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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 28 DE SETEMBRE DEL 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Villa de Rafelbunyol sent les díhuit trenta hores del dia 28 de setembre 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, MERCÉ 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 ordinària, en primera convocatòria, per a la que
prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.
Declarat obert l'acte públic d'Ordre 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 27 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.- PROPOSADA D'ANUL·LACIÓ DE DRET RECONEGUT EN 2010
Per part del Sr. alcalde es llig la proposta següent:
“Per part de la Intervenció Municipal, s'ha advertit de l'existència d'un dret reconegut
d'exercicis tancats per import de 20.491,03 euros, assentament núm. 2010/1228, que ha de ser
anul·lat per acord Junta de Govern Local en què se li practica nova liquidació amb referència
387/2015 de l'Impost de Construccions de la fase I del Projecte que és l'obra executada per un
import de 6.015,30, quedant pendent d'executar les fases 2 i 3 i que per a les dites fases hauran de
demanar nova llicència d'obres.
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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 per import de 20.491,03 euros corresponent a
l'assentament 1228/2010.
SEGON: Traslladar el present acord a la Intervenció als efectes oportuns.”
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 22 de setembre del
2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. secretari que es tracta d'una obra liquidada d'acord amb el pressupost
presentat en 2010. Posteriorment se sol·licita la devolució de de l'impost corresponent a l'obra no
executada, per la qual cosa es va liquidar nou impost de construccions d'acord amb l'obra executada
i procedix anul·lar esta que estava reconeguda.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independientes de Rafelbunyol, reitera
l'explicació donada pel Sr. secretari, manifestant la seua conformitat.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol es ratifica en la
postura de comissió. Explica que en este plenari ha observat que s'ha presentat documentació només
en castellà, sol·licitant que es tinguera en compte per part de l'alcaldia i que no torne a ocórrer.
El Sr. Saborit, portaveu del grup municipal del Partit Popular, indica que en esta primera
part d'Hisenda, el que intervindrà pel seu partit serà el Sr. Bondia.
El Sr. Bondia, regidor del grup del Partit Popular, dóna la benvinguda als presents i als que
els seguixen pel canal de youtube. Indica que es tracta de d'un apunt comptable, d'un dret reconegut
per import de 20.491,03 euros que no es correspon amb allò que s'ha realitzat, pel que es mostren a
favor.
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda anul·lar el dret reconegut
per import de 20.491,03 euros corresponent a l'assentament 1228/2010.

SEGON.- RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PER LA COMUNITAT DE
PROPIETARIS DE LA C/ TRENCAT NÚM. 30 DE CONCESSIÓ D'UNA BONIFICACIÓ
DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES RELATIVA A L'EXPEDIENT 64/2009 PER RAONS
D'INTERÉS SOCIAL.
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 22 de setembre del
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2015 en el que s'acorda desestimar la sol·licitud de bonificació formulada, basant-se en l'informe
emés per la Tresoreria Municipal, per un resultat de tres vots a favor, dels representants dels grups
Socialista i Independents de Rafelbunyol, i dos abstencions, dels representants dels grups del Partit
Popular de Rafelbunyol i Compromís per Rafelbunyol.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol, explica
que basant-se en l'informe de tresoreria, estan a favor de desestimar la sol·licitud.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal de Compromís per Rafelbunyol
manifesta que es tracta d'un altre document que s'ha facilitat només en castellà, sol·licitant que es
faça també en valencià. Quant al tema en si, no entén per què l'ordenança parla d'obres d'interés
social i no es pot aplicar a les persones pel que anuncien la seua abstenció, reservant-se el dret de
presentar en un futur modificacions a l'ordenança.
El Sr. Bondía, regidor del Grup del Partit Popular, ratifica les paraules de la comissió.
El Sr. alcalde, explica que el seu partit està a favor de l'informe de tresoreria i desestimar la
sol·licitud.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament, acorda desestimar la sol·licitud de
bonificació formulada per la Comunitat de propietaris del carrer Trencat, 30, basant-se en l'informe
emés per la Tresoreria Municipal, per un resultat de set vots a favor dels regidors dels grups
Socialista i Independents de Rafelbunyol, i sis abstencions dels regidors dels grups del Partit
Popular de Rafelbunyol i Compromís per Rafelbunyol.
Igualment s'acorda notificar el contingut del presenta acord a la Comunitat de Propietaris de
la C/Trencat núm. 30 amb trasllat de còpia de l'informe emés per la Tresoreria Municipal que servix
de base a l'adopció del present acord.

TERCER.- DELEGACIÓ EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'ADOPCIÓ
D'ACORDS DE DETERMINACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER LA REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS RECREATIVES I CULTURALS DE CARÀCTER ESPORÀDIC.
Es dóna compte de proposta de l'Alcaldia en què s'exposa:
“L'Ajuntament, en l'organització d'activitats de caràcter recreatiu i cultural deu de vegades
determinar el preu públic a cobrar als participants en estes activitats per a finançar les mateixes.
Es tracta del cobrament de xicotetes quantitats que tenen un caràcter esporàdic.
Per raons d'atorgar una major agilitat en la determinació dels preus públics, pareix
aconsellable que no ho adopte el Ple de l'Ajuntament, perquè no sempre coincidix en el temps la
celebració de l'activitat amb la celebració del Ple, pel que és convenient que en estos supòsits hi
haja delegació del Ple en la Junta de Govern Local per a la determinació d'estos preus públics.
En este sentit el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals establix en l'article
47.1 expressa:
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“1. L'establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la corporació,
sense perjuí de les seues facultats de delegació en la Comissió de Govern, conforme a l'article
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.”
En conseqüència es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
“Delegar en la Junta de Govern Local l'establiment o modificació de preus públics relatius
a la celebració d'activitats recreatives o culturals que tinguen caràcter esporàdic i no permanent, i
la quantia de la qual no excedisca de 15 €.”
D'acord amb l'article 51 del reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les entitats locals, l'acord plenari pel qual es produïsca la delegació s'adoptarà per majoria simple,
i produirà efectes des de l'endemà a la seua adopció, sense perjuí de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la província..
Rafelbunyol a 23 de setembre 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 22 de setembre del
2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per quatre vots a
favor, dels regidors representants dels grups Socialista, del Partit Popular i Independents de
Rafelbunyol, i un abstenció, del representant del grup Compromís per Rafelbunyol. A continuació
indica que la proposta s'ha modificat en el sentit d'arreplegar la quantia de 15 euros.
Explica el Sr. alcalde que es pretén que es delegue en la Junta de Govern Local la facultat
d'establir els preus públics per a activitats concretes que es realitzen de manera esporàdica i no
permanent, sempre que el preu per a participar en les mateixes no superen el màxim de 15 euros.
Reitera que esta mesura la prenen per eficàcia i eficiència ja que recentment s'ha realitzat una
activitat a què no se li ha pogut posar preu per a participar, ja que s'ha realitzat abans del plenari.
Reitera que es tracta d'agilitzar i tindre una administració més eficient i eficaç, no de llevar
competències al plenari.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que es tracta
d'una competència del ple; este se celebra cada dos mesos i es proposa delegar-la en la Junta de
Govern Local que es reunix cada quinze dies i així poder agilitzar determinades qüestions.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, entén que amb la proposta
es pretenga agilitzar els tràmits, encara que no els agrada el tema de delegar competències d'uns
òrgans en altres. Com han acotat la proposta amb el tipus d'activitats que es pretén delegar i el preu
màxim, anuncia el vot a favor del seu grup.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, entén que per a facilitar l'operativitat de
l'Ajuntament és important este tipus de delegacions. Agraïxen que s'haja arreplegat eixe límit
màxim de 15 euros i que es tracte d'activitats esporàdiques i no permanents, esperant que no es
convertisca en una cosa molt continua i habitual, ja que açò significaria que no hi ha una
planificació.
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Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda delegar en la
Junta de Govern Local l'establiment o modificació de preus públics relatius a la celebració
d'activitats recreatives o culturals que tinguen caràcter esporàdic i no permanent, i la quantia de la
qual no excedisca de 15 €.
D'acord amb el que establix l'article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i el procediment Administratiu Comú, l'acord farà constar
expressament que es dicta en exercici de la facultada delegada, considerant-se dictat pel Ple de
l'Ajuntament. En conseqüència els possibles recursos que es presenten contra l'acte dictat, deuran
considerar-se interposats contra el Ple de l'Ajuntament, el qual resoldrà sobre els mateixos.
La Junta de Govern Local no podrà delegar la present competència en un altre òrgan
municipal.
La present delegació serà revocable en qualsevol moment pel Ple de l'Ajuntament.
El present acord de delegació produirà efectes a partir de l'endemà a la seua adopció pel Ple
de l'Ajuntament, sense perjuí de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la província en
compliment del que preveu l'article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, i de l'article 51.2 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

QUART.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A
LA INFORMACIÓ I REUTILITZACIÓ
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de juliol va adoptar diversos acords
amb vista al compliment de les obligacions derivades de la Llei 19/2.013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Entre les dites mesures es va acordar l'adhesió al portal de la transparència, així com la
redacció i aprovació d'una Ordenança Municipal de Transparència i Bon Govern.
A tals efectes, la Federació Espanyola de Municipis i províncies ha redactat un model
d'Ordenança Tipus, que pot servir de base a l'aprovació de la dita ordenança municipal. El
contingut d'esta ordenança tipus ha sigut remesa als distints Grups Polítics per al seu examen.
La proposta que realitza esta Alcaldia és que es procedisca a l'aprovació inicial de
l'ordenança tipus redactada per la Federació Espanyola de Municipis i províncies, sense perjuí que
durant el període d'exposició al públic puguen acceptar-se suggeriments o al·legacions per part
dels distints Grups Polítics o pels particulars; al seu torn, aprofitar el període d'informació al
públic per a donar audiència al Consell Social.
La raó d'esta celeritat és per a poder complir a la disposició final novena de la Llei, que
establix les regles d'entrada en vigor de la llei, indicant-se que “Els òrgans de les comunitats
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autònomes i entitats locals disposaran d'un termini màxim de dos anys per a adaptar-se a les
obligacions contingudes en esta Llei”, termini que finalitza el dia 10 de desembre de 2.015, i en la
data del qual deuria estar aprovada definitivament l'Ordenança.
Rafelbunyol a 18 de setembre de 2015. 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 22 de setembre del
2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica que la intenció era haver passat una modificació de l'ordenança amb la introducció
de la referència a la llei autonòmica, però hi ha hagut un problema a l'hora de convertir l'arxiu pdf
en Word que ha impossibilitat poder fer-ho. Abans de la seua exposició al públic, es passarà als
grups esta modificació
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, que la
creació d'esta ordenança era un punt que tots duien en els programes electorals i que estan posant en
marxa en este moment. La Federació Espanyola de Municipis i províncies ha redactat un model
d'ordenança tipus , que es la que es va a aprovar i exposar al públic durant un mes per a poder fer
al·legacions a eixa ordenança. Es tracta d'una ordenança tipus que cada ajuntament deu adaptar.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, explica que no
sap si tots els partits la portaven en el seu programa electoral, però el seu grup ja va presentar una
moció per a la redacció d'esta ordenança en el ple passat i l'Alcaldia va presentar una proposta per a
adherir-se al portal de transparència del Ministeri d'Hisenda. Aclarit este assumpte recorda que
l'altre dia es va establir un full de ruta per a la seua aprovació, devent passar pel Consell Social per
al seu debat i el seu posterior retorn a la comissió informativa. És veritat que tenien dos anys per a
poder adaptar-se a la llei i que este termini acabaria el 10 de desembre, per la qual cosa ve just.
Recorda que la Generalitat Valenciana ha desenrotllat una altra Llei en 2015 que també s'ha de
tindre en compte, ja que té competències en administració local, pel que demanaria que el Sr.
Secretari realitzara esta referència a la llei valenciana, tal com ha indicat, i que l'exposició al públic
s'ajustara el màxim al termini indicant i que tingueren temps per a treballar-la.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, explica que tal com s'ha comentat es
tracta d'aprovar una ordenança tipus i després treballar per a adaptar-la a la nostra realitat, per la
qual cosa es mostra a favor de la proposta i es treballarà perquè la transparència estiga present en el
nostre Ajuntament.
El Sr. alcalde explica que des que van entrar en l'ajuntament estan practicant la
transparència i açò és un pas més per a consolidar la transparència i les lleis en el nostre
Ajuntament.
Respon el Sr. Carbonell que no considera que siga un pas més, sinó que es tracta de
l'estructura fonamental per a reglamentar la transparència en este Ajuntament.
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Sotmés a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança de transparència, accés a la informació i
reutilització.
Segon.- De conformitat amb el que establix l'art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, s'acorda la seua exposició al públic durant el termini de
trenta dies als efectes d'examen de l'expedient i presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- E el supòsit que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat, segons el que disposa
l'article 49 de l'esmentada llei.

QUINT.- PERSONACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
269/2015T, INTERPOSAT PER MARTINEZ CENTRE DE GESTIÓ SL CONTRA
L'ACORD ADOPTAT EL DIA 17 D EJUNIO DE 2015 PEL PLE DE L'AJUNTAMENT PEL
QUAL ES RESOLIEN LES AL·LEGACIONS PLANTEJADES PER MARTÍNEZ CENTRE
DE CESTIÓN SL SOBRE LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE SUBSCRIT
HARMONITZADA EMPRESA EN DATA 11 DE MARÇ DE 1992 PER A LA
COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA MUNICIPAL
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“El Jutjat del Contenciós Administratiu núm.3 de València ha comunicat que per part de
Martínez Centre de Gestió S.L. s'ha interposat Recurs Contenciós-Administratiu NÚM. 269/2015T,
contra l'acord adoptat el dia 17 de juny de 2015 pel Ple de l'Ajuntament pel qual es resolien les
al·legacions plantejades per Martínez Centre de Gestió S.L. sobre la vigència del contracte subscrit
amb la dita empresa en data 11 de març d'1.992 per a la col·laboració en la gestió recaptatòria
municipal.
Als efectes de procedir a la defensa de l'acord recorregut se sol·licita del Ple de
l'Ajuntament, amb un informe previ de Secretaria, que adopte acord de personació en el mencionat
recurs, ratificant el nomenament dels següents procuradors i advocats per a la representació i
defensa dels interessos de l'Ajuntament, que són els membres de l'equip jurídic d'OLLERS
ADVOCATS que tenen vigent el contracte d'assessorament jurídic i defensa en juí subscrit en data
13 de març de 2.015.
*Procuradors dels tribunals: JUAN MIGUEL ALAPONT BETETA
*Lletrats de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València
D. JOSE VTE. HABITE'T SARRION.
SRA TERESA ARNAU BUESO.
D. GONZALO REIG SANCHIS.
D. CARLOS COSÍ GIMENEZ
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament.
Rafelbunyol a 18 de setembre de 2015. L'alcalde”
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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 22 de setembre del
2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua explicant el Sr. secretari que Martínez Centre de Gestió va interposar dos recursos
en el tema de l'expedient de licitació de la gestió del servici de recaptació. Un va ser contra la pròpia
adjudicació, i un altre contra l'acord del ple sobre la vigència de l'actual contracte adoptat basant-se
en un informe de la Junta Consultiva de contractació Administrativa en què es declarava la no
vigència de l'actual contracte. El Ple de l'Ajuntament va assumir com propi este informe i va
comunicar esta circumstància a l'empresa, sent este últim acord el que es recorre. Conclou indicant
que el que procedix ara és personar-se en el recurs i defendre la legalitat de l'acord.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, explica que
la mercantil està treballant en l'Ajuntament des de 1992 i no es pot acceptar que després d'una
licitació, en la que la mateixa empresa va participar, hi haja altres empreses que cobren la mitat del
que van cobrar això, explicant la diferència entre el que cobrava Martínez i la nova empresa; afig
que açò suposa un estalvi per a l'ajuntament d'uns 50.000 € i va ser a proposta d'una moció que el
seu grup va presentar en 2014.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, indica que esta
proposta ha sigut presentada moltes vegades anteriorment per tots els grups, però és veritat que es
va fer realitat l'any passat. Es tracta de l'última possibilitat que li queda a l'empresa per a veure si
pot continuar realitzant la gestió, ja que es tracta d'una quantitat molt elevada, per la qual cosa han
de personar-nos en el contenciós per a defendre els interessos de l'Ajuntament.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, ratifica la postura manifestada en
comissió.
El Sr. Encarnación, en contestació al Sr. Carbonell, explica que desconeix la dada que es
presentara esta moció en anteriors legislatura. Però li recorda que en 2013 ja la va presentar i la van
haver de retirar perquè només comptaven amb el suport del partit socialista.
Li recorda el Sr. Carbonell que uns dies abans ells van presentar una moció genèrica per a
totes les licitacions de l'ajuntament, no sols per a eixa.
Explica el Sr. alcalde que el seu grup també està a favor.

En definitiva, sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda
l'acord següent:
"Donat compte de la comunicació cursada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3
de València per la que s'anuncia la interposició del recurs contenciós-administratiu procediment
ordinari núm. 269/2015 269/2015 T per part de Martínez Centre de Gestió S.L. contra l'acord
adoptat el dia 17 de juny de 2.015 pel Ple de l'Ajuntament pel qual es resolien les al·legacions
plantejades per Martínez Centre de Gestió S.L. sobre la vigència del contracte subscrit amb la dita
empresa en data 11 de març d'1.992 per a la col·laboració en la gestió recaptatòria municipal.
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Així com de l'informe Proposada del Sr. secretari.
I COMPLIT el requisit del PREVI DICTAMEN DEL SECRETARI exigit en l'art. 54-3 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i art. 221.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
, amb l'emés i que obra en l'expedient.
Considerant l'obligació que té esta corporació Municipal d'exercir les accions necessàries per a la
defensa dels seus béns i drets, per imposició de la cambronera 68-1 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'art.220-1 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre.
Considerant que el Ple és competent per a l'exercici de les accions judicials i administratives i la
defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seua competència (art. 22.2 j) de la Llei 7/1.985
Reguladora de les Bases de Règim Local. En el present cas al ser l'assumpte impugnat competència
del Ple, correspon al mateix l'adoptar l'acord tendent a la defensa de l'Ajuntament.
El Ple de l'Ajuntament, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa De Comptes en el seu
vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local de l'Ajuntament de
Rafelbunyol celebrada el dia 22 de setembre de 2.015, per unanimitat ACORDA:
PRIMER: Personar-se en el referit recurs contenciós-administratiu núm. 269/2015 269/2015 T per
part de Martínez Centre de Gestió S.L. contra l'acord adoptat el dia 17 de juny de 2.015 pel Ple de
l'Ajuntament pel qual es resolien les al·legacions plantejades per Martínez Centre de Gestió S.L.
sobre la vigència del contracte subscrit amb la dita empresa en data 11 de març d'1.992 per a la
col·laboració en la gestió recaptatòria municipal.
SEGON: Ratificar els poders de representació processal que es van atorgar per Decret de l'Alcaldia
375/2008 de data 11 de desembre de 2.008 a favor dels PROCURADORS DELS TRIBUNALS que
a continuació s'assenyalen:
A) DE VALÈNCIA: D. JUAN MIGUEL ALAPONT BETETA
Així com als lletrats de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València
D. JOSE VTE. MOROTE SARRION
SRA TERESA ARNAU BUESO
D. GONZALO REIG SANCHIS
D. CARLOS PRIMO GIMENEZ
Als quals se'ls atorga així mateix la defensa en juí del present recurs, basant-se en el contracte
d'assessorament jurídic i defensa en juí subscrit en data 13 de març de 2.015 amb la mercantil
OLLERS ADVOCATS S.L.P. en la que estan integrats els lletrats citats.
TERCER: També s'acorda facultar àmpliament el procurador dels tribunals o lletrat que ostente la
representació per a PREPARAR I INTERPOSAR ELS CORRESPONENTS RECURSOS contra la
Sentència que recaiga en este recurs, quan la mateixa siga perjudicial en tot o en part per als
interessos municipals, enjudicie del lletrat director.
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QUART.- I d'acord amb allò que s'ha ordenat pel magistrat jutge del Jutjat del Contenciós
Administratiu núm.3 de València, REMETA'S l'expedient administratiu en què han recaigut les
resolucions i acords degudament foliat i diligenciat, juntament amb els duplicats de les notificacions
practicades als interessats als efectes de la seua personació en el recurs.
QUINT.- Expedisca's certificació d'este acord per a davant del Jutjat del Contenciós Administratiu
núm.3 de de València"

SEXT.- PROPOSADA DE MODIFICACIÓ DE LA RETOLACIÓ DEL C/ INFANTA
CRISTINA
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Des de l'equip de govern municipal s'ha considerat l'oportunitat d'atorgar un nou nom al
carrer infanta Cristina.
Es pretén la seua modificació pel nom de “carrer dels Encaixadores”.
Amb esta denominació es pretén homenatjar a un col·lectiu de dones treballadores en els
magatzems de fruita, molt habitual en el nostre poble, que en condicions molt precàries han dedicat
el seu esforç a tirar endavant les seues famílies.
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament.
Rafelbunyol a 17 de setembre 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 el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per quatre vots a
favor, dels Regidors dels Grups Socialista, Compromís per Rafelbunyol i Independents de
Rafelbunyol, i una abstenció del representant del grup del partit Popular de Rafelbunyol.

El Sr. alcalde atorga la paraula a la Sra. Piquer Sancho, regidor del PSPV-PSOE, la qual
explica que la proposta obeïx a la implicació de Cristina de Borbón en el cas Nos, i el
comportament poc exemplar d'un membre de la Casa Reial que ha utilitzat esta situació en benefici
personal de forma fraudulenta i que el propi Cap de l'Estat li ha retirat el títol de Ducs. Al contrari si
hi ha dones que mereixen un homenatge, és este col·lectiu de dones que han treballat en els
magatzems de fruites instal·lats en el nostre municipi des de principis del segle passat i que han
sigut utilitzades com un engranatge més de la cadena de comerç, posant les fruites en caixes,
carregant-les i apilant-les. Estes tres generacions de dones no han tingut unes bones condicions de
treball fins fa molt poc i moltes d'elles s'han jubilat sense tindre dret a una pensió adequada al seu
treball, ja que l'empresari no havia cotitzat per elles de forma adequada a la Seguretat Social. A
totes estes dones els volen dedicar un carrer per a no oblidar que és un dels primers col·lectius
vinculats a la indústria agroalimentària i reivindicar els seus drets en la societat actual, però sobretot
perquè han sigut el pilar de moltes famílies amb un treball que mai ha sigut reconegut. Per tot allò
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que s'ha exposat, volen dedicar un carrer a les encaixadores, a les dones que han treballat en un
magatzem de fruites en condicions molt precàries.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, es ratifica en la postura
manifestada en comissió.
El Sr. Carbonell, en representació del Grup Bloc Compromís es mostra satisfet que s'haja
donat eixe nom, perquè segur que tots han tingut relació amb dones encaixadores. Els demana que
quan decidisquen canviar els noms dels carrers, els facen partícip a tots.
El Sr. Bondía, en representació del Grup del partit Popular, explica que en comissió es van
abstindre perquè els haguera agradat participar en la proposta. Ratificant la postura mantinguda en
Comissió.
Finament sotmés l'assumpte a votació, per deu vots a favor dels regidors dels grups del
PSPV-PSOE, Compromís per Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol i tres abstencions dels
regidors del grup del Partit Popular, el ple de l'ajuntament acorda canviar el nom del carrer infanta
Cristina pel nom de carrer de les Encaixadores, amb la llegenda, A les dones treballadores dels
magatzems de taronja

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
ELABORACIÓ D'INFORMES TRIMESTRALS SOBRE LES MOCIONS APROVADES
PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la
següent moció.
“Les mocions tenen una importància extraordinària en el joc democràtic dels municipis, ja
que es representen una ferramenta essencial perquè els grups municipals puguen contribuir en la
política que es fa en el municipi i, d'esta manera, ajudar a aconseguir un major pluralisme en el
govern, repercutint en última instància en la ciutadania. De fet, la majoria de les mocions
aprovades tenen un impacte directe en la ciutat i per tant, milloren o solucionen problemes reals i
concrets.
Segons la nostra opinió, prendre en consideració una moció i per tant aprovar-la en plenari ha
d'equivaldre a adquirir un clar compromís per materialitzar allò acordat.
Per això, presentem la següent PROPOSTA D'ACORDS:
Que des de la Secretaria General del plenari s'elaboren informes trimestrals que incloguen totes les
mocions i declaracions institucionals aprovades durant eixe període de temps; estos informes es
remetran a les comissions municipals corresponents perquè l'equip de govern explique l'estat
d'exercici de cada acord plenari i s'informarà en el Plenari.
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 22 de setembre del
2015 en el que l'assumpte és dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per unanimitat
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Continua indicant la Sra. Piquer Carbonell que la moció parla d'informes trimestrals, però
està oberta a possibles modificacions i es poden fer informes cada dos plens, és a dir, cada quatre
mesos. Quant a allò que s'ha parlat en Comissió, independentment del que es proposara la
legislatura passada, ara estan davant d'un nou govern i s'han d'establir els nous mecanismes de
funcionament. Proposen un altre mecanisme de seguiment de control de l'equip de govern i de donar
compte en el ple, encara que també s'informe en comissió, del compliment de les mocions.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, explica que al febrer del
2014 el seu grup va presentar una moció en esta línia i es va aprovar en eixe moment, al·legant
principalment per part de Compromís, que era obligació de l'oposició controlar que es compliren les
mocions i de l'equip de govern complir-les. Si en aquell moment ja s'indicava que els mecanismes
podien ser altres, pensen que ara passarà el mateix. Estan a favor, però saben que eixe seguiment no
serà tan efectiu.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, explica que esta moció porta implícita la
seua aprovació, encara que la seua eficàcia es veurà amb el temps. Els pareix correcte.
Explica el Sr. alcalde que per part del seu grup no hi ha cap inconvenient a aprovar-la i
afavorir així la fiscalització de la gestió, realitzant informes cada quatre mesos.
Contesta la Sra. Piquer Carbonell a la Sra. Barrachina que amb això es pretén que se sàpia
la situació de les mocions i si alguna no s'ha pogut fer, que s'explique per què. Quant a la moció
presentada pel seu partit, esta demanava que s'informara en Comissió, mentres que la de
Compromís sol·licita que s'informe el Ple.
Respon la Sra. Barrachina que indistintament on es done compte, en comissió o en Ple, la
finalitat és la mateixa.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA DE FOMENT

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP COPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE ELABORACIÓ
D'UN ESBORRANY DE “PLA VERD”
Per part del Sr. Carrera, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“Compromís som una coalició què fonamentem part del nostre ideari polític en la
sostenibilitat i el respecte al medi ambient en les seus distints vessants. Així doncs, en esta moció
ens centrem en la relació existent entre urbanisme i medi ambient.
La Planificació Verda o l'interés per un urbanisme més respectuós amb la naturalesa va
començar a instrumentalitzar-se a principis del segle XX, un exemple d'aquella època són les
recomanacions del 2on Congrés Internacional d'Higiene i Presiones de l'Urbanisme o el Pla de
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Desenrotllament d'Amsterdam de 1935. Des de llavors este concepte ha deixat de ser una novetat
Espanya i han sorgit distints Planes Verdes, sobretot en les ciutats.
Alguns dels textos legals que posen l'èmfasi en estos valors són:


Estatut d'Autonomia:
◦ Preàmbul, pàgina 3:
“El dret a gaudir d'uns servicis públics de qualitat, el dret a disposar d'un vivenda
digne i al desenrotllament sostenible”.
◦ Títol II (drets dels valencians i valencianes), art. 19.1:
“En l'àmbit de les seues competències, la Generalitat impulsarà un model de
desenrotllament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible...”



Constitució Espanyola, Cap. 2 art. 45.1:
“Tots tenen el dret a disfrutar d'un medi ambient adequat per al desenrotllament de la
persona, així com el deure a conservar-lo”.



Constitució Europea:
 Part 2, títol 4, art. 97 (Protecció del medi ambient):
“En les polítiques de la Unió s'integraran i garantiran, conforme al principi de
desenrotllament sostenible, un nivell elevat de protecció del medi ambient i la
millora de la seua qualitat.”
 Part 3, títol 1, art 119:
“Les exigències de la protecció del medi ambient hauran d'integrar-se en la
definició i execució de les polítiques i accions previstes en la present Part, en
particular a fi de fomentar un desenrotllament sostenible.”
◦ Títol 5, capítol 1, art. 292.2.D i f:
“d) Recolzar el desenrotllament sostenible en els plans econòmic, social i
mediambiental dels països en desenrotllament, amb l'objectiu fonamental
d'eradicar la pobresa.
f) Contribuir a elaborar mesures internacionals de protecció i millora de la qualitat
del medi ambient i de la gestió sostenible dels recursos naturals mundials, per a
aconseguir el desenrotllament sostenible.”



Llibre Blanc de la Sostenibilitat en el Planejament Urbanístic Espanyol del Ministeri de
Vivenda (abril 2010). De tots els criteris de sostenibilitat que arreplega destaquem aquell
relacionat directament amb la moció:
 Dissenyar l'urbanisme amb criteris bioclimàtics: es tracta d'un criteri molt
important per a aconseguir nuclis urbans més eficients i combatre el
malbaratament dels recursos, augmentar la qualitat de vida dels ciutadans per
mitjà d'elements constructius adaptats a l'entorn urbà i aconseguir major quotes
d'higiene ambiental.

Este criteri s'aplica tant en edificis com espais públics (voreres, places i zones verdes), inclús,
s'incidix al millorar les zones verdes per a minimitzar els costos de manteniment.
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És per tot com considerem d'anterior convenient i necessari articular un Pla Verd a Rafelbunyol.
Segons hem observat a Planes Verdes de distintes ciutats espanyoles el contingut del nostre podria
contemplar els següents punts o apartats:
 Estudi, valoració i propostes respecte a les zones verdes existents.
 Viari:
 Conciliació vehicles, vianants i ciclistes,
 estudi i possible reordenació del trànsit,
 Ampliació de voreres, instal·lació d'elements urbans (papereres, bancs,
elements decoratius...),
 estudi i introducció de massa verda, arbres, adaptats a les característiques
del viari.
 Vegetació en edificis: estudiar i valorar la possibilitat d'introduir en fatxades i racons
estructurals.
 Elaborar un Pla d'acció:
 Finalitat i objectius concrets.
 Línies estratègiques i accions.
 Desenrotllament de les accions (valoració econòmica inclosa).
 Seguiment del pla.
És per tot allò exposat que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que es redacte per part dels servicis municipals un esborrany de Pla Verd basant-se en el
contingut de la moció.
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 de Foment,
Obres Públiques, Urbanisme i Medi Ambient.
4. Que el Pla Verd siga debatut i votat pel Ple de l'Ajuntament.
5. Que s'emeta semestralment un informe públic de seguiment sobre el grau d'implementació
de les accions del Pla.”
Per part del Sr. secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Foment en
sessió celebrada el dia 22 de setembre del 2015 que l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement
al Ple de l'Ajuntament per tres vots en contra, dels representants dels Grups Socialista i
d'Independents de Rafelbunyol, i dos vots a favor, dels representants dels grups del Partit Popular i
Compromís per Rafelbunyol.

Afig el Sr. Carrera que el que es pretén aconseguir amb la moció és elaborar una
planificació estratègica urbanística posant l'èmfasi en la sostenibilitat i la millora del nivell de vida
dels ciutadans. Explica que el PSOE i IdRa van votar en comissió en contra de la moció i que
rebatran a fi que reconsideren la seua postura i puga dur-se a terme la mateixa.
En referència a l'argumentació del Sr. Encarnación que es tracta d'un pla per a una gran
ciutat i que el seu gasto seria excessiu, indicar-li que és possible que s'haja implementat en grans
ciutats, però això no vol dir que no podem portar-lo a terme en el nostre municipi. Es tracta de
plasmar en la nostra realitat uns plans duts a terme en grans ciutats. Quant al gasto excessiu, es
tracta de gestionar el pressupost i prioritzar les mesures més necessàries. No cal que es porte tot a
terme, sinó que es va implementant en funció del pressupost existent.
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Quant a la realització d'un informe semestral, es pot modificar i que siga anual o que es
confeccione quan hi haja alguna novetat o canvi. Este punt no és cap inconvenient.
Respecte als gastos en recursos tècnics, no es tracta de contractar a cap servici extern, sinó
que els servicis tècnics d'urbanisme són capaç d'elaborar-lo amb el temps que consideren necessari.
I a l'últim comentari d'Independents que va dir que un estudi sí, però un esborrany no,
pregunta quina diferència existix. Es pretén que l'elaboren els Servicis Tècnics i que es fomente la
participació ciutadana, ja que ha de debatre's en el si del Consell social per al seu posterior retorn al
Ple i que segurament tornarà amb moltes modificacions, pel que reitera que no entén la diferència
entre esborrany i informe.
Respecte als arguments emprats pel grup socialista per a rebatre la moció, bàsicament es
basaven en el Llibre Blanco i en el Pla General d'Ordenació Urbana. El llibre Blanco és una
referència per a fer un millor urbanisme, un urbanisme més sostenible. Quant al PGOU no entén la
fixació en el mateix, perquè no impedix que s'elabore un Pla Verd i que les Normes Subsidiàries
puguen adaptar-se a les circumstàncies que poden sorgir, ja que l'elaboració d'un Pla General
d'Ordenació Urbana té un cost econòmic més elevat i un termini més llarg de tramitació. Basant-se
en tot este argumentari demana als partits del govern que reconsideren la seua postura i voten a
favor la moció.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, replica al Sr. Carrera
que aplica la filosofia que la millor defensa és una atac. A continuació li explica la diferència que
existix entre un estudi i un esborrany, indicant que l'estudi és analitzar la possibilitat d'aplicar en
l'actualitat un Pla Verd en el municipi. L'esborrany és fer directament el Pla Verd. També diu que
l'esborrany no ens compromet, però si es llig la moció sí que ens compromet a molt, llegint algun
dels punts de la moció, com és el de l'elaboració trimestral d'un informe, preguntant-li que si té la
intenció de modificar-ho, per què no ha presentat la moció ja modificada al ple.
Explica que la moció pretén posar en marxa a Rafelbunyol un Pla Verd que regula
l'urbanisme amb criteris bioclimàtics, que actualment s'aplica en grans ciutats per a fer la vida més
agradable, preguntant-se si en un poble rodejat d'horta, com és el nostre, fa falta un pla d'este tipus,
ja que no hi ha problemes de soroll, de pol·lució…. Si el nostre municipi tinguera superàvit com fa
uns anys, tal vegada nostre partit seria el primer que recolzaria l'elaboració d'un pla verd per a ferho més agradable. Però es tracta d'un municipi amb un alt nivell d'endeutament i amb els pocs
recursos que hi ha, este partit considera que hi ha aspectes més importants on invertir, com és
l'eliminació de barreres arquitectòniques, la realització de voreres més amples, arreglar carrers
trencats… Conclou reiterant el vot en contra del seu partit.

El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular és de l'opinió que no es perd res
realitzant un estudi o esborrany del Pla Verd. Si no hi ha diners, no pot posar-se en marxa. Però
recorda que sempre arriben subvencions o hi ha alguns xicotets romanents que es poden destinar a
posar-ho en marxa. Ara vol fer-se un estudi de la possibilitat de reordenació del trànsit, tema que
portaven en el seu programa electoral, arreglar voreres… Tot això pot estar previst en el Pla i en el
seu moment, quan arribe una subvenció, es pot realitzar sense presses, perquè ja està l'estudi fet.
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Pensa que no costa molt, i tenen molt de treball fet, perquè se'ls ha demanat molt vegades que
realitzen un estudi de la situació de l'asfaltat dels carrers, de les barreres arquitectòniques existents,
de les voreres…. És de l'opinió que hi ha moltes d'elles que no necessiten ampliar-se, tal com ha
apuntat el Sr. Encarnación en la seua exposició, i inclús algunes poden reduir-se, com va fer
l'anterior equip de govern en el barri del Pilar.
El Sr. Ciges, regidor del grup del PSPV-PSOE, explica que el seu grup està d'acord amb el
suport a la naturalesa i amb l'esperit de la moció, però sí que tenen clar que un Pla Verd és un
projecte que millora la qualitat d'un municipi i entenen que és imprescindible que estiga integrada
dins d'un pla d'Ordenació urbanística. Rafelbunyol compta amb unes Normes Subsidiàries de 1996
que no s'adapten ni a la realitat demogràfica ni a les necessitats urbanística del moment, pel que
creuen que en primer lloc deuria modificar-se el planejament actual i es redacte un nou Pla
d'Ordenació on s'incloga este Pla Verd, amb una protecció del medi ambient i un desenrotllament
sostenible. Manifesta que la postura del seu grup continua sent la mateixa que en comissió, és a dir,
que estan a favor de la naturalesa de la moció, però no dels passos que s'ha de seguir.
El Sr. Carrera respon al Sr. Ciges que no entén per què s'excusen amb el Pla General
d'Ordenació Urbana, però li agraïx que els agrade la moció. La modificació de les Normes
Subsidiàries suposaria una tramitació tècnica i administrativa molt més lleu. Si en l'elaboració de
l'esborrany, els servicis tècnics trobaren incoherències a nivell tècnic o jurídic amb les nostres
normes subsidiàries, ens ho farien saber i ens assessorarien podent-se implementar amb millores o
actualitzar-les a les actuals normes. Però estan rebutjant una idea que els agrada, sense saber si pot
realitzar-se o no.
Contestant-li Contestant-li Sr. Encarnación, reitera que el seu grup s'encabota a excusar-se
en l'assumpte econòmic i en la necessitat o no del Pla. Respecte a açò últim, es tracta de una cosa
molt personal i no li discutix la seua major o menor sensibilitat respecte al desenrotllament
sostenible. Respecte al tema econòmic, no s'està exigint que es pose en marxa immediatament, sinó
a poc a poc. Es pot anar arreplegant idees i fer una bona planificació estratègica, recordant que quan
van plantejar el tema de la construcció de les pistes de tenis van utilitzar este discurs. Pensa que
deuria tindre una visió més àmplia i no excusar-se en el tema econòmic, perquè recordant les
paraules del Sr. Saborit, sempre pot haver-hi una oportunitat si estem preparats.
El Sr. Encarnación, reitera les paraules del Sr. Ciges respecte a què no hi ha un Pla General,
sinó normes subsidiàries sobre normes subsidiàries. Quan es podia fer econòmicament el Pla
General no es va fer, i ara és molt costós realitzar-lo, per la qual cosa té sentit que quan s'haja de fer
es faça un Pla General i complementar-lo amb un Pla Verd. Independientes està a favor d'un Pla
Verd, però la realitat econòmica és que estem molt limitats i hi ha altres prioritats, recordant que es
va fer un carril bici que va costar 9.000 € i que pràcticament no s'utilitza. Reitera que hi ha altres
prioritats.
El Sr. Saborit no entén la negativa a la realització d'un Pla Verd. Tots saben que fa falta un
Pla General , però reitera que no és impediment per a l'elaboració del Pla. No es tracta de gastar
diners, sinó de realitzar un estudi i quan es puga, aplicar-lo al pla per a dur-lo a terme.
El Sr. alcalde recorda el portaveu del partit popular que en l'anterior legislatura es va posar
en marxa el Pla de l'Agenda 21 i que tractava d'estos temes, passant a llegir els objectius del mateix,
sent un pla important cap a la sostenibilitat del municipi. Assenyala que este pla es va iniciar la
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passada legislatura amb reunions de col·lectius, ciutadans… En data de hui l'informe està oblidat.
Indica que es compromet a estudiar i posar en marxa eixe Pla oblidat. Reitera que l'Ajuntament no
té Pla General i no ha de començar-se a construir la casa per la teulada.
El Sr. Carrera sap que ací no hi ha problemes de contaminació com en les grans ciutats,
però li recorda que este poble està tot urbanitzat i no cal oblidar la importància del Pla Verd.
Manifesta que no li lleva importància al Pla General però no podem deixar de fer les coses fins que
ho puguem redactar. Cal anar mirant que es pot fer amb els recursos limitats que tenim, demanant
una major amplitud de mires.
Respecte a l'Agenda 21, ell també estava present i, igual que en molts altres pobles, s'ha
quedat en el calaix, però este Pla arreplega molts punts que es contemplaven en l'Agenda 21 i que
molts van votar a favor, per la qual cosa reitera que reconsideren la seua postura.
Recorda el Sr. Saborit que l'Agenda 21 es va posar en marxa per part de l'Ajuntament per
mitjà de la regidor de Medi Ambient, Milagro Cano. Es va crear una comissió i les reunions eren
convocades pel president, el Sr. Ortega, no les convocava l'Ajuntament. Finalment la gent va deixar
d'assistir i es va deixar de convocar. Si cal tornar a reprendre-la es fa, però no entén que ha de veure
ara este tema
El Sr. Encarnación li indica al Sr. Saborit que no tornarà a explicar la diferència entre
esborrany i estudi, perquè considera que ja ho ha explicat bé en la primera intervenció. Considera
que sí que té relació el tema de l'Agenda 21 en este punt, perquè tenen molts punts en comú.
Dirigint-se al Sr. Carrera, creu que està entrant en la desqualificació, perquè no entén el que vol dirli amb això de “amplitud de mires”. El que té clar és la realitat de l'Ajuntament i li demana que la
conega també. Acaba insistint que en este moment hi ha altres prioritats urbanístiques en
l'ajuntament.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, demana intervindre
passant a explicar la diferència entre esborrany i projecte, indicant que l'esborrany són els primers
passos per a la realització del projecte.
Finalment sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per set vots en contra dels
regidors dels grups Socialista i Independents de Rafelbunyol i sis vots a favor dels regidors dels
grups del Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol, acorda rebutjar la moció.

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

NOVENA.- ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES SOBRE AJUDA AL REFUGIAT
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“La Federació Espanyola de Municipis i províncies ha remés a este Ajuntament una
declaració institucional en relació amb la coordinació municipal de l'ajuda al refugiat, davant de
les crisis migratòries que obliguen les persones a fugir dels seus països devastats per conflictes.
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Amb esta declaració la FEMP es constituïx com l'interlocutor amb El Govern d'Espanya per
a la centralització de l'ajuda municipal als refugiats.
Se sol·licita al Ple de l'Ajuntament que adopte acord d'adhesió a la dita declaració
institucional.
Rafelbunyol a 16 de setembre de 2015”
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la comissió d'Acció Social de data 22 de
setembre del 2015 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per
unanimitat.
La Sra. Gimeno Ros, portaveu del grup del PSPV-PSOE, reitera les paraules de la comissió
manifestant que esta proposta de la FEMP, els va arribar per correu electrònic, i inclús no els han
enviat major informació sobre com es concretaria la centralització dels recursos.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que el seu grup
s'adherix a la moció sol·licitant que els vagen mantenint informats mesura que arribe la mateixa,
perquè els preocupen algunes coses, com pot ser l'escolarització, un tema delicat en el nostre
municipi.

La Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, aclarix que de la
lectura del dictamen de la moció es desprén que no està massa d'acord amb esta declaració, i és
perquè entenem que estem davant d'una situació molt urgent. El seu grup plantejava que com la
Conselleria de Benestar està movent-se també en este sentit i com a administració més pròxima, ho
consideraven més accessible, però estan d'acord amb les dos, perquè també han presentat una moció
respecte d'això, que després s'ha convertit en una Declaració Insitucional.

La Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular, saluda els assistents presencials i als
que els seguixen a través d'internet, manifestant el vot a favor del seu grup tant en este punt com en
el següent, ja que consideren que no es poden tancar els ulls davant d'esta situació, sol·licitant que
els mantinguen informats de tot.
Sotmés l'assumpte a votació, Ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat acorda adherir-se a
la següent declaració de la FEMP:
“Les crisis migratòries obliguen les persones a fugir dels seus països devastats per
conflictes, com a única eixida per a escapar de la guerra, l'opressió i la pobresa. Esta situació, que
hui és la prioritat dels dirigents de la UE i de la resta d'Administracions a nivell estatal, autonòmic
i local, no és nova, però ha aconseguit xifres històriques i crida a la porta de cada un dels països
membres d'Europa.
Segons dades de l'Agència Europea de Fronteres (Frontex), entre gener i juliol d'enguany,
han entrat en la Unió Europea 340.000 persones, de manera que s'ha triplicat la xifra registrada en
eixe mateix període de 2014.
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Els sol·licitants d'asil durant 2014 i 2015, atenent a les dades publicades per Eurostat, han
sigut: els procedents de Síria, 199.960 persones; de Kosovo, 101.350; d'Afganistan, 82.350;
d'Eritrea, 63.445, i de Sèrbia, 48.435. ACNUR (Agència de Refugiats de nacions Unides) xifra el
nombre de morts en més de 2.500 persones.
Davant d'este drama humanitari, les autoritats europees s'enfronten a la que ha sigut
qualificada com la pitjor crisi migratòria des de la Segona Guerra Mundial i, en conseqüència,
davant del major repte per a trobar solucions urgents que impliquen una política comuna d'asil i de
cooperació internacional.
El Govern Central ha de continuar instant a la UE a dur a terme eixa política comuna per
damunt de la situació econòmica dels països membres, que definisca la quota del nombre de
refugiats per al territori, sempre en pro de la defensa dels drets humans, la llibertat i l'acollida de
les persones, i encaixant esta mesura en el marc dels acords i accions que determine la UE.
En esta línia de treball, s'ha creat la Comissió Interministerial i s'ha citat des del Govern
Central a les comunitats autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i províncies, a fi
d'ordenar el procés i articular l'acollida de refugiats.
És fonamental enfocar la resposta a este drama a través de l'estudi de solucions estables,
no improvisades, que impliquen l'anàlisi dels problemes socials en els països receptors,
principalment en matèria de vivenda, salut, educació, ocupació i seguretat, tractant de garantir els
recursos per a donar cobertura a les necessitats bàsiques i facilitar-los una condicions dignes de
vida.
En atenció a allò que s'ha exposat, proposem els ACORDS següents:

 Que correspon a la Federació Espanyola de Municipis i províncies la interlocució amb El
Govern d'Espanya de l'ajuda municipal als refugiats. A través de la seua Oficina de
Coordinació Municipal d'Ajuda al Refugiat, els ajuntaments, diputacions, capítols i
Consells Insulars, podran accedix a la informació actualitzada que es genere en este
procés i podran plantejar el seu oferiment de recursos.
 Que la Federació Espanyola de Municipis i províncies realitzarà un únic inventari de tots els
recursos que els governs locals estiguen en disposició de proporcionar. El dit inventari
serà proporcionat al Govern d'Espanya per a aconseguir oferir una resposta coordinada i
eficaç a la crisi humanitària plantejada.
 Que este inventari de recursos que es canalitzarà a través de la FEMP serà posat a
disposició del Govern perquè en col·laboració amb les entitats del Tercer Sector
s'organitze adequadament l'ajuda al refugiat”

DESENA.- PROPOSTA INSTITUCIONAL D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL
CONSELL DE LA GENERALITAT DAVANT DE LA SITUACIÓ DE PERSONES
AÏLLADES I REFUGIADES I COMPROMÍS DE FORMAR PART DE LA XARXA DE
CIUTATS
VALENCIANES
D'ACOLLIDA
A
PERSONES
REFUGIADES I
SOL·LICITANTS D'ASIL
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Explica el Sr. alcalde que esta proposta naix de la comissió d'Acció Social celebrada el dia
22 de setembre on tots els partits decidixen ajuntar les mocions que havien presentat i fer una
proposta institucional. A continuació la Sra. Gimeno, regidor de Benestar Social, llig la següent
proposta institucional, explicant prèviament que a part de les propostes dels grups que formen el ple
de l'Ajuntament, també s'arreplega la proposta que li han fet arribar via correu electrònic la
formació política de PODEM:
“Només el conflicte a Síria ha provocat el desplaçament de 4.000.000 de persones segons
ACNUR. A Turquia romanen al voltant de 2.000.000. Líban, Iraq, Jordània, Egipte i altres països
nord-africans acullen quasi la totalitat de la resta.
Alguns refugiats han preferit continuar camí, per açò, entre altres nacionalitats, molts
sirians formen part de les 264.500 persones que han arribat en territori de la Unió Europea a
través del Mediterrani des de gener fins al 14 d'agost d'enguany 2015, segons ACNUR.
La tragèdia de Lampedusa a l'octubre del 2013, en la que van morir 368 persones, va
marcar un desgraciada fita en la Unió Europea. Les reaccions dels dirigents comunitaris i
nacionals ens van induir a pensar que es posarien en marxa solucions perquè no tornara a repetirse una tragèdia humana d'estes dimensions. Per desgràcia, dos anys després continuem assistint a
morts no sols en el Mediterrani, sinó en tot el territori europeu, de persones innocents el propòsit
del qual és fugir de la guerra o de la misèria. Hui la tragèdia és que milers de persones
desesperades que fugen de la mort, estan disposades a arriscar la seua vida i, en massa ocasions,
perdre-la.
No podem acceptar com inevitables les tragèdies humanes que viuen els refugiats ni les
morts de persones que s'ofeguen en el Mediterrani o s'asfixien tancats en un camió. No els podem
deixar a mercé dels traficants de persones sense escrúpols en el camí cap a un futur millor, perquè
si no tenen una altra alternativa en la seua fugida, continuaran arriscant les seues vides.
Encara que Europa no estiga acollint en termes relatius el nombre més gran de refugiats en
esta crisi humanitària, la veritat és que les capacitats de molts països s'estan veient desbordades.
En esta crisi, la ruta d'entrada a Europa es troba lluny d'Espanya. Majoritàriament, les vies
d'entrada amb destí en els països del Nord es troben a Grècia i Itàlia. No obstant això, la crisi està
posant a prova a tots els dirigents europeus perquè quasi tots ells s'estan veient afectats per ella en
una o altra mesura.
La dimensió de la crisi és inabordable per cap país en solitari. En estes circumstàncies és
necessari que tots els països s'involucren al màxim a buscar solucions als problemes i des de la
Comissió europea s'han fet propostes perquè tots els països de la Unió actuen conforme al principi
de solidaritat.
Per descomptat que no hi ha fórmules senzilles per a escometre totes les actuacions que és
necessari abordar per a mitigar un problema que resulta de màxima complexitat en la seua arrel i
en les seues derivades. Són necessàries mesures nacionals, europees i internacionals, messure a
curt, mitjà i llarg termini, plans i perspectives noves per a un problema que s'ha manifestat com
mai ho havia fet.
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Els ajuntaments volem contribuir amb decisió, amb iniciativa i des de la millor disposició
al diàleg, en l'aportació d'algunes propostes que van en la línia de donar passos cap avant. Hem
d'apartar-nos de l'abstracció o la resignació que no conduïxen més que a la repetició dels
problemes i, per descomptat, hem d'abandonar una posició que no està d'acord amb el sentir
majoritari d'una ciutadania espanyola que sí que és solidària. Encara és viva en la memòria la
solidaritat que altres mostraren amb els que també van haver de fugir d'Espanya per motius de la
guerra i posterior persecució que va viure el nostre país. Donar l'esquena a què hui ho necessiten
és injust en si mateix, i a més, un desmanotat precedent davant de futures situacions de crisi que sí
que puguen posar en dubte la capacitat del nostre país.
Segurament no seran les úniques propostes vàlides i viables, però sí que considerem que
són els mínims per a començar a treballar en la bona direcció.
Per tot açò es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
1.- Mostrem la nostra adhesió a la declaració del Consell de la Generalitat davant de la situació
d'emergència de les persones asilades i refugiades en el sí de la Unió Europea que manifesta:
a) Reforçar la capacitat de resposta de la Unió Europea davant de situacions
d'emergència, com la que estem vivint.
b) Impulsar la dotació de fons europeus per a reforçar i concentrar els esforços de
cooperació en els països d'origen i, en particular, d'un Fons Fiduciari Europeu per a
l'ajuda financera als països d'Àfrica, inspirat en una proposta realitzada pel Govern
d'Espanya.
c) Donar prioritat al diàleg i la cooperació amb els països d'origen i trànsit, així com amb
els països limítrofs de les zones de conflicte en l'acollida de refugiats.
d) Col·laborar amb els països de trànsit del conflicte per a la protecció de les seues
fronteres i lluitar contra les màfies que es lucren amb esta tragèdia humana.
e) Treballar junts en les iniciatives que ens permeten aconseguir la pau i l'estabilitat en els
llocs d'origen dels refugiats.
f) La seua solidaritat amb el patiment de les persones i famílies desplaçades forçoses.
g) La seua disponibilitat a col·laborar solidàriament amb la resta de comunitats
autònomes en l'acollida del nombre més gran de persones refugiades i asilades a què li
siga possible i la sol·licitud al Govern espanyol de coordinar esta acció col·lectiva de
les diferents comunitats autònomes i municipis.
h) Per a açò, és necessari que El Govern d'Espanya inste a la Unió Europea a l'obertura
d'un corredor humanitari perquè les persones desplaçades puguen arribar des dels
països d'entrada a Europa, especialment Grècia, Macedònia i Sèrbia, en els països
d'acollida i que les ONG puguen proporcionar durant tot el trajecte aliments i altres
elements indispensables per a la seua supervivència.
i) El seu compromís per a la creació d'una Xarxa de Ciutats Valencianes d'Acollida de
persones refugiades i sol·licitants d'asil, amb un registre de les famílies acollidores,
organitzades per les agències d'atenció a persones migrants, en estreta col·laboració
amb les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i províncies,
oferint les instal·lacions públiques que estiguen al seu abast.
j) El compromís de crear una àmplia xarxa d'albergs i residències per a persones
refugiades i asilades, així com impulsar de manera urgent la col·laboració amb entitats
públiques i privades i ONG per a la cessió de l'ús d'instal·lacions de forma provisional
per a l'acollida de persones refugiades o peticions d'asil.
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k) La voluntat d'impulsar la vocació solidària de la ciutadania valenciana en l'acollida de
persones refugiades, amb el suport de les entitats que tradicionalment han protegit els
drets humans de les persones desplaçades. Per això, el Consell de la Generalitat fa una
crida a les entitats de la societat civil i a la ciutadania en general per a sumar-se a
l'acollida col·lectiva per a poder millorar la situació de les persones a què fugen de la
guerra i mostrar la solidaritat, dignitat, humanitat i justícia del nostre poble estant a
l'altura d'este drama humanitari.
2. Per tot això, l'Ajuntament de Rafelbunyol manifesta el seu compromís per a formar part de la
Xarxa de Ciutats Valencianes d'Acollida de Persones Refugiades i sol·licitants d'asil amb la creació
en el municipi d'un registre de famílies acollidores en col·laboració amb la Conselleria de Benestar
Social, la Diputació Provincial i la Federació Valenciana de Municipis i províncies”.
Preguntats els grups polítics, la Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de
Rafelbunyol manifesta el vot a favor del seu grup.
La Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que és una
moció molt completa davant d'una situació complicada i greu que estem vivint en estos moments i a
la que no podem donar l'esquena. Amb la moció s'aconseguix que Rafelbunyol siga part de la xarxa
que aculla als refugiats.
La Sr. Alabort dóna les gràcies als components de la Comissió per acceptar la seua moció
presentada fora de termini, indicant el vot a favor del seu grup municipal.
La Sra. Gimeno indica com es va a materialitzar este suport als refugiats. Explica que l'equip
de govern ha considerat l'oportunitat de constituir una comissió de treball en el si del Consell Social
de participació ciutadana per a donar resposta a les sol·licituds de recursos que ens demanen tant
des de Conselleria com des de la FEMP, demanant el suport dels grups municipals per a la creació
d'esta comissió.
Els representants de tots els grups municipals es mostren a favor de la proposta.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda aprovar la
proposta institucional d'adhesió a la declaració del Consell de la Generalitat davant de la situació de
persones aïllades i refugiades i compromís de formar part de la xarxa de ciutats valencianes
d'acollida a persones refugiades i sol·licitants d'asil

DESÉ PRIMER.- ADHESIÓ AL PLA DEL CONSELL PER A GARANTIR LA
GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“El nou Govern de la Generalitat ha presentat un Pla per a la gratuïtat dels llibres de text en
l'educació obligatòria que posa a la Comunitat Valenciana de nou en el centre de les polítiques que
busquen solucionar els problemes reals dels ciutadans i ciutadanes.
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Per al govern municipal l'educació és vital per a poder construir una nova Comunitat que
siga capaç de crear riquesa i distribuir-la justament. L'Educació és l'instrument que garantix que el
futur d'una societat puga contemplar-se amb esperança i positivitat.
Per açò l'educació no és una gasto. És una inversió directament en les persones, en capital
humà, en igualtat. Totes les famílies podran rebre fins a 200 euros per cada un dels seus fills i filles
escolaritzats en l'educació obligatòria (Primària, ESO i FP Bàsica).
El Govern de la Generalitat entén que la gratuïtat dels llibres de text és un requisit
imprescindible perquè la universalització de l'educació siga realment efectiva.
El president de la Generalitat i el seu govern estan des del primer minut del seu mandat
apostant per projectes ambiciosos que tinguen la seua raó de ser, en la solució dels problemes
concrets dels valencians i valencianes.
Sent conscient de la greu situació econòmica que travessa la Generalitat Valenciana, açò no
serà impediment perquè s'adopten mesures que repercutisquen directament en les persones. Per a
aconseguir este objectiu cal prioritzar gastos, millorar la gestió i treballar conjuntament totes les
administracions públiques.
Amb la valenta decisió del Consell de la Generalitat s'està garantint la gratuïtat dels llibres
de text a totes i tots els alumnes que cursen l'educació obligatòria a partir del curs escolar que
s'inicia ara (2015-2016), i es complix el compromís adquirit amb la ciutadania en les recents
eleccions autonòmiques i municipals.
Un Pla que té en la seua mateixa concepció un canvi important en la cultura de cooperació i
col·laboració entre totes les administracions públiques: la Generalitat, les diputacions i els
ajuntaments treballant junts per a donar respostes a les necessitats la ciutadania.
No hi ha millor destí per als diners públics que gestiona qualsevol administració pública que
el que va dirigit a garantir una millor educació i evitar que cap valencià o valenciana deixe
d'estudiar per motius econòmics.
Per tot açò eleve al Ple l'adopció dels següents, ACORDS:
1. Este ajuntament manifesta la seua voluntat d'adherir-se al Pla del Consell per a garantir la
gratuïtat dels llibres de text a tots els alumnes que cursen l'educació obligatòria en el nostre
municipi.
2. Crear una comissió amb les AMPAS i Centres Educatius del nostre municipi per a estudiar la
posada en marxa del Pla XarxaLlibres.
3. Adoptar els acords necessaris per a garantir la dotació pressupostària que corresponga en
l'ajuntament.
Rafelbunyol a 16 de setembre de 2015. Fdo. L'alcalde.”
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Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la comissió d'Acció Social de data 22 de
setembre del 2015 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per
unanimitat.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup PSPV-PSOE i regidor d'educació, explica que esta ajuda
constarà de dos fases. En la primera que es posarà en marxa abans que finalitze 2015 s'abonarà fins
a 100 € i en la segona fase s'abonaran fins a un màxim de 100 € quan al finalitzar el curs els
alumnes tornen els llibres en òptimes condicions. En esta última fase seran els centres educatius els
que realitzen el procés de verificació. Afegir que es beneficiaran més de 500.000 alumnes i es
crearan més de 2.000 bancs de llibres. Per a posar en marxa este pla col·laboraran les tres
administracions públiques, Generalitat, Diputació de València i ajuntaments, a parts iguals. La
Diputació avançarà la part corresponent als ajuntaments que no disposen de fons per a fer front a la
seua aportació del 33%.
Llig la informació que ha arribat de la Generalitat en què s'índica que estan treballant en
l'elaboració de la normativa que regularà el procés i en l'aplicació informàtica per a facilitar la
gestió i la justificació del procés.
La Sra. Barrachina Sancho, en representació del grup d'Independents de Rafelbunyol
manifesta que la idea és bona i s'adherixen a ella. Recorda que en l'anterior legislatura es va intentar
diverses vegades crear un banc de llibres sense aconseguir-ho. Sol·licita que tota la informació que
vaja arribant li'ls comunique per a estar informats del procés i a les famílies li'ls facilite una
informació clara i precisa.
També sol·licita que es regule i s'arribe a un acord pel tema de la duplicitat de les mocions, ja
que es perd temps discutint dos vegades el mateix.
El Sr. Carbonell, en representació de Compromís per Rafelbunyol, indica que no es ve a
perdre el temps, explicant que la proposta de l'alcaldia és la moció del seu partit polític reconvertit
en proposta. Recorda que té dret a presentar les seues mocions i són ells els que decidixen si les
presenten o no. És cert que coincidix que l'equip de govern de la Generalitat i de la Diputació està
format per Compromís i pel PSOE, però ací a Rafelbunyol no es dóna eixa coincidència, i el seu
grup té la voluntat de defendre les seues mocions. Aclarit este punt, indica que donarà la seua
explicació quan defenga la seua moció, mostrant-se a favor de la proposta de l'alcaldia.
Per part de la Sra. Alabort, representant del grup del Partit Popular de Rafelbunyol, indica
que l'educació i la intel·ligència és la base perquè una societat prospera i aconseguisca un major
rendiment. Si a açò sumem que l'adhesió a la Xarxa de Llibres suposa ajudar econòmicament les
famílies en el gasto d'educació dels seus fills, no hi ha més opció que recolzar la mesura.
Reconeixen que la idea de crear un banc de llibre és bona i ajuda a fomentar la cura dels llibres en
els alumnes. Però consideren com una cosa intolerable que la inversió econòmica que suposa esta
ajuda es publique de tal manera que no reflectix la realitat tal com és. En la proposta de l'Alcaldia es
diu que “amb la valenta decisió del Consell de la Generalitat s'està garantint la gratuïtat dels
llibres de text a totes i tots els alumnes que cursen l'educació obligatòria a partir del curs escolar
que s'inicia ara (2015-2016)”. Explica la Sra. Alabort que no és així. Si es crea i posa en
funcionament el banc de llibres potser el pròxim curs sí que es garantisca, però ara com ara no.
També es va publicar en El llevant, el 14 d'abril: “Puig promet llibres de text gratis per a tots fins a
arribar al batxiller”, El 2 de setembre el mateix periòdic diu que tots els alumnes rebran 200 euros
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si al juny tornen els llibres de text en bon estat. Este curs ja està en marxa i les famílies ja han
comprat els llibres. S'abonaran 200 euros, tal com ha explicat la Sra. Gimeno, la mitat ara i a finals
de curs fins a 100 euros. Va demanar que se li explicaren els dubtes que els van sorgir arran de la
notícies. Es va indicar que el claustre valoraria l'estat dels llibres i que actualment s'està dissenyant
un programa informàtic per a gestionar tot este pla, però com realitzaran eixe treball el claustre de
professors, els que ho faran- recordant que l'organització de primària i secundària no és la mateixa-,
i si es farà en horari lectiu o de bona voluntat, que passarà amb els llibres en què s'escriu..... Davant
de tots estos dubtes, la Sra. Gimeno va indicar en comissió que per la informació que han obtingut
des de Presidència, s'està treballant inclús en el pla i que ens indicaran com es deu portar a
terme”. Es pregunta com una idea que ja van llançar a l'abril, que ara s'ha convertit en una ajuda,
com és possible que no hagen tret unes bases on s'explicara bé tot el procés i no anar donant la
informació a compte gotes. Espera que tot siga una realitat perquè s'ha venut una idea que ha
despertat una gran il·lusió en la societat, però que la seua gestió hi ha dia de hui és nefasta i buida
de continguts, perquè de la gratuïtat ara es convertix en una ajuda de 200 €. Finalment anuncia el
vot a favor del seu grup.
Respon la Sra. Gimeno que l'anunci d'abril era una proposta electoral, ja que encara no
estaven en el govern i ara s'està posant en marxa. Després respecte a la gratuïtat de llibres, li explica
que es posa en marxa enguany amb l'ajuda per als llibres de text, encara que l'essència de tot és
tindre en 2016 un banc de llibres per a poder tindre'ls de manera gratuïta. Continua indicant a la Sra.
Alabort que "quan van arribar a Conselleria d'Educació es van trobar amb el 87% del pressupost
executat pel que el marge de maniobra és molt poc. Cal agrair que ha arribat a Conselleria i a este
Ajuntament la bona gestió i amb el 33% que queda per executar del pressupost hem optat per
ajudar les famílies i així invertir eficaçment els diners de tots els valencians", explicant que les
diputacions de Castelló i Alacant encara s'estan pensant si se sumen al projecte o no. També ens
critica que s'haja publicitat una idea falta de contingut, però li torna a insistir que estan treballant en
la normativa, que el que deuria fer és dirigir-se als presidents de les diputacions d'Alacant i Castelló
perquè s'adherisquen a este programa. Li explica que en 100 dies és molt complicat i difícil posar en
marxa esta xarxa d'ajudes i gratuïtat de llibres, perquè la proposta deuria haver eixit fa un any, però
el seu partit encara no estava en el govern, i el partit que governava, que era el seu, no estava per la
labor de la gratuïtat de llibres, manifestant-li que en este curt espai de temps que estan en el govern,
s'han atrevit a llançar esta proposta perquè la gratuïtat de llibres arribe a tots, ja que és un dret
l'accés a una ensenyança pública i gratuïta, la qual cosa inclou també als llibres de text, indicant que
l'ensenyança no és un gasto sinó una inversió.
La Sra. Barrachina, responent al Sr. Carbonell, indica que a ella “li paguen per a fer coses de
profit, no per a aguantar batistots d'aquells que volen que les coses siguen d'una altra manera. No
té la culpa. Ha presentat que açò era una imposició que se li estava fent, era un suggeriment.
Simplement el problema el té vosté que presenta les mocions a remolc. Jo no tinc cap problema. La
tornem a llegir, aprovar, però que quede clar que el treball el faig molt a gust, que simplement era
un suggeriment i que no vol treballar estúpidament en una cosa que acabem de discutir”.
Li respon el Sr. Carbonell, "que el seu grup ha de presentar la moció que és pareguda a una
que vostés presenten com a govern i es qüestiona si la votarà o no. I la presentem perquè ara
resulta que el Pla és de Ximo Puig, però també és de Vicent Marzà, el conseller d'educació, que és
de Compromís. Demanem que es reconega allò en el que també estem treballant". Explica que
"passarà açò en més assumptes, perquè ara tenim a Compromís en el govern. I no anem a remolc
de ningú. Preparem les mocions basant-se en la documentació i el treball de la nostra formació
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política. I volem que ací conste que l'hem presentat i que també estem treballant perquè existisquen
eixes ajudes econòmiques de 200 euros. Vosté - referint-se a la Sra. Barrachina-, se suma a una
moció que han presentat altres. "
Reconeix que el pla ha sigut precipitat i que s'ha rebut informació per part de la Direcció
General d'Administració Local en què ens diuen que estan treballant i que des d'eixa direcció
atendran els dubtes de les entitats locals, mentres que els centres educatius hauran de dirigir-se a la
conselleria d'Educació. Afig que "és veritat que hi ha moltes complicacions i molt poc de temps i
estan treballant perquè la norma isca en el mes d'octubre. En l'anterior intervenció el Sr.
Encarnación ha indicat que hauríem de conéixer la situació del nostre Ajuntament. És una cosa que
sí que coneixem, perquè personalment estic molt de temps i sap el deute i com està l'execució
pressupostària. Però la Diputació de València, que ha reconegut que disposen de més diners,
posaran este primer any eixe 33% que correspon als ajuntaments que tenen dificultat econòmica.
Al nostre municipi este percentatge ens suposarà una aportació d'uns 50 o 60 mil euros, que creem
que no podrem aportar en el pressupost d'enguany i que ens adherirem a l'ajuda de Diputació, que
també està governada per Compromís i el PSOE i nosaltres haurem de fer la previsió per al
pressupost de l'any que ve. I de tot açò ens assabentem pel partit, perquè encara s'està treballant en
la redacció de l'orde. La posada en marxa d'este pla requerirà de molt de treball per part dels
ajuntaments i de la comunitat educativa, perquè gestionar un banc de llibre és complicat i decidir
quin llibre està bé o mal també ho serà." Conclou indicant que "no retiraran la moció i espera que
entenguen la seua postura. Encara que la discussió se centre en este punt de l'orde del dia, pensen
llegir-la. Explica que Diputació i Generalitat transferiran els diners als ajuntaments i serem
nosaltres els que pagarem. "
La Sra. Alabort li agraïx al Sr. Carbonell que haja contestat a les seues preguntes i que
reconega que ha sigut precipitat traure el Pla, i pensen que haguera sigut menys embolicador
transmetre tota la informació d'una i no a poc a poc. Li indica a la Sra. Gimeno que no estava
criticant, simplement ha fet una reflexió dels fets i que pensa que podien haver reconegut que es
podia haver fet d'una altra manera. També ha indicat que a l'abril no estaven governant, però al
setembre ells tampoc ho estan i que en cap moment ha pretés invadir ni atacar-la a punta de pistola
per a eixa defensa tan agressiva, sota el seu punt de vista. Reitera que simplement transmet una
proposta del seu candidat als mitjans de comunicació. Insistix en el fet que la informació està
arribant a poc a poc i crea confusió. Quant al contingut, no el critica perquè no està, perquè el
projecte està en procés d'elaboració tal com ha indicat vosté en la seua intervenció i ratificat el Sr.
Carbonell. Segons està publicat en la web de la Generalitat els llibres seran gratuïts en el curs 20162017 i no com diu en la seua proposta de l'alcaldia “s'està garantint la gratuïtat dels llibres de text a
totes i tots els alumnes que cursen l'educació obligatòria a partir del curs escolar que s'inicia ara”.
Reitera que ara és una ajuda i és una inversió per a crear un banc de llibres en el futur, i no el
neguen, però ara no és una gratuïtat. I això és el que ha volgut explicar.
El Sr. alcalde, li demana a la Sra. Alabort que retire les paraules dirigides a la Sra. Gimeno
que ha fet una argumentació agressiva, indicant que les argumentacions poden ser més o menys
intenses, però mai agressives.
La Sra. Alabort indica que retira eixes paraules, però sota el seu punt de vista, l'ha vist molt
intensa i que no tenia intenció de crear este conflicte en el plenari, demanant disculpes.
Per al·lusions, el Sr. Encarnación pregunta al Sr. Carbonell per les ajudes de la Diputació de
València.
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Prèviament la Sra. Gimeno explica que la seua argumentació tan intensa és degut al fet que
li preocupen les famílies i li afecta el tema directament. Respecte a posar en marxa el procediment
d'ací a un any, la gent no pot esperar tant de temps i el que s'està fent és portar-ho a terme. Porten
tres mesos en el govern i estan complint propostes. I esta era una de les prioritàries. S'està redactant
un marc normatiu on s'arrepleguen tots els escenaris i propostes que està preguntat. A Compromís li
indica que no és una comunicació interna de partit sinó que és una cosa que s'envia des de la
Direcció General d'Administració Local i ve directament al correu de l'Ajuntament, per la qual cosa
és una cosa institucional, no de partit. Respecte a les acusacions dirigides a la regidor
d'Independientes, que s'ha adherit a una proposta, li recorda que açò no és una moció del PSOE,
sinó una proposta de l'Alcaldia i en l'equip de govern estan el PSOE i Independientes de
Rafelbunyol, per la qual cosa és una proposta dels dos partits. També li resulta absurd que
pretenguen presentar una moció sobre el mateix tema, perquè ja s'ha debatut i s'està portant a terme,
pel que no els pareix correcte que el següent punt siga discutir una altra vegada una cosa que ja s'ha
parlat.
El Sr. Carbonell respon al Sr. Encarnación que té entés que Diputació col·laborarà amb els
ajuntaments que tinguen problemes i que no es tornarà els diners, però no sap si serà així. Recorda
que l'Alcaldia no és dels dos partits que estan en el govern, l'alcaldia és del PSOE. Quant a l'escrit
de la Direcció General, ell no ha dit que siga de partit. He dit que la proposta està fonamentada en
una moció del PSOE, però sap que l'escrit és de la Direcció General.
La Sra. Alabort intenta explicar que en cap moment ha volgut dir que es retarde un any la
posada en funcionament de la Xarxa de Llibres. Només ha comentat que es podia haver retardat a
enguany, referint-se al curs escolar, no a l'any natural. Per un altre costat entén que s'estiga
treballant en un marc normatiu que regule el pla, però el que està intentat dir és que tota la
informació que estan vostés rebent i facilitant immediatament via facebook, pot crear confusió.
També li agradaria dir que quan reba novetats sobre l'elaboració del marc normatiu i propostes que
vagen eixint de la Generalitat, igual que les transmet al col·legi, que li les transmeta al seu correu
electrònic, oferint-se a col·laborar de manera altruista en un grup de treball si arriba a crear-se.

Finalment sotmesa la proposta de l'alcaldia a votació, el ple de l'ajuntament acorda per
unanimitat adherir-se al Pla del Consell per a garantir la gratuïtat dels llibres de text.

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
ADHESIÓ AL PLA XARXA LLIBRES
Per part del SR. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, es llig
la moció següent:
“El Pla XarxaLlibres és un Pla obert a la participació de les tres administracions
(Generalitat, diputacions i Municipis) per a garantir la gratuïtat dels llibres de text així com un nou
model de coresponsabilitat entre ciutadans i tota la comunitat educativa pel que fa al material
escolar. Este Pla beneficiarà a 500.000 alumnes.
No és una qüestió únicament econòmica sinó de fer el primer i un definitiu pas per a implantar un
nou model basat a compartir i respectar el material escolar. En este sentit els mestres i professors
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que no utilitzen llibres en classe també rebran l'import corresponent per a material que utilitzen en
les seues sessions.
El pressupost total del pla són 100 milions d'euros que s'aportaran per parts iguals entre les tres
administracions públiques. Abans d'acabar 2015 cada administració (Generalitat, diputacions i
Municipis) deurà aportar 33 euros per alumne escolaritzat en el municipi en educació obligatòria
(Primària, AIXÒ i FP bàsica) en qualsevol centre sostingut amb fons públics (públic i concertat).
Al finalitzar el curs, al juny del 2016 hauran d'entregar-se els llibres en bon estat en el centre i
s'abonarà la resta de la factura fins a 100 euros. Per tant els municipis – de la mateixa manera que
la Generalitat i les diputacions- aportaran 33 euros per a l'exercici 2015 i 33 per al 2016 per
alumne. Sumant les aportacions de les tres administracions totes les famílies rebran fins a un
màxim de 200 euros entre principi i final de curs per alumne/a.
Així mateix també s'ha creat un grup de treball destinat a tractar les singularitats de cada municipi.
Les diferents casuístiques municipals o dels centres educatius no han de ser un obstacle per a
aconseguir un nou model de gestió dels llibres de text que beneficie directament tantes famílies.
Hem de fer un esforç entre totes les administracions i la comunitat educativa.
A més, la Conselleria adoptarà les mesures necessàries perquè tot l'alumnat que comence el curs
sense que les seues famílies hagen pogut comprar els llibres per problemes econòmics comencen
amb ells.
Amb tots els llibres entregats els centres en col·laboració de les AMPAS organitzaran un banc de
llibres per al curs 2016-2017. Així, els llibres s'entregaran de forma gratuïta novament amb el
compromís de fer-se responsables del material i cuidar-lo.
La conselleria d'Educació regularà el funcionament general d'estos Bancs de Llibres perquè es
contemplen les diferents casuístiques i es garantisca el bon funcionament i la sostenibilitat del
banc.
I és per això que estos regidors proposen al ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol l'adopció dels
ACORDS següents:
PRIMER - l'Ajuntament de Rafelbunyol es compromet a adherir-se al Pla XarxaLlibres en el
moment que es faça pública la convocatòria.
SEGON - l'Ajuntament de Rafelbunyol informarà les famílies dels terminis per a rebre ajudes i de
les característiques del Pla.
TERCER - l'Ajuntament de Rafelbunyol es compromet a col·laborar de manera estreta amb les
AMPAS i aportar la informació necessària perquè el Pla XarxaLlibres supose una ajuda real a les
famílies del municipi”.
Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la comissió d'Acció Social de data 22
de setembre del 2015 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament
per unanimitat.
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Explica el Sr. Carbonell que se li ha demanat que retiren la moció, preguntant per què no
retiren la seua. El fet que es presente una proposta d'alcaldia no impedix que ells puguen presentar
una moció del mateix tema, al·legant, dirigint-se a l'Alcaldia, "que vosté sí que pot saber el que hem
presentat, però nosaltres no el que presenta vosté. El nostre partit polític pot presentar les mocions
que considere oportú. Ha passat moltes vegades que s'han presentat mocions semblants i finalment
s'ha decidit fer-les conjuntes, però altres vegades no ha sigut així i cada partit ha presentat la
seua."
Preguntats els grups polítics, els representants en la comissió dels grups Independents de
Rafelbunyol i Partit Popular es mostren a favor de la moció.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, explica que demanava que la retiraren
perquè es tracta d'un tema que ja estan portant a terme, pel que és absurd i no té sentit que es
presente una moció que ja s'està realitzant. En quant que vosté no sap el que es presenta des de
l'Alcaldia, sí que ho sap, perquè està en la web, en les xarxes socials i en les oficines de
l'Ajuntament que ens hem adherit a la Xarxa de Llibres pel que demana de nou que la retire.
Contesta el Sr. Carbonell "que li ha dit que el que fa és absurd i que no està dient la veritat.
Com pot ser absurd que presente mocions? Han de reivindicar el treball de la seua organització
política. Després diu que conec que l'ajuntament s'ha adherit a un pla que encara no existix. Com
pot fer-ho? En Facebook, l'ajuntament ha manifestat la voluntat d'adherir-se al Pla quan existisca.
Quant a les propostes de l'Alcaldia explica que les coneix quan li arriba l'orde del dia de la
convocatòria, abans no les coneix."
Finalment sotmesa la moció a votació, el ple de l'ajuntament l'aprova per unanimitat.

TRETZÉ.- SOL·LICITUD FORMULADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE
REMARASA SOBRE SUBSCRIPCIÓ D'UN CONCERT DE GESTIÓ DE PLACES
RESIDENCIALS (PRÈVIA RATIFICACIÓNPOR EL PLE DE LA SEUA INCLUSIÓ EN
L'ORDE DEL DIA, ARTICLE 81.3 DEL ROF)
Explica el Sr. secretari que esta sol·licitud no ha sigut dictaminada per Comissió
informativa d'acord amb l'article 81.3 del ROF en el supòsit d'inclusió en l'orde del dia és possible
la seua discussió si es ratifica la seua inclusió, per la qual cosa en primer lloc procedix votar si
s'inclou l'assumpte o no en l'orde del dia per al seu posterior debat.
Sotmés a votació la inclusió en l'orde del dia, el mateix és aprovat per unanimitat.
Continua explicant el Sr. secretari que no es va poder incloure en l'orde del dia, perquè el
Consell d'Administració es va reunir després de la celebració de les comissions informatives. S'està
demanant pel Consell d'Administració de REMARASA la subscripció d'un concert de gestió de
places residencials concertades amb l'Ajuntament, en la mesura que açò afavoriria poder reduir el
tipus impositiu de l'IVA del 10 al 4%, perquè encara que l'empresa es va crear per a gestionar el
servici de places residencials, este concert no està documentat i és una cosa que s'exigix per a poder
beneficiar-se de la reducció del tipus impositiu.
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El Sr. alcalde explica que és una mercantil viable, sense liquiditat suficient. El Consell porta
temps adonant-se que el tipus impositiu que s'aplica en les places residencial és del 10%, però es
tracta d'una societat que pertany a l'Ajuntament i que gestiona 90 places residencials com marca els
seus estatuts, però que no són públiques, perquè estan assignades a l'Ajuntament i que la seua
activitat està inclosa en la Llei 39/2006 de Promoció d'autonomia personal i dependència. D'altra
banda REMARASA pot aplicar un tipus d'IVA súper reduït del 4% en servici d'atenció residencial
sempre que es preste en places concertades. Hi ha Hisenda no li servix que en els estatuts de la
societat aparega la gestió de places residencials com a finalitat, i que l'únic soci siga una entitat
pública, sinó que necessita un concert entre les parts, és a dir, entre l'Ajuntament i REMARASA, on
es regule el tema. El que demana el consell és que valore per part de l'Ajuntament la idoneïtat de
firmar este concert i poder aplicar-se la reducció de l'IVA, el que suposaria aproximadament 68.000
€ d'estalvi anual i que es podria destinar a la millora de la qualitat d'assistència als usuaris i que els
diners es destine a pagar al personal i als proveïdors, no per a pagar a Hisenda. La firma d'este
concert no ens obliga a res més d'allò que marquen els Estatuts.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, explica que
esta informació ja li la va donar el representant del nostre grup en el Consell. Es tracta d'un tema
interessant que ens possibilita passar d'un IVA del 10% al reduït del 4%. És una cosa que els
interessa i que els ajuda a estalviar, pel que es mostra a favor.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, explica que
s'alegraran si es fa realitat, però que ara no estem aprovant res, sinó tindre en consideració la firma
del concert, i que quan es firme serà quan es faça efectiu
El Sr Bondia, regidor del grup municipal del Partit Popular i representant del seu grup en el
Consell d'Administració, explica que es tracta d'una idea que ja porta temps en el Consell
d'Administració. Explica que els ingressos seran els mateixos per plaça, simplement és que a
Hisenda en compte de pagar-li un 10%, li pagaran un 4%.

Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda fer efectiva la
sol·licitud formulada pel consell d'administració de REMARASA sobre subscripció d'un concert de
gestió de places residencials

ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES

DESÉ QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR DE RAFELBUNYOL
SOL·LICITANT TORNAR A POSAR EN MARXA LES RUTES DE SENDERISME EN EL
NOSTRE MUNICIPI PERIÒDICAMENT DES DEL MES D'OCTUBRE A MAIG
Per part del Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, es llig la moció següent:
“En els últims anys des de la regidoria d'esports de l'ajuntament amb la col·laboració de la
Cas del Jove s'organitzaven, de manera periòdica des del mes d'octubre a maig, diverses rutes de
senderisme per la Comunitat Valenciana. Una activitat amb afluències de famílies, i veïns d'edats
diverses que oferia la possibilitat de practicar i potenciar l'exercici físic al mateix temps que
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donava l'oportunitat de conéixer i disfrutar de la naturalesa del nostre entorn dels participants. El
foment i bona organització dels responsables que la duien a terme va fer que les rutes cada vegada
tingueren més afluència de participants.
Els participants ens han comentat que no hi ha cap calendari de rutes planificat i no tenen
informació que l'ajuntament vaja a reprendre esta activitat
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES
D'ACORD:
Que considere posar en marxa, novament, les rutes de senderisme del nostre municipi
periòdicament des del mes d'octubre a maig”.

Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la comissió d'Activitat Ciutadana de data 22 de
setembre del 2015 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per
unanimitat.
Explica el Sr. Saborit que l'anterior equip de govern organitzava esta activitat a partir del
mes d'octubre. Ara han rebut queixes de la gent que practicava el senderisme en què els han indicat
que han parlat amb l'actual equip de govern i no hi ha la voluntat de reprendre-la. Davant d'este fet,
s'ha presentat la moció amb la intenció de recuperar-la.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, explica que després de
tractar l'assumpte en comissió, l'única solució viable és que es constituïsquen en associació i
demanen subvenció. Si alguna vegada es crea la plaça de tècnic d'esports, es podria reprendre
l'activitat si no havia constituït l'associació. Es pot votar a favor, però no se sap si es va a poder
complir.
El Sr. Carrera, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que són de l'opinió
que un Ajuntament, i més si té una sensibilitat d'esquerra com este, deuria donar cobertura i resposta
a les peticions dels veïns, i més tractant-se d'una activitat que es realitzava durant molt de temps
amb èxit, l'actual regidoria d'esports hauria de donar una resposta. Estan a favor de fomentar
l'associacionisme, però mentrestant, la regidoria és la responsable de mantindre la realització de
l'activitat. També estan a favor de la plaça d'un tècnic esportiu que deuria passar un procés selectiu
publicitat i per mèrits, no com anteriorment que era un assessor.
El Sr. alcalde explica que el govern d'esquerra considerarà posar en marxa de nou estes
rutes de senderisme, però no pot garantir que siga de manera immediata.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, li respon al Sr. Carrera,
que no sols la sensibilitat d'un ajuntament d'esquerres és donar resposta als veïns, sinó que
considera que qualsevol govern, de dretes o esquerres, ha de donar la resposta a tots els veïns, pel
que li demana que no faça eixe tipus de reflexions.
Explica el Sr. Carrera en relació a la sensibilitat d'esquerra, que tradicionalment els governs
de dretes han apostat més per les solucions privades, com en la legislatura anterior, és a dir, les
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propostes són més privatitzadores. La sensibilitat d'esquerres és anticipar-se a les peticions, apostar
per les escoles públiques, una posició distinta.
El Sr. alcalde demana que s'ajusten tots a l'orde del dia i que no deriven a qüestions de
dretes o esquerres, simplement per una qüestió d'eficàcia i eficiència.
El Sr. Saborit aclarix que la figura de l'assessor és completament legal, i que pràcticament
tots els partits fan ús d'ella.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
L'OFICINA D'ÚS I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ DE L'AJUNTAMENT DE
RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, llig la moció
següent:
“El valencià forma part del nostre patrimoni i dels nostres senyals d'identitat, i és un dels elements
bàsics de la nostra societat i cultura, per la qual cosa no sols cal protegir-lo sinó també
promoure'l.
Segons l'Estatut d'Autonomia, el valencià és la llengua oficial i pròpia del País Valencià, de la
Generalitat Valenciana i de les seues administracions locals, i tots tenim dret a conéixer-la i a
usar-la i a rebre l'ensenyança en la nostra llengua.
A més, segons la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, el municipi de Rafelbunyol és un territori
de predomini lingüístic valencià.
En data 2 de novembre del 2011 es va aprovar per unanimitat del Ple de la corporació la creació
de l'Oficina d'Ús i Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Des de la seua creació, en l'Oficina no se l'ha dotat de l'entitat ni de l'espenta necessària per part
de l'anterior govern del Partit Popular, ja que no ha gaudit d'un espai físic dins de l'Ajuntament ni
dels recursos humans i materials que necessitava, ni s'ha confeccionat un pla lingüístic de
promoció de la nostra llengua ni l'elaboració d'un reglament de normalització lingüística per al
nostre municipi.
És per això que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que es dote l'Oficina d'Ús i Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Rafelbunyol d'un
espai físic i dels recursos humans i materials necessaris.
2. Que se li encarregue a l'Oficina la confecció d'un pla lingüístic per a la promoció del
valencià en tots els àmbits del nostre poble i l'elaboració d'un reglament de normalització
lingüística.
3. Que es faça una campanya per donar a conéixer l'Oficina a la població de Rafelbunyol i de
les funcions i objectius que realitza.
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4. Que l'Oficina s'adherisca en la xarxa AVIVA (Agència de Promoció del Valencià), que
depén de la Generalitat Valenciana i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.”

Per part del Sr. secretari es llig el dictamen de la comissió d'Activitat Ciutadana de data 22
de setembre del 2015 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament
per unanimitat.
Continua explicant el Sr. Carbonell, que sap que des de l'ajuntament s'ha fet el que es puga
amb els mitjans i el personal que disposa. De fet en la web de l'Ajuntament hi ha una pestanya
informativa sobre el promoció del valencià. Però consideren que necessita un major impuls i que no
es quede només en mera informació. Pensen que és interessant l'adhesió a la xarxa AVIVA, perquè
es promouen prou accions amb este fi.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, mostra el vot a favor
de la seua formació, però ratifica les paraules de la comissió, en quant que queda condicionada a
tindre recursos i espai físic per a poder posar-la en funcionament.
El Sr. Saborit, representant del grup de Partit Popular, es mostra a favor.
La Sra. Piquer Sancho, regidor del grup del PSPV-PSOE, explica que "tant de bo pogueren
posar-la en funcionament, però ni la llei ho permet ni tenim els recursos. En 32 anys de govern del
PP en este ajuntament, no s'ha tingut interés per la figura dels tècnics, ni lingüístic, ni esportiu, ni
cultural…, En la mesura de les nostres possibilitats estem promocionant-lo. La llengua principal de
comunicació de l'Ajuntament és el valencià. En el moment que es puga es crearà la plaça de tècnic
i llavors es dotarà l'oficina."
Respon el Sr. Carbonell, que té la sensació que diuen que sí, però és que no. Confia en la
voluntat de tots i que siga realitat al més prompte possible.
Finalment 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 QUE OSTENTA DELEGACIONS.

PRIMER.- INFORME SOBRE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DEL
2016 AL MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA
Explica el Sr. secretari que d'este punt va donar compte en la comissió informativa la Sra.
Interventora accidental. Es procedix a remetre les línies fonamentals del pressupost de 2.016 al
Ministeri d'Economia i Hisenda, en compliment de l'obligació de remissió d'informació al mateix
derivades de l'orde HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, pel que es desenrotllen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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Afig que la informació remesa no és vinculant i per tant no condiciona l'elaboració dels
pressupostos de 2.016, sinó que simplement incorpora, davant de les dades que actualment es
manegen i en funció de l'execució pressupostària d'enguany, obligacions que se saben certes, com el
tema de les amortitzacions dels préstecs.

SEGON.- INFORMES DE RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA DES DE LA
CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIM PLE ORDINÀRIA
Per part del Sr. Carbonell, s'indica que no els han facilitat l'informe de les resolucions de
l'alcaldia.
El Sr. secretari indica que ell ha faltat uns dies al treball, però que l'orde estava donada, deu
hi haver hagut alguna confusió, per la qual cosa demana disculpes indicant-los que li'ls enviaran
l'endemà.
El Sr. Carbonell entén que es tracta d'un error i que no passa res, però que procuren que no
torne a ocórrer.

TERCER.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Per part del Sr. alcalde s'informa de la resolució del Tribunal Administratiu central de
Recursos Contractuals (TACRC) pel qual es desestima el recurs interposat per Martínez Centre de
Gestió SL contra l'adjudicació del contracte del servici de col·laboració en la gestió recaptatòria en
període voluntari i executiu, així com apreciar mala fe i temeritat en la interposició del recurs i
imposar a l'empresa una multa de 2.249 €.
També informa de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, Sala Contenciosa Administratiu, Secció I, arribant la notificació el 30 de juliol del
2015, en relació al contenciós contra Vicente Ros Monzonís, passant a llegir la resolució en què
s'indica que s'estima parcialment el recurs d'apel·lació interposat per l'ajuntament contra la
sentència 493/2010 de 19 de novembre del 2010, i reconeixent la quantia a abonar a Vicente Ros
Monzonís en 898.936,64 € actualitzant en el IPC, desestimant la resta del recurs d'apel·lació i no
imposar costes processals. Acaba indicant que contra sentència no pot interposar-se recurs.
Continua explicant que al rebre la sentència a finals de juliol i tindre dos mesos per a
complir la sentència, tenint en compte que agost és inhàbil en este sentit, s'ha posposat la reunió
amb els advocats per a setembre. Indica que no estan d'acord amb la sentència, però hi ha que
acatar-la i l'única cosa seria demanar la nul·litat de la sentència, però que no hi ha garanties que la
concedisquen i segons els advocats seria continuar gastant més diners en una cosa que no hi ha
possibilitats d'aconseguir. També es podria demanar el recurs d'empar, però segons els advocats este
es demana quan s'atempta contra un dret fonamental que no és el cas. Anuncia que s'ha convocat als
portaveus a una reunió amb l'assessor jurídic de l'Ajuntament perquè els explique la sentència. La
nostra prioritat és reunir-nos amb l'altra part i arribar a un acord perquè no destrosse
econòmicament a este Ajuntament i no haver de veure minorada les arques municipals en 900 mil
euros.
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També informa sobre les notícies aparegudes en premsa sobre la llicència d'activitat del
camp de futbol i els escrits rebuts per part dels grups de Compromís i del Partit Popular referent a
este tema, passant a llegir l'informe emés per la tècnic municipal que diu el següent:
“Que se'm requerix per l'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL perquè emeta un informe
sobre el PROCÉS D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL DEL POLIESPORTIU CALVARI, ubicat en la
C/ CALVARI, 94-96 de Rafelbunyol. En vista de tot això, INFORME:
Que després de la recent finalització de les obres tant de les piscines municipals
descobertes com de camp de futbol, l'Ajuntament de Rafelbunyol ha començat el procés
administratiu necessari per a l'obtenció de la corresponent autorització ambiental requerida per la
Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental
d'Activitats a la Comunitat Valenciana, per al poliesportiu municipal situat en la C/ Calvari, 94-96
del municipi.
Que per a això, independentment als projectes d'obres ja formalitzats, es requerix de la
realització de projectes ambientals, projectes elèctrics i revisions d'organismes de control
autoritzats per a autoritzar les instal·lacions tant a nivell local com a nivell autonòmic davant de la
conselleria d'indústria.
Que l'autorització ambiental necessària per a este ús poliesportiu constituirà una
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACTIVITAT RECREATIVA ja que:



NO apareix expressament relacionada en l'annex II de la LLEI 6/2014, de 25 de juliol, de
la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat
Valenciana, per tant no es consideraria llicència Ambiental.



Encara que complix amb les condicions establides en el “ANNEX III.- Condicions per a
determinar la inclusió d'activitats en el règim de declaració responsable ambiental o de
comunicació d'activitats innòcues” NO es tractaria d'una comunicació d'activitats innòcues
ja
que
esta
activitat
es
troba
inclosa
en
el
“ANNEX.Catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics”, de la llei
14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives
i Establiments Públics i en l'article 6 diu:



“article

6.

De

la

declaració

responsable

i

de

l'autorització

1. La celebració d'espectacles públics i activitats recreatives i l'obertura
d'establiments públics a què es referix la present llei requerirà la presentació d'una
declaració responsable per part de l'interessat o, si és el cas, d'autorització
administrativa, quan procedisca, amb el compliment dels tràmits i requisits a què
es referixen els capítols II, III i IV d'este títol.”
Que el projecte ambiental que servirà de base per a l'obtenció de la corresponent
autorització ambiental ha sigut encarregat a la tècnic que subscriu i ha sigut definit en diferents
fases amb això, obtindre en fases l'autorització ambiental necessària de les instal·lacions ja
finalitzades i en funcionament.
35

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

Que este projecte definix les fases següents:






FASE I: Piscines municipals descobertes.
FASE II: Camp de futbol.
FASE III: Frontons.
FASE IV: Resta de pistes de baló.

Que per a la tramitació de la FASE I.- PISCINES MUNICIPALS DESCOBERTES davant
de l'Ajuntament de Rafelbunyol a més de la realització del corresponent projecte ambiental i
certificat final d'instal·lació, ha sigut necessària la legalització de les instal·lacions elèctriques
davant d'indústria i això ha comportat la necessitat realització d'un projecte elèctric i la revisió
d'estes instal·lacions elèctriques per part d'una OCA (organisme de control autoritzat).
Que estes instal·lacions elèctriques estan vinculades al contracte de subministrament amb
Iberdrola, el qual posseïx un quadro amb adreça en el C/ Calvari, 100A, situat en la tanca del
poliesportiu a l'altura dels frontons.
Que quant a la FASE II.- CAMP DE FUTBOL, el projecte ambiental serà realitzat en el
mes de setembre i a continuació es procedirà a la tramitació davant de l'ajuntament. Les
instal·lacions elèctriques d'esta segona fase van ser recentment legalitzades al mateix temps que
van ser executades les últimes obres del camp de futbol.
Que quant a la FASE III.- FRONTONS, el projecte ambiental serà realitzat quan es
procedisca a la rehabilitació dels frontons existents i posteriorment se sol·licitara la corresponent
autorització ambiental davant de l'ajuntament.
Que quant a la FASE IV.- RESTA PISTES DE BALÓ, el projecte ambiental serà realitzat
quan es procedisca a la construcció d'estes pistes i posteriorment se sol·licitara la corresponent
autorització ambiental davant de l'ajuntament.
Que atés que esta quarta fase es troba sense projectar, una vegada que s'executen les obres
i es definisquen les seues instal·lacions elèctriques, es procedirà a estudiar que quadro elèctric es
vincular estes instal·lacions i que projectes elèctrics o autoritzacions elèctriques seran necessàries.
El que faig constar als efectes oportuns a Rafelbunyol, a vint-i-huit de juliol del 2015.”.
Continua indicant que des que van ocupar l'alcaldia estan demanant este tipus d'informes i
executar este tipus de treballs per a la legalització de les instal·lacions esportives. En el cas de la
piscina, la legalització ens va costar uns 8.000 €, dels quals els honoraris de la tècnic es pagaran
en el pressupost de l'any que ve. També han demanat als tècnics informes sobre les actuacions
ambientals dels edificis municipals del municipi, en vista de tot això informa que s'ha dut a terme
una revisió dels expedients administratius que es troben en poder d'este ajuntament a fi de
comprovar les autoritzacions ambientals que posseïx la totalitat d'edificis públics del municipi que
a continuació es detallen els edificis que sí que posseïxen l'autorització ambiental:
 Llar Jubilada
 Bar Llar Jubilat
 Centre Social Generalitat 1
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Casa de la Cultura
Bar Casa Cultura
Auditori
Poliesportiu PACO CAMARASA
Bar POLIESPORTIU PACO CAMARASA
Poliesportiu Calvari PISCINES (FASE I)
Guarderia Sector IV
Escola Taller i Dependències municipals
CEERSA II
CEERSA II AMPLIACIÓ Taller Fusteria
Centre Rehabilitació Com. Val
SPA
Residència
A continuació l'informe passa a detallar els edificis de què no consta la corresponent autorització
ambiental, indicant que no se sap si el col·legi del calvari té o no, però els següents edificis no
tenen:



Biblioteca i Casal Jove Màrtirs, 36 A
Perruqueria
Casa de la Música
Edifique AU
Mare de Déu del Pilar, 1 CASA DE LA DÓNA
Ajuntament
Quiosc Cami Fons, 38 bis
Magatzem Magdalena, 81
Magatzem Magdalena, 22
Corral Bous CEMENTERI
Corral Bous MAGDALENA
L'objectiu d'esta corporació és acabar la legislatura legalitzant les corresponents autoritzacions
ambientals de tots els edificis que ha citat, però demana comprensió als partits de l'oposició,
perquè açò no se soluciona d'un dia per a un altre. I la solució d'este govern no passa per tancar
tots els edificis públics, perquè llavors no podríem ni entrar a treballar al nostre propi Ajuntament.

A continuació informa sobre l'acord firmat respecte del problema de la violència de gènere,
-VIOGEN-, que suposa un acord de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior, en concret amb la
secretària de l'Estat de Seguretat, incorporant el cos de la policia local al sistema de seguiment
integral en els casos de violència de gènere. En esta comarca només ho té firmat l'Ajuntament de
Meliana. Tindrem una dona policia encarregada exclusivament per a portar estos casos.
També informa de les obres incloses en el Pla d'Inversió Financerament Sostenibles de
Diputació, que suposen una inversió de 316.676.86 €. Es tracta d'accions orientades a poder
obtindre les llicències ambientals.
 214.000€ per al condicionament del poliesportiu: vestidors i grades del camp de
futbol i pistes poliesportives.
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30.687,08 € per a la rehabilitació de la Casa del Jove
42.989,55 € per a la rehabilitació de l'Escola Taller
19.747,20 € per a la reparació de l'Auditori, ja que una part de la fusta del mateix té
tèrmits.
9.252,97 € per a reparació de l'enllumenat públic.

Indica que el Partit Popular va presentar per registre d'entrada algunes propostes i encara
que parega que no les han tingut en compte, no és veritat, perquè consideren que era més important
solucionar estos problemes, i després ja passarien a arreglar la pavimentació de molts carrers del
poble.
El Sr. Carbonell sol·licita que els passen la informació, perquè no li ha donat temps anotar
les dades facilitades.
Puntualitza el Sr. secretari respecte d'estes Inversions, que estan destinades a ajuntaments
que complixen amb tots els objectius de Llei d'Estabilitat Pressupostària i nosaltres a l'estar per
damunt del nivell d'endeutament màxim, deguem adaptar el Pla Econòmic Financer aprovat als
possibles gastos o ingressos que es derivaren d'estes actuacions. Per la pressa de la convocatòria,
Diputació accepta un compromís perquè s'adapte el Pla abans de l'adjudicació de les obres, que
hauran d'estar fetes abans del 10 de desembre.

QUART.- INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

El Sr. Bellver, regidor del grup del PSPV-PSOE i representant de l'Ajuntament en el
Consorci Provincial de Bombers, explica que el passat 22 de setembre se'ls va convocar per a la
Constitució de l'Assemblea General.
El Sr. alcalde, representant de l'Ajuntament en la Mancomunitat, s'indica que se'les va
convocar a Ple on es va decidir per unanimitat que el president de la Mancomunitat fóra l'alcalde
d'Albuixech, El senyor Josep Vicent Andreu i demà a les 9 se'ls ha convocat per a fer el ple
d'organització de l'entitat.

QUINT.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Saborit, portaveu del grup del partit Popular, realitza les preguntes següents:
1.- Gràcies al superàvit de la Diputació de València, li correspon a l'Ajuntament de Rafelbunyol
més de 300.000 €
A.- En què té previst l'alcaldia invertir esta quantitat?
B.- Han tingut en compte l'estudi d'alguna de les nostres propostes presentades per registre
d'entrada el passat dia 16 de setembre?
La donen per contestada
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2.- Referent a la contractació de Vicente Camarasa per a l'escola esportiva, el 28 d'agost presentem
per registre d'entrada, les següents preguntes i encara no hem rebut cap resposta sobre este tema,
A. Des de quin dia Vicente Camarasa està inscrit a la borsa de treball del PactemNord?
B. Quin dia li sol·licita l'Ajuntament a Pactem Nord que necessita un treballador per a
l'escola d'estiu i que requisits li demanen per a la contractació?
C. Quina va ser la llista definitiva de tots els candidats inscrits, amb el perfil necessari
en la borsa de treball del Pactem-Nord atenent als requisits que li sol·licita
l'Ajuntament de Rafelbunyol?
D. Quin dia se li entrega a l'Ajuntament de Rafelbunyol el llistat dels candidats inscrits
en la borsa?
E. També sol·licitem l'escrit de registre d'entrada i eixida de la dita documentació i
l'informe de si havien més candidats, que criteris de valoració s'han tingut en
compte.
Respon el Sr. alcalde que se li ha contestat encara que tard. Aclarix el Sr. Saborit que no ho
ha rebut, sinó les haguera retirat.
Respon el Sr. Acalde, en relació a la pregunta per a la creació d'una borsa de monitors per a
l'escola esportiu, que la llista definitiva es va publicar en els taulers de l'Ajuntament i en la pàgina
web de l'ajuntament el dia 29 de juny del 2015. De la citada llista van ser contractats tots els
candidats per al mes de juliol, a l'haver-hi un nombre elevat de xiquets. Després de la posada en
marxa de l'escola, es dóna la el fet de la marxa d'un dels monitors per motius laborals. L'ajuntament
no té candidats en la borsa, per això i davant de l'elevat nombre de xiquets/es, es decidix acudir a
l'entitat “Pactem Nord” perquè realitze un sondeig sobre el perfil de monitor esportiu, donant-los a
conéixer la pressa amb què compta l'ajuntament. Des del Consorci “Pactem Nord” es fa la busca i la
crida als quatre candidats existents. Dos d'ells no complien amb el perfil requerit i un tercer estava
treballant, pel que es contracta a Vicente Camarasa Pérez, al ser el candidat que té la formació i la
“disponibilitat immediata”. Està inscrit en la borsa des del 3 de juliol del 2015 i se li va contractar
partir del 6 de juliol i va finalitzar la seua contractació el 31 de juliol.
Saben també que s'han posat en contacte amb Pactem. Acaba dient-li que “es creu que el
lladre tots són de la seua condició”.
Respon el Sr. Saborit que eixa mateixa frase li la va dir el Sr. Jaime Garcia al Sr. Víctor
Encarnación i es va armar un gran rebombori. Pregunta que si s'apunta a la borsa de Pactem el 3 de
juliol i es contracta el 6, quan s'emet l'informe?, si el 3 és divendres i 4 i 5 és dissabte i diumenge.
Li demana que retire la frase referent al “lladre…” Li diu el Sr. alcalde que en certa manera se sent
així, perquè ja se li va contestar en l'anterior plenari a Compromís. El Sr. Saborit insistix que no li
han contestat per escrit. Si ho hagueren fet, no es preguntaria en el Ple.
El Sr. alcalde retira la frase de “es creu que el lladre tots són de la seua condició”.

3.- L'equip de govern ha tingut alguna reunió amb AEPIR o amb algun/a propietari d'empreses
síties en el polígon de Rafelbunyol? En cas afirmatiu Han arribat algun tipus d'acord?
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Respon el Sr. Ciges, regidor d'indústria i comerç, que s'ha reunit diverses vegades amb
AEPIR, sent la primera en el mes de juliol, i en la segona es va proposar un calendari de reunions
periòdiques, cada dos mesos.
Afig el Sr. alcalde que ell mateix junt amb el regidor Sr. Encarnación, que han tingut dos
reunions amb el director general de Sesderma i una altra amb el seu director d'operacions donada la
notícia del seu marxa a Puçol, i es va obtindre un acord positiu, perquè ha comprat una empresa del
polígon i té la previsió de crear 40 llocs de treball.

4.- L'equip de govern està realitzant algun tipus de seguiment en la contractació del personal de la
gasolinera “SHELL”, ubicada en l'eixida del Bypass de Rafelbunyol, segons l'acord a què es va
arribar amb l'Ajuntament per a la contractació de personal d'este municipi?
En cas afirmatiu, quantes persones s'han contractat?
Respon el Sr. Encarnación, que ha parlat amb l'amo i la seua intenció és obrir el restaurant i
l'hotel i ampliar la plantilla a final d'any. El seu compromís és contractar a 4 o 5 persones de
Rafelbunyol. Recorda que sempre s'havia parlat d'un compromís de contractar un 30%, però la seua
sorpresa és que és d'un 25%.

5.- En el pressupost de l'Ajuntament del 2015 hi ha aprovada una partida per a la publicació d'una
plaça de Tècnic i manteniment per a la piscines del municipi, quina intenció té l'actual equip de
govern respecte d'això?
Respon que el departament d'Intervenció li ha confirmat que no hi ha pressupostada una
partida per a la creació d'esta plaça.
El Sr. Saborit insistix que es va pressupostar una plaça per a mitja jornada. El Sr. alcalde li
indica que no està. En tot cas anuncia que l'anterior equip de govern va pactar amb la persona de
manteniment a 18 € les hores extres, el que suposa un gasto mensual d'uns 2.000 €. La intenció és
licitar el servici a una empresa, si és possible en el mes de novembre a tot tardar, i abaratir el gasto
de manteniment de piscina.

6.- Davant de la publicació en el Facebook del Club de Socorrisme i natació de Rafelbunyol, En
quin punt es troben les negociassos del conveni entre l'Ajuntament de Rafelbunyol i el dit Club?
Respon el Sr. alcalde que el conveni ho està elaborant l'equip de govern junt amb
l'assessoria jurídica. Han tingut cinc reunions i a l'acord que s'ha arribat és que fins a octubre tindran
tres carrils. A partir d'ací augmentar l'horari de natació, per la qual cosa poden fer tres torns amb
dos carrils

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, pregunta si la frase del
“lladre…” també anava per ell. Respon el Sr. alcalde que no i que se cenyisca a les preguntes
escrites, i que després pot fer totes les orals.
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A continuació el Sr. Carbonell formula les següents preguntes presentades per escrit:
1.- Quants diners s'ha gastat l'Ajuntament publicitant les festes en els mitjans de comunicació? Que
mitjans? Quants diners en cada un d'ells?
Respon la Sra. Piquer, regidor de comunicació que s'han gastat un total d'1.700 €. En el
llevant 600 €; A Horta Notícies, 300 €; en el Periodic.Com 500 € i en el Periòdic d'Ací, 300 €

2.- El Sr. José Ábalos Roig negrós Diputat en les Corts Generals ha exercit davant de l'Ajuntament
de Rafelbunyol el dret fonamental de petició, a l'empara de l'art. 29.1 de la CE i l'art. 15.1 de la Llei
52/2007 de la Memòria Històrica, per a demanar a l'alcaldia que adopte les mesures necessàries
perquè s'inicie el procediment legal per a la retirada immediata de les plaques existents, es canvie el
nom del carrer dels Martirs, s'elabore el catàleg dels vestigis relatius a la guerra civil i demanar a
l'Església la retirada de la plaça de la fatxada. Han fet alguna cosa respecte d'això? Quines
actuacions han posat o pensen posar en marxa?
Respon el Sr. alcalde que es va donar compte en la Comissió de Règim Interior de
l'existència d'este escrit. El que s'ha fet és demanar un informe jurídic al despatx que assessora
jurídicament a l'Ajuntament i també es pensa crear un grup de treball compost per representants
polítics, professors, historiadors, representants de diferents col·lectius i associacions perquè es
valore i es cree un catàleg de vestigis, amb la finalitat de crear un informe per a la seua elevació i
debat en el ple

3.- Quin ha sigut el pressupost de les festes comptabilitzat dia per dia i activitat per activitat?
Explica que sempre ho pregunta al setembre, però que és conscient que la informació
encara no està, per la qual cosa es pot contestar en un altre ple.

4.- Tenen previst seguir amb el Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) En cas afirmatiu,
quants grups pensen que fer i de quins nivells i centres educatius?
Respon la Sra. Gimeno, regidor d'educació, que s'ha posat en contacte tant amb l'IES, com
amb el col·legi de primària i les professores d'EPA. En principi hi ha dos grups de primària de 6
alumnes cada un de tercer a sext, i dos grups també en secundària de primer i segon curs. S'està
estudiant ampliar el pla, perquè hi ha constància que en primària són més de 12 alumnes els que
necessitarien este acompanyament. Demà té reunió amb el col·legi i miraran si poden agafar a més
alumnes o ampliar la partida.

5.- Quines actuacions tenen previstes realitzar amb el Pla d'Inversions Financerament Sostenible de
la Diputació de València, de la que ens corresponen 316.677 €?
La dóna per contestada.
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6.- Hi ha diverses queixes de veïns i veïnes pels baixos que els jóvens de Rafelbunyol utilitzen com
les seues seus i llocs de recreació. Pensen prendre mesures per a poder regular-los?
El Sr. alcalde diu que hi ha un compromís per a començar a treballar en dos ordenances
claus: la de convivència, que es va quedar en el calaix en la legislatura passada, i la d'ocupació de
via pública de les terrasses de bars. És la manera de regular els problemes del dia a dia en el nostre
poble.

7.- Tenim coneixement que l'equip de govern té a la seua disposició terminals de telefonia mòbil
que paga l'Ajuntament de Rafelbunyol. Quants telèfons i quins regidors tenen? De quina marca i
model? Quin ha sigut el preu de contractació per a cada una de les línies i terminals? Quin gasto de
comunicació es fa mensualment amb els mòbils dels regidors?
Respon el Sr. Encarnación, regidor de noves tecnologies, que hi ha dos Iphones 6, un que
ja estava de l'anterior legislatura, i un altre de nou. Els porten el Sr alcalde i el Sr. Bellver i té una
tarifa de 25 €/mes,
La resta de l'equip de govern tenen un Huawey i es paguen 7,60 €/mes telèfon, amb una
Tarifa 20.

8.- Podien passar-nos tota la informació de què disposen de l'inici de curs en l'Escoleta, en el
col·legi Mare de Déu del Miracle i en l'Institut?
Respon la Sra. Gimeno, regidor d'educació, en referència a l'escoleta indica que s'ha
realitzat la convocatòria de les beques curs 2015-2016 i este divendres acaba el termini de
presentació d'instàncies. Quant a la constitució de la comissió de seguiment falta que indiquen el
representant dels pares, i una vegada estiga es constituirà. Afig també que l'empresa que gestiona la
guarderia es va trobar en ella roba de xiquet sense usar, la qual s'ha depositat en Servicis Socials.
Quant a l'IES, indica que ja s'ha parlat del tema del PAE en una pregunta anterior. També
han requerit les notes de segon de batxiller, perquè l'Institut de Rafelbunyol sempre és el que menys
diferència de notes trau entre el batxiller i la PAU. També estan programant el programa de
prevenció amb la Mancomunitat i també estan en contacte amb l'IES i el col·legi per a la celebració
del 9 d'octubre, ja que participaran els dos centres.
En referència a l'inici de curs en el col·legi de primària manifesta que va acompanyar a
l'AMPA a Inspecció a València perquè habilitaren l'aula d'Infantil de castellà que feia falta. Els va
visitar el Sr. Secretari Autonòmic, Miguel Soler, per a indicar-los que s'havia habilitat esta aula i
ens va donar major informació sobre l'estat de la construcció del nou col·legi. Informa que hui han
rebut escrit del Sindic de Greuges per este tema en contestació a una queixa presentada per un pare
el qual manifestava que era necessària la construcció i l'habilitació, la qual es va produir el 20 de
juliol. Quant al PAE reiterar que s'estan mantenint reunions amb el gabinet psicopedagògic per a
saber si el nombre d'alumnes és major que el que està determinat.
El Sr. Carbonell explica que les dades que sol·licitava era el nivell de matrícula per línia en
el col·legi; en l'escoleta el nombre d'alumnes per grups… , però si no ho té ja li ho facilitarà.
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Respon la Sra. Regidor que en l'escoleta només hi ha de 22 a 25 alumnes.
Reitera el Sr. Carbonell que vol una informació més detallada, però que si no la tenen en
este moment, ja li la facilitaran.

9.- Ja té llicència d'activitat el camp de futbol? En cas afirmativa de quina data.
Respon el Sr. alcalde que no té llicència d'activitat, perquè està en tràmit. No és un cas
semblant a la piscina, perquè es tracta d'una activitat amb un gran aforament, grades i és necessària
major actuació.

10.- Ja han pres alguna decisió al voltant de la sentència del TSJCV que obliga a l'Ajuntament a
indemnitzar amb 900.000 € als hereus de Vicente Ros Monzonis? Per què no van convocar els
portaveus de l'oposició a la reunió que van tindre amb els advocats de l'Ajuntament? És eixa la
transparència que vostés prometien?
Ja l'ha contestat abans, però li haguera agradat que els hagueren convocat, perquè no és la
primera vegada que parla amb ells.
Respon el Sr. alcalde que "perquè està en l'oposició i ells en l'equip de govern”. Quant a la
transparència, li diu que ha tingut accés a la sentència. I com a govern, volien tindre una reunió amb
els advocats per a saber els possibles recursos, i això és clarament negociar amb l'altra part. I ja els
ha informat que demà té una reunió amb els advocats. I això és transparència.
Insistix el Sr. Carbonell que vol parlar amb els advocats que han portat el procés. El Sr.
alcalde indica que li pot facilitar el telèfon.

Oralment pregunta que el dia 1 va demanar per registre d'entrada si hi havia llicència del
camp de futbol i que li donaren tota la informació respecte d'això. El dia 9 va ser a arreplegar-la i li
van dir que no hi havia res. El dia 10 li contesten que hi havia entrat per registre d'entrada la
declaració responsable. En canvi vosté diu que el 28 de juliol hi ha un escrit de la tècnic, i això és
abans del dia 1. Per què no se li va facilitar este escrit?
El Sr. alcalde contesta que "Perquè vosté va preguntar si hi havia llicència d'activitat, i se li
va contestar a això.! Insistix el Sr Carbonell que ell va demanar també tota la documentació que hi
havia respecte d'això.
El Sr. alcalde indica que poden parlar amb la tècnic sempre que vullguen per a consultar
este tipus de qüestions tècniques.
El Sr. Carbonell realitza els precs següents:
* Els grups de l'oposició demanen sovint informació sobre la labor de l'equip de govern i de
la seua relació amb els veïns, com pot ser demanar el registre d'entrada i eixida, informació que se'ls
facilita en paper, demanant que els siga facilitat en format digitalitzat.
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Respon el Sr. alcalde que tot el que pot s'envia per via de correu electrònic, però en este cas
és més operatiu i eficient en paper per raons de personal.
* Trasllada la petició d'un grup de gent sobre la falta de neteja, algunes vegades, dels
vestidors del camp de futbol que utilitzen els xiquets.
La Sra. Barrachina, regidor de medi ambient, explica que l'empresa que netejava el camp de
futbol acabava al setembre. Ara s'està pensant a agafar gent de la borsa, però de moment ho fa la
gent de neteja de l'ajuntament.
El Sr. Saborit, indica que hi ha 5 dies per a contestar a les preguntes realitzades per registre
d'entrada, indicant que si no els contesten, almenys que els indiquen que persona dirigir-se perquè
les contesten.
També indica que el ple era tranquil però que amb el seu comentari del “lladre…” l'ha
alterat.

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