament de 31,27
dies i període mitjà de pagament excedit de 21,97
El Ple de l'ajuntament queda assabentat

TERCER.- INFORME SOBRE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL SEGON
TRIMESTRE DE 2015
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció amb motiu del càlcul del període mitjà de pagament
del 2n trimestre de 2015, que oferix el resultat següent:
Ajuntament:
Ràtio Operacions Pagades: 1,25
Ràtio Operacions pendents: -8,07
PMP: 0,90
Societat “Activitats municipals Rafelbunyol” en concurs de creditors, en fase de liquidació.
Sense activitat.
El Ple de l'ajuntament queda assabentat

QUART.- INFORME DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL
SEGON TRIMESTRE DE 2015
Informa el Sr. secretari que no es va informar en la comissió atés que no estava preparada la
documentació. Posteriorment una vegada traslladada la informació al Ministeri d'Hisenda, també
es va traslladar de la mateixa als Sr. Regidors.
Es dóna compte de l'informe de la Intervenció de seguiment del Pla d'Ajust del 2n trimestre de
2015.
Es fa un seguiment de les mesures d'ingressos, gastos, deute comercial, endeutament i magnituds
pressupostàries i financeres.
El Ple de l'ajuntament queda assabentat

QUINT.- INFORME
SUBMINISTRAMENT

SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE
D'INFORMACIÓ
AL
MINISTERI
D'HISENDA
I
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ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
CORRESPONENT
PRESSUPOSTÀRIA DEL 2 TRIMESTRE DEL 2015

A

L'EXECUCIÓ

També indica que es va donar compte al Ministeri després de la celebració de la comissió
informativa i que també s'ha traslladat la informació als senyors regidors.
L'informe elaborat conclou que l'ajuntament complix amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, i per tant està dins dels marges previstos en la normativa

SEXT.- INFORMES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA DEDE LA
CELEBRACIÓ DE L'ÚTLIMO PLE ORDINARI
Per orde del senyor president, el Sr. secretari explica que es tracta d'un nombre prou extens
de resolucions de què se'ls ha facilitat un resum atés que des de març del 2015 no s'havia
celebrat un ple ordinari, explicant que en l'informe es diferència entre els decrets dictats per
l'anterior alcalde i l'actual.
No es formulen aclariments sobre el resum facilitat.

SÈTIMO.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Dóna compte el Sr. alcalde del tancament de la piscina descoberta durant uns dies degut que
no tenia l'assegurança sanitaria pertinent. Després es va assabentar que no tenien llicència
d'obertura, demanant que es fera ràpidament, passant a llegir la nota interna que li passe el tècnic
corresponent als passos que s'ha de seguir per a legalitzar l'activitat, en el que es conclou que
calen legalitzar les instal·lacions elèctriques davant d'indústria. Davant d'esta situació, es va
decidir tancar les instal·lacions i treballar per a aconseguir el certificat d'indústria, cosa que es va
aconseguir el mateix divendres, pel que es va decidir obrir les piscines a la vesprada.
El Sr. Saborit explica que sí que es van atendre en clínica a dos accidentats i es van fer el
que certifica finals d'obra i es va dotar de mitjans sanitaris adequats a la instal·lació.
El Sr. alcalde indica que li pareix bé l'explicació, però que ell informa sobre el que li diuen
els tècnics.
També dóna compte de la resolució de Tribunal Administratiu central de Recursos
Contractuals (TACRC) en referència al recurs interposat per Martinez Centre de Gestió en
relació al procediment de contractació del servici de recaptació. En la resolució ens alcen la
suspensió cautelar, per la qual cosa el dijous es firmarà el contracte amb la nova empresa que ha
guanyat la licitació.
Explica el Sr. secretari que no es tracta d'una resolució definitiva sinó que s'ha alçat la
suspensió cautelar sobre el procediment i els permet continuar amb el mateix.
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El Sr. Encarnación, demana que es penge en la web tot allò que ha passat amb la piscina.

OCTAU.- INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

La Sra. Barrachina, representant en EMTRE informa de la constitució de la nova
Assemblea indicant que la presidenta és la regidor de Compromís de l'Ajuntament de València
Pilar Soriano.
La Sra. Gimeno, representant en l'EMSHI, informa també de la constitució de l'assemblea
sent triat president el regidor d'urbanisme de l'Ajuntament de València Vicente Sàrria del grup
socialista.

NOVÉ.- PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, realitza les
preguntes següents:
1.- Què s'ha de fer per a accedir a l'aplicació e regidors del Portal d'entitats locals de la Delegació
del Govern?
El Sr. secretari li indica els passos que s'ha de seguir i com registrar-se per a poder accedir a
la consulta sent necessari el certificat digital. Hi ha una àrea de consultes dins de la web on es
pot sol·licitar informació sobre com donar-se d'alta i els servicis d'accés lliure per part dels
ciutadans, atés que altres servicis estan restringits a càrrecs públics i funcionaris locals
acreditats.

2.- Hem tingut coneixement que hi ha pendent un juí entre l'Ajuntament de Rafelbunyol i el Sr.
Vicente García Peña, antic treballador d'EPA, com a conseqüència de l'amortització de la plaça
que ocupava. Com ha quedat l'assumpte? Per què es va amortitzar la plaça? Quin cost tindrà per
a l'Ajuntament?
Respon el Sr. alcalde que l'amortització de la plaça estava prevista en l'aprovació de la plantilla
pressupostària de l'any 2.014. En la proposta de modificació de plantilla de 2.014 que es va
sotmetre a mesa general de negociació i Ue va ser aprovada junt amb el pressupost de l'any
2014, s'indicava:
“Ordenanda la realització d'un estudi de l'evolució de la matrícula de l'alumnat de l'Escola
Permanent d'Adults, per part de la Regidoria d'Educació, la mateixa va donar per resultat un
descens considerable en la matricule dels curs d'accés a 25 anys, accés a cicles formatius de
Grau Superior, Graduat en AIXÒ, Nivell d'alfabetització I, Nivell d'alfabetització II, II Nivell
(neo) i II Nivell (base), per la qual cosa es veu l'existència d'un nombre de professors en plantilla
superior a les necessitats derivades de la matrícula. Consta igualment informe de la Direcció de
25

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

la E.P.A. Que es considera que amb la reducció d'un professor l'alumnat de l'escola podria ser
atés amb normalitat, per la qual cosa als efectes d'evitar un dèficit en el servici s'ha considerat
l'amortització d'una plaça a partir de la finalització del present curs escolar 2.013-2.014. Això
pot suposar un estalvi aproximat de 6.000 €”
Després de l'aprovació de la plantilla es va iniciar el procés d'acomiadament d'esta persona, que
va ser recorregut pel mateix ant la jurisdicció laboral.
Posat l'assumpte en mans dels advocats laboralistes ens van informar que abans de la Reforma
Laboral, es permetia que les Administracions recorregueren a meres amortitzacions per a
finalitzar els contractes d'interinitat per vacant. No obstant això, una Sentència del Tribunal
Suprem de 24 de juny del 2014 va canviar la doctrina i declara la nul·litat de les amortitzacions
de contractes d'interinitat per vacant en la mesura que haguera d'haver-se complit amb l'article
51 i 52.c) de l'Estatut dels Treballadors al ser estos preceptes de plena aplicació al sector públic,
després de la Reforma Laboral. A este respecte, el Tribunal considera que els contractes
d'interinitat per vacant tenen com a causa de finalització la cobertura de la vacant per mitjà del
corresponent procés de selecció i que, al no haver ocorregut açò, hauria d'haver-se cursat un
acomiadament objectiu.
Els advocats ens van comentar que en cas de nul·litat, la mateixa haguera suposat el pagament
dels salaris deixats de percebre i la readmissió del treballador. Ara bé, ells entenien que existien
elements de juí per a entendre que, en el nostre cas concret, la conseqüència no seria la nul·litat,
sinó la improcedència, ja que l'incompliment dels requisits formals de l'acomiadament objectiu
individual no determina la nul·litat, sinó la improcedència.
Des d'eixe punt de vista ens van recomanar pactar una possible indemnització, aconseguint-se un
acord d'abonament d'una quantia de 4.000 €, per davall de l'import calculat en el supòsit que
s'haguera realitzat un acomiadament objectiu, i molt per davall del previst per al cas que
s'haguera dictat sentència d'improcedència de l'acomiadament (ho van calcular en 9.443 €).
Guiant-nos pels consells dels advocats laboralistes es va arribar a l'acord d'abonament d'una
indemnització de 4.000 €, per davall de la prevista per al supòsit que s'haguera tramitat
l'acomiadament objectiu.
Això es va plasmar en acte de conciliació de data 15 de juliol, donant-se per saldada i liquidada
la relació laboral.

3.- Fa poc s'ha posat en marxa el programa La dipu Et Beca. Enguany participaren en el mateix
30 jóvens de Rafelbunyol. Després del procés de selecció dels aspirants, quins han sigut els
criteris que s'han fet servir per a assignar els treballs concrets als becaris? Eixos criteris eren
públics i coneguts?
Explica el Sr. alcalde que el personal seleccionat amb càrrec al dit programa ho ha sigut seguint
els criteris establits en les bases de selecció. Cada una de les persones ha sigut assignada a l'àrea
que prèviament havia determinat en la seua sol·licitud. L'adscripció concreta a un centre o
servici és una decisió de l'equip de govern en funció de les necessitats detectades pel mateix.
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4.- És possible participar com a monitor en l'escola esportiva (sense haver-se presentat a la
selecció) i amb posterioritat en el programa la Dipu Et Beca? Quin procediment s'ha triat per a
seleccionar els possibles substituts de l'escola esportiva? Per què?
Respon el Sr. Acalde que al juny d'enguany es realitza el procés selectiu a través del sistema de
concurs-oposició per a la creació d'una borsa de monitors esportius per a la realització de les
diferents activitats esportives a executar dins de l'any dos mil quinze.
Acabat l'esmentat procés selectiu totes la persones de la borsa participen en l'escola esportiva
que s'impartix a partir de l'1 de juliol de dos mil quinze de manera que no hi ha ningú més en
borsa per a suplir qualsevol tipus d'eventualitat, donant-se la casualitat que amb data 6 de juliol,
amb l'Escola esportiva en marxa, un dels monitors esportius, concretament Vicente Raimundo
Hurtado presenta baixa voluntària per haver d'incorporar-se de forma immediata a un altre lloc
de treball. L'escola esportiva acull a un gran nombre de xiquets/es, això comporta que s'haja de
buscar amb la mateixa celeritat que es presenta la renúncia un nou candidat.
Es decidix acudir a l'entitat “Pactem Nord” perquè realitze un sondeig sobre el perfil de monitor
esportiu, donant-los a conéixer la pressa què té l'ajuntament. Des del Consorci “Pactem Nord” es
fa la busca i la crida als candidats existents, trobant el candidat que té la formació i la
“disponibilitat immediata” en Vicente Camarasa Pérez.

5.- Quantes assegurances i per quin valor paga l'ajuntament a FIATC? És l'única companyia
d'assegurances que treballa per a l'Ajuntament?
Explica el Sr. alcalde que les pòlisses dels vehicles estan totes en esta companyia i
ascendixen a 11.037,87 €. Les dels edificis també estan amb la mateixa companyia i suposen
26.109,86 €. Les pòlisses d'accidents 4.450,53 a la que cal afegir la de l'informe de l'alcaldia que
són al voltant de 500 €. Quant a les pòlisses de responsabilitat civil suposa un total de 17.129,16.
Ací hi ha una que està subscrita amb BBVA brokers per valor de 3.715, 25 i que respon a
membres de la corporació i funcionaris.
Contínua indicant que al marge es contracten pòlisses de responsabilitat civil i accidents per a
esdeveniments concrets: Sant Antoni, dia de la bici, setmana esportiva, campionats futbol 7,
escola d'estiu…. Que es contracten bé amb FIATC bé amb assegurances
S'informa igualment que la corporació anterior, per acord d ela Junta de Govern Local de 17 de
març, va intentar l'adhesió al servici de risc i assegurances de la FEMP, però que no es va portar
a efecte atés que el Contracte que havia firmat la FEMP amb la mediadora d'assegurances
(Willis Ibèria) havia sigut resolt.
Se'n va a procedir a esbrinar si a través d'alguna central de contractació a què estiga adherida o
puga adherir-se l'Ajuntament, pot assumir este servici, que no és un altre que el de prestar
l'assessorament degut per a procedir a la contractació de la globalitat de les pòlisses. Si no és així
es redactaran els Plecs de Condicions prenent com a base les d'altres ajuntaments, si bé serà
necessari comptar amb l'assessorament tècnic degut per a la seua elaboració i posterior valoració
de les ofertes.
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6.- Quants expedients de modificació de crèdits s'han fet des que ha pres possessió del seu càrrec
el Sr. alcalde? Quins? Per quina quantitat cada un d'ells?
El Sr. alcalde respon que al marge dels aprovats hui, només s'ha aprovat un a fi de dotar la
partida de retribucions d'alts càrrecs, a causa de la liberalització del Sr. Alcalde

7.- Quins criteris se seguiran per a adjudicar la plaça que es generarà per a un veí de Rafelbunyol
en el taller de Meliana?
El Sr. Carbonell dóna per contestada la pregunta.
8.- Hem tingut coneixement que hi ha veïns que estan demanant informació relativa a llicències,
autoritzacions, denúncies… relatives al local de la falla situat en el carrer Martirs, 54 Què hi ha
de tot açò? Poden explicar-ho?
Respon el Sr. alcalde que el treballador que porta el tema d'activitats està de vacances i que
es tractara quan s'incorpore i demanaria que es tractara en privat per la peculiaritat del tema.

9.- Quin és el conveni existent entre el Club de Tenis i Pàdel de Rafelbunyol i l'Ajuntament? O
bé, quin és l'acord pel qual s'establix el preu públic que paga el dit club per l'ús de les
instal·lacions esportives?
El Sr. alcalde respon que com a equip de govern no tenen notícies de l'existència d'un
conveni i demana que ho aclarisca l'anterior regidor d'Esports.
Respon el Sr. Saborit que l'escola per a xiquets les instal·lacions són gratuïtes i la matrícula
la fixava l'Ajuntament, no així per als adults.
10.- Quines conseqüències es poden derivar del recurs especial en matèria de contractació
presentat per la mercantil Martínez Centre de Gestió SL, contra l'acord plenari del 17/06/2015 de
l'Ajuntament de Rafelbunyol?
Explica el secretari que es va contestar per part de l'Ajuntament al recurs interposat per
Martínez d'una manera un tant precipitada, ja que només tenien dos dies, però pel que s'ha vist
efectiva, perquè els han alçat la suspensió cautelar, i açò els permet continuar amb el procés
d'adjudicació.

11.- En quin estat es troba la tramitació per a l'obertura de les piscines del poliesportiu de
Rafelbunyol? Quan s'obriran? En algun moment s'ha posat en perill la vida de les persona pel fet
de no tindre la llicència d'activitat?
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Dóna per contestada les preguntes a excepció de l'última. Respon el Sr. alcalde que es tracta
d'un tema administratiu i que no creu que no tindre llicència d'activitat posara en regs la vida de
les persones.

12.- El camp de futbol té llicència d'activitat?
Respon que la tècnica que porta el tema ve demà, i que li respondrà. Afig que la guarderia
de què s'estava parlant (la relativa a l'escola taller) ha tingut llicència d'activitat fa tres setmanes.
A continuació realitza les següents preguntes orals:
-

S'ha tingut coneixement d'una nova subvenció per a l'ajuntament últimament?

Respon el Sr. alcalde que una no, han sigut diverses: Una de cultura, joventut… Hi ha una
d'instal·lacions esportives de 70.000 €.
Dirigint-se al Sr. Encarnación, li pregunta si ha mirat el que ens va costar el tema del recurs
de Martinez en 2014, eren 140.000 € o 90.000 € com va dir vosté?
Respon el Sr. Encarnación que li respondrà demà.
-

Pregunta al Sr. alcalde si era veritat que anava conduint el cotxe de la policia local.

Respon que sí. I va ser a suggeriment de la pròpia policia que ho va posar a la seua disposició,
perquè era perfectament legal.
Prega que ja que les convocatòries es realitzen via email, es puga avançar en format Pdf
per correu electrònic les mocions.
Indica el Sr. secretari que no és una cosa que estiga reglat, però la veritat que hi ha molts
organismes que ja remeten la informació per este medi. Forma part de la organització del propi
ajuntament. Però demanaria que després es portara la moció original. A més demana que amb
posterioritat es remeten en Word per a facilitar la tasca de redacció de les actes.
El Sr. Encarnación demana que esta informació es realitze amb els correus corporatius.

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