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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit trenta hores del dia 30 de novembre de 2015, en la
saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors ALICIA PIQUER SANCHO,
SANTIAGO BELVER FURIO, MIREIA GIMENO ROS, FERNANDO CIGES IBAÑEZ,
MIGUEL SABORIT ARRIBAS, MERCE ALABORT FURIO, JUAN CARLOS BONDIA PUIG,
ENRIC CARBONELL I ROS, MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL, MARIO CARRERA
NAVARRO, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ I INMACULADA BARRACHINA SANCHO
que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor alcalde FRANCISCO
ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, assistits pel senyor Secretari FRANCISCO JAVIER PELLUZ
REQUENO, a fi de celebrar la present sessió ordinària, en primera convocatòria, per a la que
prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.
Es fa constar que la Sra. Alabort Furió es va absentar de la sessió en el punt de l'orde del dia
de Precs i preguntes al·legant motius personals.
Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència, saluda en primera instància als
presents i els que seguixen la sessió per streaming. A continuació 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 28 de setembre, 30 d'octubre i 24 de novembre de
2015.
Aclarix el Sr. Secretari que s'ha detectat un error en l'acta ordinària de 28 de setembre i que se'ls ha
notificat este matí per correu electrònic, indicant que en el punt sext de l'orde del dia per error
consta “proposta de modificació de la retolació de la c/ Infanta Elena” quan ha de dir “Infanta
Cristina”.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites actes, amb la
rectificació expressada en l'acta de data 28 de setembre, ordenant la seua immediata transcripció al
llibre d'actes corresponent.
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B. PART RESOLUTIVA
ÀREA D'HISENDA, RÈGIM INTERIOR I DESENROTLLAMENT LOCAL

PRIMER.- APROVACIÓ COMPTE ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI 2014
Per part del Sr. Secretari se n’ adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 30 d'octubre de 2015 en
el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per quatre vots ponderats a
favor dels representants dels grups del PSPV-PSOE, del Partit Popular de Rafelbunyol i
Independents de Rafelbunyol, i una abstenció del representant del grup Compromís de Rafelbunyol.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol saluda en
primer lloc als assistents i als internautes, indicant que es tracta d'un document que reflectix el
patrimoni comptable de l'ajuntament. En l'actiu es detallen la relació drets, béns, i capital de
l'Ajuntament a 1 de gener i al mateix temps increments i baixes també al llarg de tot l'any. En el
passiu es detalla els préstecs i gravàmens a 1 de gener I de la mateixa manera els increments i
baixes que s'han produït al llarg de tot l'any. Indica que el resultat del compte de va ser el següent:
El total actiu va ser de 40.510.794,60 €, resultat paregut a 2013; l'amortització acumulada de
668.344,89; El total passiu de 6.095.529,95, amb una baixada molt important respecte al 2013 d'al
voltant de 700.000 € i el patrimoni líquid de 33.746.919,76. Indica que es tracta d'un document molt
tècnic i que en el següent punt ja entrarà en més detalls.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol també saluda a tots i
totes les assistents presents i els que els seguixen a través d'internet. Explica que el compte de
Patrimoni ve a reflectir l'actiu, és a dir, el que té l'Ajuntament, i el passiu, és a dir, el que devem. La
diferència entre ambdós conceptes és el patrimoni líquid de l'ajuntament a 31 de desembre de 2014.
Indica que l'actiu, que és la relació de béns, drets i capitals a 31 de desembre de 2014 sumava un
total de 40.510.795 €; l'amortització acumulada sumaven un total 668.345 €; de passiu final, que
bàsicament contempla el deute que el nostre Ajuntament té amb els bancs suposaven 6.095.530 €.
Per diferència el patrimoni líquid de l'Entitat és de 33.746.919,76 €. És un resum d'inventari de tot
el que tenim. Són dades tècniques i que va millorant amb el temps, per la qual cosa estan a favor.

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 el patrimoni es realitza amb l'actiu i el passiu. En el
primer s'arreplega la relació de béns, drets i capitals, és a dir el que té l'Ajuntament. En la relació de
passiu es reflectixen els préstecs i gravàmens, el que devem. Explica que els comptes del patrimoni
s'han elaborat per diferència comptable, partint un saldo inicial es comptabilitza tot allò que s'ha
adquirit per a l'actiu i es comptabilitza tot el passiu, recursos financers o deutes, que s'han adquirit, i
es comptabilitza tot l'actiu per mitjà de l'amortització, és a dir, el que teòricament es deprecien els
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béns anualment i els devolucions de passiu que es va abonant al pagar les quotes dels préstecs.
S'advertix per Intervenció que no s'ha realitzat una comprovació física dels saldos inicials. Centrantse en estes dades, cal destacar que l'actiu ha augmentat en 157.052,43 € arreplegat en construccions,
instal·lacions tècniques, maquinàries, mobiliaris… Per un altre costat s'ha disminuït el patrimoni per
una alienació de parcel·les per un total de 171.555,99 €. També resta l'amortització, és a dir la
disminució de valor dels béns, que s'ha comptabilitzat per un total de 164.099,38 €. Al
comptabilitzar tots estos assentaments, el total de l'actiu ascendix a 40.510.794,60 €. Si se li resten
les amortitzacions acumulades que sumen 668.344,89 €, el valor net de l'actiu suposa 39.842.449,71
€.
Respecte al passiu, és a dir, el que es deu, existix comptabilitzat a 1 de gener de 2014 un
total de 6.879.105,22 €, deute que es va tornant segons allò que s'ha formalitzat en els diferents
préstecs. No deixa de ser una fotografia fixa a 1 de gener de 2014, que durant tot l'any i atenent a les
obligacions de pagament han reduït el deute en 6.095.599,95 €. Si a 31 de desembre de 2014 al total
de l'actiu (40.510.794,60 €) li reduïxen l'amortització acumulada (668.344,89 €) i el total del passiu
(6.095.529,25 €) el patrimoni líquid resultant és de 33.746.919,76 €.
Com suposen que està tot bé comptabilitzat per part del personal d'este Ajuntament, anuncia
el vot a favor del seu grup.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, també saluda als presents i explica que no
repetiran les dades ja facilitats pels altres grups municipals, anunciant el vot a favor del seu grup.
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar el Compte d'Administració
del Patrimoni de l'any 2014 que va oferir el resultat següent:
Total actiu: 40.510.794,60
Amortització acumulada (-): 668.344,89
Total passiu (-): 6.095.529,95
Patrimoni líquid: 33.746.919,76

SEGON.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2014
Per part del Sr. Secretari se n’ adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 30 d'octubre de 2015 en
el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per quatre vots a favor
dels regidors del Grup Socialista, del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol, i una
abstenció del representant del Grup Compromís per Rafelbunyol, ordenant-se, en compliment del
que establix l'article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals, la seua exposició al públic per espai de 15 dies, durant els quals i
huit més els interessats podran presentar reclamacions, inconvenients o observacions, proposant la
seua aprovació al Ple de l'Ajuntament en el supòsit de no presentació de reclamacions.
Continua explicant que el compte va ser sotmes a exposició al públic per mitjà d'inserció
d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm. 211 de data 3 de novembre de 2015, sense que
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durant el període en què va durar la informació al públic es presentaren al·legacions o observacions
a la mateixa, per la qual cosa procedix que el ple es manifeste sobre la mateixa.
Atorgada la paraula al Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de
Rafelbunyol, el mateix explica que es tracta d'un punt molt extens i que intentarà fer un resum i no
repetir els números. Explica que estos comptes van ser aprovats per decret de l'alcaldia de 25 de
febrer ampliant la seua informació en la Comissió de comptes amb el balanç de situació, el compte
de resultat econòmic patrimonial i la memòria més certificacions de banc amb saldos a 31 de
desembre de 2014. Després de la seua aprovació en comissió i exposició al públic es presenta al ple
per a aprovar-les i poder remetre-les a la Sindicatura de Comptes. Amb este tràmit legal es dóna
compliment a aprovació i presentació dels comptes Generals de 2014. L'aprovació d'estos comptes
és un acte essencial pel que suposa de fiscalització, que no requerixen conformitat en les actuacions,
ni generen responsabilitat per la seua aprovació.
Entrant a detallar els comptes inicia la seua anàlisi amb el comparatiu del balanç de
situació, indicant que el mateix es rendix equilibrat per un import tant en l'actiu com en el passiu de
65.362.114,23 €, destacant la baixada de deutors a llarg termini en 657.000 €, el que suposa una
baixada molt important respecte al 2013.
Respecte al resultat del compte econòmic patrimonial de 2014, indica que el compte es
rendix amb un estalvi de 1.414.307,24, marcat per un fort retall en els gastos -al voltant de 700.000
€-, i en una pujada d'uns 200.000 € en els ingressos. D'ells es desprén un resultat que qualifica com
a positiu, sempre que este retall no afecte servicis fonamentals que l'ajuntament puga oferir.
Quant a l'estat de romanent de tresoreria explica que va augmentar en 260.000, € respecte al
2013 fins a aconseguir 1.977.645, 17 € en 2014. Resultat molt bo, però que al seu torn, i a causa de
l'alt nivell d'endeutament, impossibilita poder destinar estos diners a una altra cosa que no siga
amortitzar el deute.
Contínua explicant el nivell d'execució del pressupost, indicant que el pressupost definitiu
va ascendir 6.596.332,35, els drets reconeguts nets van ascendir a 6.514.000 € (98,9%), i la
recaptació va ascendir a 5.718.000 € (87,8 %), sent els indicadors patrimonials i financers més
importants els que es detallen a continuació:
 La liquiditat immediata es retalla respecte al 2013.
 El deute per habitant també va disminuir respecte a 2013 quedant en 765 €/veí.
 El període mitjà de pagament va ser semblant al 2013, quedant-se en 24,45 dies.
 El període mitjà de cobrament va estar al voltant de 50 dies.
En resum i respecte a l'ajuntament, es pot considerar que els resultat pressupostari i de
romanent de tresoreria són positius, igual que en el compliment dels principis d'estabilitat
pressupostària i de regla de gasto, però a l'haver de consolidar amb el resultat dels comptes
d'ACMURSA de 2014, dóna com resultat un deute superior al nivell d'endeutament permés, la qual
cosa ens va obligar a l'aprovació d'un Pla Econòmic Financer, així com també ens obliga a destinar
el romanent a l'amortització de deute.
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Quant a les empreses municipals, i en referència a Remarasa, indica que en la lectura dels
seus comptes es va poder comprovar com ha canviat la tendència negativa que tenia l'empresa
durant estos últims anys. El compte de pèrdues i guanys passa d'unes pèrdues en 2013 de 81.000 € a
uns beneficis en 2014 de 4.200 €. L'única cosa negativa és l'informe d'Auditoria, que per a la seua
opinió li pareixen molt severs, realitzant una valoració molt tècnica, destacant que fan referència al
patrimoni negatiu de l'empresa, circumstància que ja coneixien d'altres auditories.
Respecte a ACMURSA, assenyala que ja s'ha dictat la interlocutòria de liquidació de data
22 d'octubre de 2015, però que això no afecta estos comptes, sense entrar a valorar res a l'estar ja
liquidada.
Finalitzada la intervenció s'atorga la paraula al Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal
de Compromís per Rafelbunyol, el qual manifesta que estos comptes es van a aprovar amb retard,
encara que s'ha millorat respecte a anys anteriors, esperant que continue esta tendència de millora i
s'aproven en temps i forma.
Entrant a valorar els comptes, en primer lloc fa referència al balanç de situació, el qual
expressa la composició i situació del patrimoni de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2014 abans
d'aplicar-li els resultats. L'actiu expressa el que l'Ajuntament té. En canvi el passiu fa referència a
com es finança l'Ajuntament.
A continuació fa un resum de l'actiu, distingint entre l'actiu immobilitzat (62.311.000 €) i el
circulant (3.000.0000 €).
En passiu es distingixen els fons propis (57.973.000 €), els creditors a llarg termini
(5.864.000 €) i als creditors a curt termini (1.524.000 €), que sumats coincidixen amb els
65.361.000 € que existixen en l'actiu. Continua manifestant que l'actiu és quasi una fotocòpia
comparant-ho amb l'exercici de 2013, sense grans diferències significatives, no ocorrent el mateix
amb el passiu, on sí que hi ha grans diferències i positives, davall el seu punt de vista, amb un
increment dels fons propis del 2,5%, una disminució de creditors a llarg termini (10%) i disminució
de creditors a curt termini (34%), i tot açò conseqüència de l'amortització de part dels crèdits.
Respecte al romanent de tresoreria -el qual informa sobre l'excedent o dèficit de
finançament que té l'Ajuntament a curt termini- indica que es tracta d'un dels indicadors més
rellevants, ja que informa de la situació financera i de si hi ha recursos per a finançar el gasto. El
romanent de 2014 ha sigut positiu i ascendix a 3.755.000 €; després de fer els corresponents ajustos
el romanent de tresoreria per a gastos generals és de 1.977.000 €, encara que les normes els han
obligat a utilitzar este romanent per a amortitzar deute a fi de reduir el dèficit públic. A pesar de
tindre un romanent elevat, la realitat els indica que no es troben normalitzats els fluxos de tresoreria,
sent molt curts els terminis de cobrament, però els de pagament són més llargs, és a dir, es paga
prompte però es cobra tard. Respecte a la capacitat d'endeutament explica que cal tindre en compte
a la societat ACMURSA, sent el deute viu total de 7.685.901 € (125%), pel que l'Ajuntament no
podia demanar crèdits en 2015 al superar el límit de 110% d'endeutament.
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Respecte al compte econòmic patrimonial, que ve a reflectir la diferència entre els gastos
(5.223.0000 €) i els ingressos (6.633.000 €), tira un estalvi de 1.414.000 €, que és una bona notícia
respecte a 2013 i que és el camí que s'ha de seguir per a poder saldar el deute.
En relació a l'estat de liquidació del pressupost i en concret respecte al gasto allò que s'ha
pressupostat era de 6.054.000 € amb unes modificacions de més de mig milió d'euros, però les
obligacions reconegudes netes ha sigut de 6.095.000 €, generant un romanent de mig milió d'euros,
passant a desglossar el gasto capítol per capítol i concloure dient que el nivell d'execució ha sigut
alt, d'un 92%.
Respecte als ingressos també s'havia previst un pressupost de 6.054.000 € amb les modificacions
abans assenyalades, passant també a desglossar els ingressos capítol per capítol i que el nivell
d'execució ha sigut molt bo, de 99%, sent la nostra autonomia fiscal del 62%.
Quant al resultat pressupostari en 2014, després d'aplicar els ajustos es queda en 345.763,37 €.
Respecte als indicadors financers i patrimonials, indica que alguns són bons, però es desprén que la
liquiditat immediata es reduïx (0,72%), el deute per habitant baixa (765 €); el nivell d'execució de
gastos és del 92%; els pagaments és del 97%; el gasto per habitant és de 690 €, sent la inversió per
habitant de 50 € i l'esforç d'inversió és del 0,07%… conclou indicant que el superàvit per habitant
queda fixat en 39,18 €.

Respecte a les empreses públiques, en relació amb REMARASA explica que el balanç de situació
és de 904.000 €. El compte de pèrdues i guanys en 2014 va ser de 4.200 €, resultat positiu si es
compara amb el resultat de 2013 que va ser d'uns 80.000 € en negatiu. Contínua indicant que els
comptes van ser aprovats el 31 de juliol de 2015 per Junta General i l'informe d'Auditoria va ser
presentat el 3 d'octubre de 2015, el qual posa en relleu les mateixes carències que en 2013: no està
documentada la inversió del Centre de Rehabilitació, s'ha modificat el percentatge d'amortització,
no s'ha tingut en compte la situació del deute d'ACMURSA a REMARASA, etc. No obstant estes
carències, els Auditors indiquen que els comptes sí que reflectixen la imatge fidel del patrimoni i la
situació financera de l'empresa, encara que avisen que s'està en el límit.
Referent a ACMURSA, no entenen els números, indicant-nos en el compte de pèrdues i
guanys que en el 2014 es van perdre 206.000 €. També es van aprovar el 31 de juliol de 2015 i
l'informe d'auditoria es va presentar el 3 d'octubre de 2015.
La consolidació dels comptes d'ACMURSA amb les de l'Ajuntament fa que no es
complisca amb el principi d'estabilitat pressupostària, la qual cosa els va obligar a realitzar un Pla
Econòmic Financer. Amb data 18/09/2015 el jutjat mercantil núm. 1 de València va donar per
liquidada ACMURSA.
Per a anar acabant conclou indicant el retard que s'ha produït en l'aprovació dels comptes.
Subscriu les paraules de la Intervenció que deu aprovar-se un Pla de Disposició de Fons i la Relació
de Llocs de Treball. Explica que hi ha problemes en el tancament del capítol 2, Béns corrents i
Servicis, que sempre els genera un dèficit elevat i els condiciona el pressupost del següent any. Afig
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que com el deute de l'Ajuntament és molt elevada, no es poden sol·licitar crèdits, però si tot ix com
està prevista, esta restricció desapareixerà l'any que ve. Dir també que alguns dels indicadors
financers han anat millorant, passant a enunciar-los.
Quant a l'aprovació dels comptes generals es tracta d'un acte essencial per a la posterior
fiscalització per part d'òrgans externs, és a dir, la Sindicatura de Comptes, que no comporta la seua
conformitat amb les actuacions que reflectixen. i no genera responsabilitat, per la qual cosa anuncia
l'abstenció del seu grup.
El Sr. Bondía, regidor del Grup del Partit Popular, inicia la seua exposició indicant que es
van a aprovar els comptes de l'ajuntament de 2014. En referència al balanç de situació, explica que
es tracta d'una imatge fixa en un període determinat que reflectix els saldos de l'Ajuntament, sent el
passiu, l'origen dels recursos i l'actiu, l'aplicació dels mateixos, amb un resultat equilibrat.
En l'origen dels recursos, explica que hi ha una part exigible i una altra no exigible, els fons
propis, que ascendixen 57.973.097,57 € i la part exigible, que es dividix en crèdits a llarg termini
(5.864.943,69 €) i crèdits a curt termini (1.524.072,97€). En l'actiu també distingix dos parts. Per un
costat està l'immobilitzat (terrenys, construccions, inversions financeres, instal·lacions…) que
ascendix a 62.311.600,94 € I per un altre costat està l'actiu circulant (deutors, tresoreria) que
ascendix a 3.050.513,29 €.
En referència al compte patrimonial explica que és un poc més fàcil de visualitzar, ja que és
el resultat de la diferència entre ingressos i gastos. En referència als ingressos (6.638.095 €) els
detalla per capítols i quantitats, igual que fa amb els gastos, concloent que el resultat del compte
patrimonial dóna un resultat positiu de 1.414.307,24 €.
Quant a l'estat de liquidació del pressupost fan insistència en els indicadors financers
positius, com és la liquiditat immediata és del 0,72%, prop de l'1% que seria l'ideal, i el ràtio de
solvència és de 5,16 %.
Quant a l'execució del pressupost ressalta que el gasto per habitant ha sigut de 690,68 €i el
d'inversió de 50,58 €. Quant a l'execució de la realització de cobraments està en el 0,88. Tot el que
no arribe a 1 són deutors i desviació de pressupostos per a ajustar gastos a nivell de tresoreria.
En referència a ACMURSA i com ja s'ha dit actualment està en fase de liquidació, encara
que tot té el seu reflex comptable i és correcte. Es tracta de números molt teòrics i complicats
d'entendre.
Quant a REMARASA, el balanç de situació després d'aplicar els ajustos per a reflectir una
situació real d'empresa ha originat una desviació en qüestió d'actiu i passiu de 304.176,56 €. Per un
altre costat el positiu és que s'ha passat d'un resultat negatiu d'uns 81.431 € al resultat amb beneficis
de 4.200,08. Quant a l'informe d'auditoria, indica que han sigut molt legalistes i com hi ha hagut
comptes que no s'han pogut verificar al ser anteriors a 2007 i no tindre la informació, per a ells no
existix, per la qual cosa els genera un patrimoni net negatiu que ens faria entrar en causa de
dissolució. Insistix que és degut al fet que han sigut molt legalistes. Es van presentar una sèrie
d'al·legacions a esta Auditoria.
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Conclou resumint que ACMURSA està en procés de liquidació, que REMARASA ha tingut
uns beneficis en positiu i que enguany es preveu que milloren. Quant als indicadors de l'Ajuntament
en general són molt positius tant a nivell d'execució de gasto com d'ingressos, per la qual cosa
anuncien el vot a favor del seu grup.

El Sr. Alcalde, explica que des del seu partit i donada l'extensió de les intervencions dels
portaveus, que han sigut bones i didàctiques, no afegiran res més, valorant-les positivament.
Intervé el Sr. Carbonell per a explicar que no tenen intenció d'allargar-ho, simplement
interpreten la llei amb la intenció d'acostar la informació a la ciutadania.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament, acorda, per onze vots a favor dels
regidors dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Partit Popular i tres abstencions
dels regidors del grup Compromís per Rafelbunyol, aprovar el Compte general del Pressupost de
l'any 2014.

TERCER.- PROPOSTES D'ANUL·LACIÓ DE DRET RECONEGUTS EN 2013 I 2014
Es dóna compte de proposta de l'Alcaldia en què s'exposa:
“Per part del Tresorer Municipal, es proposa l'anul·lació de dos drets reconeguts d'exercicis
tancats per import de 30 euros cada u, assentaments n° 2013/1290 i 2014/1372 corresponents a dos
rebuts de taxa de fem del carrer Els Furs, 23 de Rafelbunyol a nom de D. JUAN GARIBO
CEBRIAN per haver-se sol·licitat l'anul·lació per part de l'interessat per duplicitat dels mateixos, i
estant acreditat pel funcionari encarregat dels padrons de Taxa de Fem.
Per a la referida rectificació dels saldos inicials, han d'anul·lar-se drets d'exercicis
anteriors que tenen el seu reflex en comptes generals. En conseqüència, l'expedient ha de ser
sotmés a Comissió d'Hisenda i acord de Ple, requerint majoria simple.
A la vista d'allò que s'ha exposat, i fent ús de les competències que se m'atribuïxen per
l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, PROPOSE:
PRIMER: Anul·lar el dret reconegut pendent per import de 30 euros amb número d'assentaments
núm. 2013/1290 i per import de 30 euros l'assentament núm. 2014/1372.
SEGON: Traslladar el present acord a la Intervenció als efectes oportuns.
Rafelbunyol a 6 de novembre de 2.015. Fdo. L'ALCALDE”
Per part del Sr. Secretari se n’ adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el seu
vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 24 de novembre de 2015 en
el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
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El Sr. Encarnación, portaveu del Grup Independents de Rafelbunyol, explica que es tracta
d'uns drets reconeguts d'exercicis tancats i que ara obliga que siga el Ple el que prenga la decisió,
mostrant-se a favor de la proposta.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, presenta una protesta
enèrgica a l'haver-se'ls facilitat la majoria de la documentació en castellà. En este punt tota la
documentació ha sigut presentada en castellà, la dels preus públic també, la de les tarifes de la
piscina quasi tota en castellà. La delegació de les adjudicació de les parcel·les en la Junta de Govern
quasi tota en castellà, igual que la proposta de retolació de carrers. Li indica als membres de l'equip
de govern que és imperatiu legal que es presente en les dos llengües. Pensen que és quelcom que ha
de fer-se, i tenen en compte el volum de treball de l'Ajuntament, i més quan va ser el seu grup el
que va demanar en el seu moment que els fora entregada la documentació en valencià.
Entrant en el tema, estan a favor, perquè no és normal que algú pague dos vegades pel
mateix concepte.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, entén que es tracta d'un error comptable,
per la qual cosa estan a favor.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-POSE, indica que basant-se en l'informe de
tresoreria estan a favor de la proposta.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda anul·lar el dret
reconegut per import de 30 euros amb número d'assentament núm. 2013/1290 i per import de 30
euros l'assentament núm. 2014/1372.
Explica el Sr. Secretari que la documentació que és pròpia del departament de secretaria sí
que es realitza en bilingüe.

QUART.- APROVACIÓ De l'ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL SERVICI DE
MENJADOR De l'AULA TALLER DE DISCAPACITAT.
Es dóna compte de la següent proposta de la Regidoria de Benestar Social:
“A la vista de l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament de Rafelbunyol corresponent a
l'aportació de l'Ajuntament de part del menú dels alumnes del taller de discapacitats.
Vist el preu del menú per als alumnes de l'Aula Taller de Discapacitats oferit per la Residència de
Majors de Rafelbunyol, S.A. que és de 6,59 euros per menú/dia/alumne.
El Preu Públic proposat cobrix 54,48% del cost, que es finançarà de dos maneres:
1. Per mitjà del pagament de 3 euros per menú/dia per part de l'alumnat
2. Per l'Ajuntament: 3,59 euros, i en este cas no es cobrixen els costos per mitjà dels
ingressos ja que ens trobem davant de raons socials (article 44.2 del Reial Decret
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’ aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals), que justifiquen la fixació del mateix per davall del cost del servici.
Així mateix, es proposa que si haguera canvis en el preu del menú o canvi d'empresa
subministradora del mateix, finançar igualment el 54,48% del cost.
A Rafelbunyol, 9 de novembre de 2015.Fdo: Mireia Gimeno Ros

Per part del Sr. Secretari se n’ adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 24 de novembre de
2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, indica que el
menú l'oferix la residència de majors i que està quantificat en 6,59 €/dia i alumne, el qual aportarà 3
euros i la resta ho assumirà l'Ajuntament, anunciant el vot a favor del seu grup.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, explica que
anteriorment ja s'estava realitzant i que els pareix bé que el servisca REMARASA, anunciant també
el vot a favor.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, indica que el preu va ser aprovat pel
Consell d'Administració de l'empresa i que es tracta d'una nova font de finançament per a l'empresa,
la qual ha indicat que pot assumir la càrrega de treball que açò suposa amb el personal que té
actualment
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, explica que es tracta d'una necessitat
real de regular este preu públic. Abans s'oferia a través del restaurant l’Horteta. Quan van entrar a
estudiar altres opcions i vam veure que esta era la més correcta i més econòmica.
Sotmés a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar l'establiment del
preu Públic del servici de menjador de l'aula taller de discapacitats, amb el detall següent:
*Coste total del servici: 6,59 € menú dia/alumne
*Precio públic corresponent per aportació de l'alumnat: 3 € per menú dia/alumne
*Financiación per part de l'Ajuntament: 3,59 € menú/dia alumne (54,48% del cost)
Així mateix s'acorda que si haguera canvis en el preu del menú o canvi d'empresa
subministradora del mateix, es finançaria igualment el 54,48% del cost.
Igualment, i en compliment del que preveu l'article 59.6 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment administratiu comú,
s'acorda procedir a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província per a general
coneixement.
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QUINT.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVICI DE
PISCINA MUNICIPAL/GIMNÀS/COMPLEX ESPORTIU “PACO CAMARASA”
Es dóna compte de la següent proposta de la regidoria d'esports:
“Vist la proposta de la coordinadora dels monitors de natació de la piscina coberta de data 17 de
novembre de 2015.
Vist l'informe de Tresoreria de data 18 de novembre de 2015.
Es proposa l'aprovació dels següents preus públics:
INCLUSIÓ DE PREU REDUÏT PER ALS PARATS EN TOTES LES TARIFES DE LA
PISCINA MUNICIPAL I GIMNÀS.
GENERAL
REDUÏT
(resid/no resid)
(resid/no resid)
2.3
€
/
2.9
€
1.6 € / 2.3 €
ENTRADA DIA
10 SESSIONS
20.5 € / 25 €
15 € /20.5 €
BONS
20 SESSIONS
37 € / 45 €
28.5 € / 37 €
MES
28.5 € / 34.5 €
22 € / 28.5 €
QUOTA
TRIMESTRAL 77 € / 93 €
59.5 € / 77 €
El preu reduït, actualment inclou els següents col·lectius:
TARIFES*




MODIFICACIÓ
(resid/no resid)
0.7 € / 0.6 €
5.5 € / 4.5 €
8.5 € / 8 €
6.5 € / 6 €
17.5 € / 16 €

Persones amb discapacitat.
Pensionistes.

Incloure parats en este col·lectiu (preu reduït), incrementarà el nombre de clients en la instal·lació.
INCLUSIÓ DE PREU REDUÏT A LES FAMÍLIES NOMBROSES EN TOTES LES TARIFES
DE LA PISCINA MUNICIPAL I GIMNÀS
Les famílies nombroses ja estan incloses amb la tarifa reduïda en els cursos de natació amb un
20% de descompte, però per error no es van incloure en les tarifes de les activitats no dirigides de
gimnàs i piscina.
Per a poder disfrutar d'estes tarifes (*), han d'incloure's en el col·lectiu preu reduït.
APLICACIÓ DE PROMOCIONS PER AL COMPLEX ESPORTIU PACO CAMARASA.
Com a conseqüència de la forta competència per a l'obertura d'instal·lacions esportives (gimnàs i
piscina), tant en la nostra població com en poblacions veïnes, es considera necessari incentivar per
a la captació de nous clients i premiar la fidelitat dels actuals.
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Tant les nostres instal·lacions (qualitat d'equips) com els nostres preus actualment són poc
competitius.
Les dades ens mostren un descens continuat dels ingressos sobretot en gimnàs i pistes esportives, és
per eixe motiu que sense modificar les tarifes actuals el que pot incrementar els nostres ingressos
és el llançament de les promocions següents:
 Adults: Matriculats en qualsevol curs de piscina tindran un preu de 1,5 € (entrada dia) o
15€ (mes) de gimnàs.
 Tots els bons inclouen accés a piscina i gimnàs en una mateixa entrada.
 10% de descompte en el quart bo de 10 o 20 sessions (entrada lliure a gimnàs i piscina).
 10% de descompte en el preu del curs abonat anualment.
 20% de descompte en el preu del curs per a famílies nombroses, jubilats, pensionistes i
persones amb discapacitat.
 20% a la tercera matricula en curs de natació per a una mateixa unitat familiar (excepte
famílies nombroses)
 1 partit de futbol gratuït per cada bo de 4 partits. (5 x 4).
 1 hora de pàdel per 6.5€, hora i mitja per 7€. (sense llum).
 1 hora de pàdel per 9€, hora i mitja per 10€. (amb llum).
Estos Preus Públics es proposen per a augmentar els ingressos. No obstant això, no arribaran els
ingressos a cobrir al 100% els costos, per la qual cosa ha de tindre's en compte que ens trobem
davant de raons socials (article 44.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’ aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), que justifiquen la fixació del
mateix per davall del cost del servici.
S'establix un preu diferenciat entre residents i no residents, d'acord amb l'establit en la resta de
taxes i preus públics municipals, tal com es fa també en la resta de municipis de l'entorn, a fi que
les persones que paguen els seus impostos en el municipi i ja contribuïxen al sosteniment dels
servicis municipals, suporten una menor càrrega.
A Rafelbunyol, 17 de novembre de 2015.”
Per part del Sr. Secretari se n’ adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 24 de novembre de
2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, explica que
l'obertura noves instal·lacions esportives privades o municipals els obliga a tindre preus més
competitius a fi de tindre més usuaris alhora que s'introduïxen tarifes reduïdes per a parats i famílies
nombroses, indicant que estan a favor de la proposta.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, indica que
pensen que es tracta d'una proposta raonable a fi de reactivar el seu ús ja que no poden assumir
servicis molt deficitaris tal com està la situació.
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El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, ratifica la postura manifestada en
comissió que estan a favor d'adequar els preus al mercat per a augmentar l'afluència d'usuaris. El
dubte que els sorgix és si la baixada de preus xoca amb el Pla d'Ajust aprovat pel Consistori. Creuen
que potser no és prou la mesura adoptada per a augmentar els ingressos i deurien buscar-se altres
fórmules.
Explica el Sr. Secretari que el Pla d'Ajust tenia una previsió perquè en el termini de dos
anys s'incrementaren els preus per a equilibrar el cost del servici i a partir del segon any que
s'incrementara en funció de l'augment de l’ IPC.
Explica el Sr. Alcalde que la proposta ha sigut elaborada conjuntament per la coordinadora
de monitors de la piscina coberta i pel regidor d'esports a fi de guanyar competitivitat ja que els
usuaris de la piscina anaven disminuint. Fins que no s'avaluen l'impacte d'esta reducció de preus i
promocions no sabran si ha sigut encertada o al contrari si s'hauran de buscar alternatives per a
tindre un menor dèficit.
En definitiva, sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda la
modificació de les tarifes del servici de piscina municipal/gimnàs/complex esportiu “Paco
Camarasa” amb el detall següent:
1.- INCLUSIÓ DE PREU REDUÏT PER ALS PARATS EN TOTES LES TARIFES DE LA
PISCINA MUNICIPAL I GIMNÀS.
TARIFES*
ENTRADA DIA
BONS
QUOTA

10 SESSIONS
20 SESSIONS
MES
TRIMESTRAL

GENERAL
(resid/no resid)
2.3 € / 2.9 €
20.5 € / 25 €
37 € / 45 €
28.5 € / 34.5 €
77 € / 93 €

REDUÏT
(resid/no resid)
1.6 € / 2.3 €
15 € /20.5 €
28.5 € / 37 €
22 € / 28.5 €
59.5 € / 77 €

MODIFICACIÓ
(resid/no resid)
0.7 € / 0.6 €
5.5 € / 4.5 €
8.5 € / 8 €
6.5 € / 6 €
17.5 € / 16 €

2.- INCLUSIÓ DE PREU REDUÏT A LES FAMÍLIES NOMBROSES EN TOTES LES
TARIFES DE LA PISICNA MUNICIPAL I GIMNÀS.
Les famílies nombroses ja estan incloses amb la tarifa reduïda en els cursos de natació amb un
20% de descompte, però per error no es van incloure en les tarifes de les activitats no dirigides de
gimnàs i piscina.
Per a poder disfrutar d'estes tarifes (*), han d'incloure's en el col·lectiu preu reduït.
3.- APLICACIÓ DE PROMOCIONS PER AL COMPLEX ESPORTIU PACO CAMARASA.


Adults: Matriculats en qualsevol curs de piscina tindran un preu de 1,5 € (entrada dia) o
15€ (mes) de gimnàs.
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Tots els bons inclouen accés a piscina i gimnàs en una mateixa entrada.
10% de descompte en el quart bo de 10 o 20 sessions (entrada lliure a gimnàs i piscina).
10% de descompte en el preu del curs abonat anualment.
20% de descompte en el preu del curs per a famílies nombroses, jubilats, pensionistes i
persones amb discapacitat.
20% a la tercera matricula en curs de natació per a una mateixa unitat familiar (excepte
famílies nombroses)
1 partit de futbol gratuït per cada bo de 4 partits. (5 x 4).
1 hora de pàdel per 6.5€, hora i mitja per 7€. (sense llum).
1 hora de pàdel per 9€, hora i mitja per 10€. (amb llum).

Igualment, i en compliment del que preveu l'article 59.6 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment administratiu comú,
s'acorda procedir a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província per a general
coneixement.

SEXT.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL PERÍODE
D'INFORMACIÓ AL PÚBLIC DE L'ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA
INFORMACIÓ I REUTILITZACIÓ, I APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ÉS EL CAS
Explica el Sr. Secretari que l'aprovació de l'Ordenança de Transparència, accés a la
informació i reutilització va ser aprovada inicialment en el ple passat de 28 de setembre i ha sigut
exposada en el Tauler d'Anuncis de la Corporació i inserit en el Butlletí Oficial de la Província núm.
199 de data 16 d'octubre.
Que durant el termini de trenta dies que ha durat la informació al públic, s'han presentat les
següents reclamacions o suggeriments:
*Las subscrites pel grup municipal Compromís per Rafelbunyol per escrit presentat el dia
20 de novembre de 2.0l5, número de registre d'entrada 6992.
El Sr. Alcalde atorga la paraula al Sr. Carbonell, en representació del Grup Compromís per
Rafelbunyol, el qual explica que la corporació va aprovar una ordenança tipus aprovada per la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), basant-se en una Llei Estatal. Amb
posterioritat la Generalitat va aprovar la Llei de Transparència que modernitzava i actualitzava
l'anterior, per la qual cosa van presentar al·legacions per a incloure estos punts del la llei valenciana,
passant a explicar les al·legacions presentades:
1. Sol·licita el canvi de nom de l'ordenança per la “d'Ordenança, Transparència i Bon Govern
de l'Ajuntament de Rafelbunyol”.
2. Introduir títols per a parlar de Transparència i de bon govern
3. Respecte àmbit d'aplicació incorpora, a part de l'administració local a altres subjectes
obligats al compliment d'esta ordenança com és el cas dels partits polítics, organitzacions
sindicals, organitzacions empresarials, entitats privades que perceben durant el període d'un
any subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40
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% del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció. També a
qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d'un any, ajudes o
subvencions de l'administració per import superior a 10.000 euros.
4. Obligacions específiques, dient que açò és el contingut mínim exigible, per la qual cosa serà
exigible tota ella.
5. Respecte a la informació sobre alts càrrecs i persones que exercixen la màxim
responsabilitat de les entitats, es proposa la incorporació d'una major informació quant a la
seua formació acadèmica, trajectòria professional, funcions atribuïdes a càrrec seu…
6. Un registre on es facen públiques els objectes i regals rebuts en funció del seu càrrec, així
com que siguen públics els viatges i desplaçaments fora de la localitat i les agendes
institucionals.
7. Canviar la titularitat del dret d'accés a la informació pública i adaptar-la a la Llei valenciana
en què s'indica que té accés qualsevol persona sense necessitat de motivar la seua
sol·licitud, amb les limitacions previstes en la Llei.
8. Esta al·legació, referent a l'òrgan competent per a resoldre, es va decidir retirar-la, després
de parlar-ho en comissió.
9. Sol·liciten canviar la redacció de l'article i concretar el termini màxim de resposta de
l'administració en 1 mes i afegir que en cas de complexitat o volum de la informació
sol·licitada allargar-ho a un mes més. També s'afig que transcorregut el termini sense haver
resolt, s'entendrà acceptada la sol·licitud.
10. També s'afegiria tot el títol II del Bon Govern, que fa referència a la Llei Valenciana.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que bàsicament
les al·legacions de Compromís fan referència a l'adaptació de la nostra ordenança a la Llei
Valenciana de Transparència. Pensem que és una coas interessant i que de no haver-se presentat les
al·legacions, la nostra obligació haguera sigut adaptar-la. L'Únic dubte és saber quan podrem
disposar de l'ordenança ja modificada.
El Sr. Bondía, en representació del Grup del partit Popular, explica que en comissió ja van
comentar que era correcta la seua adaptació i l'únic dubte és la mateixa que ha plantejat el Sr.
Encarnación.
La Sra. Piquer, regidor de transparència del grup del PSPV-PSOE, manifesta que l'aprovació d'esta
ordenança és un motiu de satisfacció i agraïxen a Compromís l'esforç realitzat a adaptar-la a la Llei
Valenciana. Indica que encara que no es tinguera l'ordenança, des del seu partit ja fa anys que eren
conscients que era necessària la transparència en la gestió de l'ajuntament i açò forma part de l'ètica
política i va més enllà del compliment de la llei, perquè és una exigència com a servidors públics.
És una cosa que portaven en el programa electoral en 2011 i de nou en 2015. Recorda que van ser
els impulsors de les gravacions dels plens i ara, en el govern, que es transmeta a través del canal de
youtube. Afig que des de la regidoria de comunicació s'ha concebut que la informació és un requisit
bàsic de bon govern a través dels Mitjans de comunicació municipal com és la web, el twiter, el
facebook, la política comunicativa diària de l'ajuntament és de servici ciutadà, indicant que
recentment s'ha posat en marxa el servici d'informació a través del whatsaap. Respecte del portal de
transparència s'han mantingut reunions amb el diputat de transparència de Diputació i amb grups de
treball creats a este fi a l’Horta Nord. Recorda que l'Ajuntament es va adherir al portal de la
transparència del Ministeri que encara no està operatiu i que mentrestant s'habilitarà un portal en la
pàgina web municipal perquè estiga disponible la informació a tots els ciutadans. En 2016 faran el
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canvi de web i esperen que per a eixe moment el Ministeri d'Hisenda ja ho tinga habilitat i que tots
puguen veure la informació que l'ajuntament posa a disposició.

Explica el Sr. Secretari que tal com es va quedar en la Comissió s'està realitzant el refós del que era
l'ordenança anterior i les al·legacions, indicant que amb caràcter previ a la remissió de l'ordenança
al BOP, la qual ha de publicar-se íntegrament,s'enviarà als grups polítics.
El Sr. Carbonell agraïx les paraules de felicitació del grup del PSPV-PSOE per l'esforç realitzat,
però no entén les d'Independents de Rafelbunyol quan ha dit que no feia falta estant la Llei. És
veritat que la Llei és d'aplicació, però consideren que és més raonable introduir-ho perquè el públic
ho tinga.
El Sr. Encarnación aclarix que no ha sigut la seua intenció la de menysprear el seu treball ni
ofendre-li. El que ha dit és que estàvem obligats per la Llei Valenciana.
Finalment el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades pel Grup Compromís per rafelbunyol durant el
període d'exposició al públic de l'Ordenança.
SEGON.- Aprovar definitivament l'Ordenança de Transparència i Bon Govern de l'Ajuntament de
Rafelbunyol.
TERCER.- En compliment del que establix l'article 70.2. de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases
del Règim Local, ordenar la publicació amb el text íntegre de la mateixa.

SÈPTIM.- DELEGACIÓ EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'ADJUDICACIÓ DE
LES PARCEL·LES PROPIETAT MUNICIPAL SITUADES EN EL SECTOR IV
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2.014, i en relació amb el
procediment d'alienació de 27 parcel·les de propietat municipal síties en el Sector IV va acordar
Declarar desert el procediment d'alienació per no presentar-se ofertes durant el termini d'un mes
atorgat a este efecte, quedant obert el procediment d'adjudicació pel procediment negociat sense
publicitat.
Igualment i amb la finalitat d'agilitzar el procediment d'adjudicació de les parcel·les, el Ple
de l'Ajuntament va acordar delegar en la Junta de Govern Local l'adjudicació de l'alienació de les
parcel·les pel procediment negociat sense publicitat amb subjecció a les següents condicions
específiques:
1. “L'abast de la delegació es limita a l'adopció de l'acord d'adjudicació de l'alienació de
cada una de les parcel·les.
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2. El dit acord s'adoptarà previ el compliment dels requisits establits en el Plec de Condicions
economicoadministratives aprovat en sessió plenària de data 25 de novembre de 2.013, i en
concret els establits en la clàusula número 8, pel que fa a l'obertura de les proposicions per
part de la Mesa de Contractació, i a la clàusula 12 pel que fa a la classificació per part de
la Mesa de Contractació de les ofertes presentades i al requeriment que per la dita Mesa es
realitze de la presentació de la documentació establida en l'article 151.2 del Text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
3. 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
d'adjudicació 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.
4. La Junta de Govern Local no podrà delegar la present competència en un altre òrgan
municipal.
5. La present delegació serà revocable en qualsevol moment pel Ple de l'Ajuntament.
En les últimes setmanes s'ha sol·licitat per part de diversos interessats informació sobre el
procediment d'adjudicació d'estes parcel·les, per la qual cosa és probable que es formule alguna
proposta d'adjudicació.
Per a això, i amb la mateixa finalitat d'agilitzar el procediment d'adjudicació, es proposa al
Ple de l'Ajuntament que adopte acord de delegació en la Junta de Govern Local en els mateixos
termes en què en el seu moment es va adoptar, atés que els acords de delegació del Ple en la Junta
de Govern Local adoptats en l'anterior legislatura no vinculen en l'actual legislatura.
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament a Rafelbunyol a díhuit de novembre de dos mil quinze.”
Per part del Sr. Secretari se n’ adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 24 de novembre de
2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Alcalde que es pretén delegar la competència de l'adjudicació de les parcel·les del
Sector IV en la Junta de Govern Local a fi d'agilitzar el procés. Explica que el dia de la comissió es
va celebrar una mesa de contractació i és allí on es decidix si s'adjudica o no. La junta l'única cosa
que fa és ratificar esta adjudicació.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol indica que es tracta d'un còpia i
”pega” de l'anterior legislatura. Tots saben que els plens se celebren cada dos mesos, per la qual
cosa amb la delegació es pretén agilitzar el tràmit i abreviar el temps, amb unes condicions que
limita a la Junta de Govern.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que la Junta de govern
podrà adjudicar les parcel·les prèvia reunió de la mesa de contractació en què estan presents tots els
grups polítics.
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Insistix el Sr. Carbonell que la documentació s'ha alliberat majoritàriament en valencià i que la
documentació siga bilingüe és quelcom que afecta tots els departaments de l'Ajuntament, no sols a
Secretària.
El Sr. Alcalde indica que traslladarà el tema a tots els departaments de l'ajuntament perquè no torne
a ocórrer.
Per part del Sr. Bondia, regidor del grup del Partit Popular, manifesta que es tracta d'una delegació
amb l'única finalitat d'agilitzar els tràmits, per la qual cosa estan a favor.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat en relació amb el
procediment d'alienació de 27 parcel·les de propietat municipal síties en el Sector IV, i amb la
finalitat d'agilitzar el procediment d'adjudicació de les mateixes, delegar en la Junta de Govern
Local l'adjudicació de l'alienació de les parcel·les pel procediment negociat sense publicitat.
La dita delegació s'exercirà amb subjecció a les següents condicions específiques:
1. L'abast de la delegació es limita a l'adopció de l'acord d'adjudicació de l'alienació de cada
una de les parcel·les.
2. El dit acord s'adoptarà previ el compliment dels requisits establits en el Plec de Condicions
economicoadministratives aprovat en sessió plenària de data 25 de novembre de 2.013, i en
concret els establits en la clàusula número 8, pel que fa a l'obertura de les proposicions per
part de la Mesa de Contractació, i a la clàusula 12 pel que fa a la classificació per part de la
Mesa de Contractació de les ofertes presentades i al requeriment que per la dita Mesa es
realitze de la presentació de la documentació establida en l'article 151.2 del Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
3. 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
d'adjudicació 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.
4. La Junta de Govern Local no podrà delegar la present competència en un altre òrgan
municipal.
5. 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.
Igualment es va acordar publicar el present acord en el perfil del contractant de
l'Ajuntament de Rafelbunyol
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OCTAU.- RETOLACIÓ DE VIES PÚBLIQUES EN EL SECTOR IV
Per part del Sr. Secretari se n’ adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 24 de novembre de
2015 en la que al no haver-hi una postura unànime es va acordar deixar l'assumpte sobre la mesa, i
en conseqüència no emetre dictamen a l'espera d'arribar a un consens entre tots els Grups Polítics
amb caràcter previ al Ple.
Explica el Sr. Alcalde per resolució de l'Alcaldia núm. 819/2015 de data 16 de novembre de
2.015 es va acordar retolar la via pública existent entre la rotonda final de l'Avinguda Magdalena i
la rotonda en què es realitza un canvi de sentit a la dreta (Vial del Sector IV tocant al terme
municipal de Massamagrell), amb el nom d'Av. Societat Musical La Primitiva, prèvia consulta amb
els portaveus dels grups municipals, en compliment d'un acord plenari de 2013 i després d'un
registre d'entrada d'un veí del municipi en què sol·licitava este compliment. Es va sol·licitar informe
el Padró d'habitants sobre la viabilitat de retolar l'avinguda d'Espanya en dos trams més el tram del
carrer que discorre entre el cementeri i el camp de futbol, passant a explicar l'informe en el qual es
conclou que si es procedix a reenumerar la totalitat de l'Av. Espanya es veurien afectats un nombre
més gran de veïns que si es canvia la denominació del tram del Sector IV. És per açò i per avançarse a possibles problemàtiques es va decidir anomenar per resolució de l'alcaldia este tram, quedant
la resta a l'espera d'arribar a un consens.
Tal com es va dir en comissió s'ha realitzat una reunió prèvia de portaveus en què per
consens s'ha decidit nomenar al tram del Sector IV que va des de l'Avinguda Societat Musical la
Primitiva fins a la rotonda del carrer Calvari amb el nom d'Avinguda Enric Valor, i el carrer que va
des d'esta rotonda fins al carrer Vicente Soriano amb el nom de Carrer del Cementeri.
Explica que el Partit Popular en comissió va demanar que es retolara un carrer amb el nom
de José María Lluch Vicente. En esta reunió prèvia s'ha acordat recuperar la proposta de l'exregidor
del grup socialista David Barrachina, d'anomenar-lo fill predilecte de Rafelbunyol.
La Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, s'alegra de que s'haja
arribat a un acord per a retolar els carrers i que es decidisca nomenar fill predilecte al primer alcalde
que va tindre Rafelbunyol en democràcia.
El Sr. Carbonell, portaveu de Compromís per Rafelbunyol, s'alegra que finalment s'haja
consensuat el nom d'Enric Valor per a este tram de l'avinguda d'Espanya. Es tracta del primer carrer
a què es dóna un nom proposat pel seu grup. També per recuperar el sentit de nomenar fill
predilecte a què va ser primer alcalde.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, ratifica les paraules del Sr. Alcalde
respecte a les seues propostes. També entén la postura de Compromís, ja que verbalment en un
plenari es va arribar a eixe compromís. En la reunió prèvia han arribat a l'acord unànime del nom de
carrer i de nomenar fill predilecte de Rafelbunyol a José María Lluch Vicente, sense descartar la
possibilitat que en un futur se li done el seu nom a un carrer.
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El Sr Secretari explica el procediment que s'ha de seguir segons es regula en el Reglament d'Honors
i Distincions, recordant que en el seu moment es va iniciar l'expedient i no recorda si es va realitzar
el dictamen o no i si es va portar a Ple.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, s'alegra d'haver
aconseguit el consens i que s'inicie l'expedient per a nomenar fill predilecte de Rafelbunyol a què va
ser el seu primer alcalde en Democràcia.
Finalment sotmés a votació el ple de l'ajuntament acorda per unanimitat:
PRIMER: Retolar com a Avinguda Enric Valor, el vial existent al límit oest del Sector IV,
que limita el mateix amb el sòl no urbanitzable, i que va des de l'Avinguda Societat Musical La
Primitiva fins a la rotonda del carrer Calvari.
SEGON. Retolar com Carrer del Cementeri el vial que discorre entre el poliesportiu Municipal i el
cementeri.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOL·LICITANT DEL
GOVERN CENTRAL UNA REFORMA IMMEDIATA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, es llig la proposta
següent:
“Els valencians i valencianes hem sigut exemple de solidaritat amb la resta de pobles i
lleials amb la idea de progrés compartit. En les nostres etapes de prosperitat econòmica hem sigut
motor de creixement i desenrotllament per a la resta de comunitats autònomes.
Les divises aportades pels nostres exportadors de productes agraris i industrials i per les
nostres empreses turístiques han ajudat a l'economia espanyola en moments difícils.
Ara, encara que continuem sent igual de lleials i solidaris, la prosperitat valenciana no existix.
L'estereotip de riquesa s'ha esquerdat. Ens hem empobrit però continuem pagant com a rics.
Altres territoris de l'Estat disposen ara de millors salaris i pensions, de millors servicis
públics, de millors i gratuïtes infraestructures, de majors recursos per a donar suport el
desenrotllament de PIMES i autònoms, per a preservar el medi ambient i oferir una major qualitat
de vida als seus ciutadans.
Com demostren les xifres del propi Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, inclús
sent més pobres continuem aportant una contribució de diners a l'administració de l'Estat que es
troba per damunt de la que ens correspon pel nostre nivell de renda.
De fet, som l'únic territori amb una renda per habitant inferior a la mitjana que rep dels
poders públics menys del que aporta, la qual cosa suposa una fallida dels principis d'equitat i
solidaritat.
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Si la Comunitat Valenciana haguera rebut un finançament per habitant equivalent a la
mitjana d'Espanya al llarg del període 2002-2013, la nostra Administració autonòmica hauria
ingressat 12.433 milions d'euros addicionals.
Estos recursos equivalen a més del 50% del creixement del deute públic autonòmic al llarg
del període.
Per tot açò, es presenta la següent PROPOSTES D'ACORD
1.- El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol exigix al Govern Central:
1.1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic amb efectes a 1 de
gener de 2014 que possibilite als valencians i valencianes disposar d'uns servicis públics
fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permeta de la mateixa manera,
l'exercici de les competències pròpies (ocupació, vivenda, medi ambient, infraestructures, cultura,
…) aconseguint almenys la mitjana de finançament per habitant del conjunt de comunitats
autònomes.
1.2. El reconeixement dels dèficit de finançament acumulats des que es van dur a terme les
transferències de competències a la Comunitat Valenciana xifrada en almenys 12.433 milions
d'euros des de 2002 a 2013.
1.3. L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a
mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana compensant en tot cas la insuficiència
inversora dels últims anys.
2.- Traslladar este acord al Govern Central, al Parlament de l'Estat, a les Corts Valencianes i a
tots els grups parlamentaris amb representació en estes dos Cambres legislatives.
Per part del Sr. Secretari se n’ adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 24 de novembre de
2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.

Continua indicant el Sr. Carbonell que la moció arreplega un sentiment compartit per tots
els partits polítics valencians i així s'ha posat de manifest en les Corts.
La Sra. Barrachina, regidor del Grup Independents de Rafelbunyol, indica que se sumen a
esta moció amb la idea de fer pressió per a obtindre un finançament més justa. És veritat que si
haguérem rebut els diners que ens corresponia tindríem més infraestructures i menys deutes. Els
agradaria comprovar que quelcom està canviant, per la qual cosa la votaran a favor.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, també es mostra a favor de la moció, a fi
d'obtindre un finançament més justa.
El Sr. Alcalde manifesta el vot a favor del seu grup, perquè és molt bo que els partits
polítics de les Corts, s'hagen posat d'acord per unanimitat per a reclamar un finançament més justa i
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equilibrada així com reclamar el deute històric. Indica que anualment es reben 1.300 milions d'euros
menys que la mitjana de la resta d'autonomies.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE ELABORACIÓ
D'UNA ORDENANÇA REGULADORA D'EXECUCIÓ ALTERNATIVA AL PAGAMENT
DE DEUTES AMB L'AJUNTAMENT PER MITJÀ DE LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
EN BENEFICI DE LA COMUNITAT.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“La situació econòmica de molts veïns i veïnes del nostre municipi és insostenible. Els
deutes i la falta d'ingressos han portat, i pot portar a l'exclusió social a moltes persones del nostre
municipi.
Els deutes que persones en risc d'exclusió social mantenen amb el nostre Ajuntament
suposen una evident angoixa per a les famílies, que no poden fer front al pagament dels deutes
municipals, per la problemàtica que origina el deute en metàl·lic de determinats deutes. A més
l'impagament del deute origina recàrrecs i interessos, i el deute amb l'administració els impedix
accedir, per exemple, a beques escolars o a fraccionament dels pagaments, entrant en un cercle de
difícil eixida.
L'ordenança municipal que es proposa en la present moció pretén resoldre, respecte als
principis i garanties dels procediments regulats amb caràcter general per l'administració, estes
situacions d'emergència social. Proposem la creació d'una norma que permeta substituir, en
circumstàncies justificades, un deute municipal (sempre que siga commutable per llei) amb la
prestació de treballs en benefici de la comunitat.
Considerant estos treballs com la prestació personal i voluntària, en determinades
activitats d'utilitat pública, amb interés social i comunitari i que en cap cas supose la substitució
d'un lloc de treball.
Esta condonació d'un deute a canvi de treball en benefici de la comunitat es regularà amb
un informe tècnic per part dels servicis socials, qui determinarà els criteris i requisits que hauran
de complir els sol·licitants i les tasques que poden realitzar.
El treball en benefici de la comunitat és una ferramenta empleada des de fa anys per
l'administració de justícia, per a condonar sancions econòmiques. Des de fa un temps esta pràctica
l'han fet uns quants municipis i ciutats per a condonar els deutes amb l'administració, convertint-se
a més en un altre recurs per afavorir la inserció social de persones en risc d'exclusió.
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L'Ajuntament, com a administració més pròxima ha d'oferir una alternativa que permeta,
sempre amb el consentiment de l'afectat i el vistiplau de servicis socials, realitzar l'obligació del
pagament d'un deute municipal per mitjà de la realització de treballs en benefici de la comunitat.
Per tot açò, es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
PRIMER.- l'Ajuntament de Rafelbunyol elaborarà una Ordenança reguladora d'execució
alternativa al pagament de deutes amb l'Ajuntament per mitjà de la realització de treballs en
benefici de la comunitat, amb l'objectiu de substituir, en circumstàncies justificades, deutes
municipals (sempre que siguen commutables per llei) amb la prestació de treballs en benefici de la
comunitat, sempre amb el consentiment de l'afectat i amb un informe previ favorable de servicis
socials.
SEGON.- l'Ajuntament de Rafelbunyol iniciarà de manera immediata l'estudi per definir les àrees
municipals on poder realitzar els treballs en benefici de la comunitat i els criteris i requisits a
complir pels sol·licitants d'esta execució alternativa del deute. Així mateix es compromet a
dissenyar itineraris d'inserció sociolaboral per a aplicar en els casos que els tècnics de servicis
socials consideren oportú.”
Per part del Sr. Secretari se n’ adona del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 24 de novembre de
2015 en el que l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per dos vots en
contra, dels representants del grup Socialista, un a favor, del representant del grup Compromís per
Rafelbunyol, i dos abstencions dels representants dels grups Popular de Rafelbunyol i Independents
de Rafelbunyol.

Explica el Sr. Carbonell que han decidit mantindre la Moció, encara que entenen que és
difícil de portar-la avant. En el fet que pot ser un colador, els indica que el problema ja existix. Els
grups polítics demanen uns informes previs. Ells volen aprovar l'ordenança i després basant-se en
els informes aplicar-la a qui puga beneficiar-se.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, indica que la moció
parla de substituir el deute per treball, sempre que siga commutable per llei. Recorda que la
recaptació dels tributs municipals està taxada per Llei. És veritat que hi ha alguna ordenança que
permet substituir el pagament de sancions per convivència ciutadana. Consideren més oportú que
siga des de Servicis Socials els que valoren els casos per a evitar pilleries i duplicitat del treball o
inconvenients a l'hora de comptabilitzar. Saben que s'està intentant augmentar les partides de
Servicis Socials i que es pot pal·liar així este problema. Anuncia el vot en contra del seu grup,
perquè no ho consideren efectiu.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, indica que es tracta d'una moció que
oferix molts dubtes, tant a nivell d'execució com a realització de la mateixa. Pensen que els tributs
no són canviables, i que seria una manera d'incentivar que es pagaren els tributs per mitjà del
treball. Insistixen en el fet que necessiten un informe d'intervenció i de Servicis socials per a valorar
la moció, ratificant la postura manifestada en comissió.
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El Sr. Alcalde, explica que la Llei General Tributària no contempla esta forma de pagament.
Es demanarà un informe jurídic dels assessors de l'Ajuntament, un informe a la treballadora Social i
un altre a Intervenció. Atés que hui no els tenen i que els Servicis Socials estudien estos suposats
cas per cas i que la voluntat d'este govern és augmentar la partida de Servicis Socials per a pal·liar
la situació d'exclusió social, i atés que s'estudia la petició de fraccionament de pagament, anuncia el
vot en contra del seu grup.
El Sr. Carbonell té la sensació que no ha sabut explicar la moció, perquè en cap cas es parla
de deutes tributaris. La moció parla sempre d'un informe previ de Servicis Socials. Quant a
comptabilitzar-ho, pensa que sí es podria. El problema és que qui no té no pot pagar. Quant al
fraccionament, està clar que els facilita el pagament, però això també ho permet la llei, recordant
que l'IBI es paga en dos vegades a proposta del seu grup. Pensa que no és incompatible que
s'augmente la partida de servicis socials amb l'aprovació d'esta moció.
El Sr. Alcalde recorda que les primeres setmanes de legislatura li va arribar un cas d'una
persona que no podia rebre ajudes socials perquè no pagava els impostos. La treballadora social va
realitzar un informe per a solucionar el problema, perquè com bé ha dit, qui no té no pot pagar els
deutes. Pensa que hi ha alternatives i a hores d'ara sense els informes que ha indicat no l'aprovaren.
El Sr. Carbonell indica que precisament el que pretén la moció és regular casos com el que
se li va presentar en el seu moment.

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

ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES

DESÉ PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS I UTILITZACIÓ
DELS DIFERENTS ESPAIS CULTURALS.
Per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“Per part de la Regidoria de Cultura s'ha considerat l'oportunitat de procedir a la redacció d'un
reglament regulador de l'ús i utilització dels diferents espais socioculturals pertanyents a
l'Ajuntament de Rafelbunyol.
El dit reglament unifica els existents amb anterioritat respecte de la casa de la Cultura i de
l'Auditori de Rafelbunyol, ampliant-ho a altres edificis com l'edifici de l'E.P.A. i el Centre Social,
atorgant una uniformitat quant a la regulació de la seua utilització.
Es proposa del Ple de l'Ajuntament que procedisca a la tramitació del Reglament perquè obtinga la
seua aprovació.
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Rafelbunyol a 20 de novembre de 2.015. La regidoria de cultura”
Per part del Sr. Secretari se n’ adona del dictamen emés per la Comissió d'Activitats Ciutadanes
celebrada el 24 de novembre de 2015 en que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Explica la Sra. Piquer, regidor de cultura del grup del PSPV-PSOE que el que hi ha dos reglaments,
un de la Casa de la cultura i un altre de l'Auditori i que en cap dels dos casos es contempla la realitat
actual. Amb la redacció del nou reglament s'unifiquen els dos i s'inclou també el Centre Social i
l'Escola d'Adults com a espais susceptibles d'utilització. L'objectiu final és fer accessible els distints
espais a la ciutadania perquè es puguen utilitzar i al mateix temps obtindre ingressos per a poder
mantindre. Indicar al portaveu del grup Popular que ha sigut impossible fer l'estudi de consum
d'energia en tan pocs dies i que consideren deixar-ho tal qual està redactat i valorar-ho amb
posterioritat en funció del resultat, ja que no sols s'ha de tindre en compte el criteri econòmic, sinó
que cal posar uns preus assequibles perquè puguen ser utilitzats per un nombre més gran d'usuaris.
La Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que s'ha realitzat una
auditoria de l'ús dels edificis públics i dels servicis que es poden prestar. Consideren positiu la
diferenciació entre les distintes associacions locals i les que no. És bo el reglament ja que amb ell
ens recorden les obligacions que tenim perquè ens ajuden a mantindre en bon estat. Anuncia el vot a
favor del seu grup.
El Sr. Carrera, regidor del grup de Compromís per Rafelbunyol, explica que l'opinió del seu grup és
positiva, ja que suposa regular tots els espais amb el mateix criteri i és una manera de donar
transparència a com, quan i qui pot utilitzar-los i a quin preu pot fer-ho. Una vegada aclarits els
dubtes referents a les exempcions no tenen cap inconvenient a aprovar el Reglament.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, agraïx que s'haja tingut en compte els
suggeriments del seu partit i s'hagen introduït les seues modificacions. En este reglament
s'introduïxen també els espais de l'EPA i del Centre Social. Referent al gasto de la llum, indica que
tal vegada es va expressar malament en comissió, perquè no sap exactament si el gasto de la llum
ascendix a 200 €, sinó que el que intentava explicar és que es consultara amb l'empresa i si el gasto
és poc tal vegada no feia falta modificar el preu, però si era un gasto elevat, tal vegada si que deuria
fer-se.
Explica la Sra. Piquer que de no gastar-los, els edificis també es deterioren. Recorda que el
reglament estarà exposat i poden fer-se al·legacions, però demana que es mantinga i es realitze la
prova durant un any, o mig, a veure què passa. Si observen que està mal mesurat, es pot modificar
el reglament.
El Sr. Saborit puntualitza que només es cobrarà als usuaris que no siguen del poble, explicant que
no cal perdre diners amb l'ús que estos facen de l'edifici.
Insistix la Sra. Piquer que no se sap exactament el cost de l'energia elèctrica, per la qual cosa
insistix a deixar-ho tal com està. Quan sàpien l'import efectiu de la llum si és necessari modificar el
preu de lloguer que es faça.
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Finalment sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar incialmente el Reglament d'ús i utilització dels diferents espais
culturals.
SEGON.- Ordenar 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.- En el cas 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 la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local.

DESÉ SEGONA.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT SOBRE DONACIÓ DE
DOCUMENTS A LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“Per part de la Regidoria de Cultura s'ha considerat l'oportunitat de procedir a la redacció
d'un reglament regulador de les donacions de documents que es fan a la Biblioteca Pública
Municipal.
Tal com s'explica en el preàmbul del reglament la finalitat no és una altra que “evitar l'ingrés de
materials indesitjats o múltiples que no serien objecte de compra i que ocupen inútilment espai en
les estanteries i causen un treball afegit.”
En conseqüència, en el reglament es determinen les condicions en què es deuen de realitzar les
donacions i els criteris per a l'acceptació o desestimació de les mateixes.
Es proposa del Ple de l'Ajuntament que procedisca a la tramitació del Reglament perquè obtinga la
seua aprovació.
Rafelbunyol a 17 de novembre de 2.015.LA REGIDORA DE CULTURA”
Per part del Sr. Secretari es llig el dictamen de la comissió d'Activitats Ciutadanes de data 24 de
novembre de 2015 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per
unanimitat.
Explica la Sra. Piquer, regidor de cultura del grup del PSPV-PSOE, que en la biblioteca no hi ha un
reglament de donació de llibres i és molt habitual que els veïns i veïnes consideren que la biblioteca
és el lloc idoni per als llibres que ja no utilitzen. Açò suposa que si no es reglamenta quin tipus de
documentació acceptaran, la biblioteca es puga omplir de caixes de llibres que cal inventariar,
fitxar, classificar... i que ocupen un espai que tal vegada no es dispose.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que és un Reglament
que feia falta i els pareix bé delimitar el material que siga caduc.
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El Sr. Carrera, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, també consideren necessari
reglamentar este tipus de donacions. En el reglament s'han arreplegat les apreciacions de l'oposició,
per la qual cosa s'alegren. Avança que el servici de biblioteca està funcionant sense un Reglament
oficial tal com es tractarà en el punt 16 de l'orde del dia. .
La Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular, ratifica les paraules de la comissió i els pareix
correcte que es faça esta ordenança. També agraïx que s'hagen arreplegat les propostes de l'oposició
en comissió. S'han ampliat alguns apartats i s'han concretat més. En referència a les obres tècniques
explica que dins de les ciències aplicades s'inclouen totes les ciències que tenen una aplicació
pràctica, com són les enginyeries i la tecnologia. Amb la redacció actual hi ha una reiteració a l'estar
les Ciències aplicades i la tecnologia. Tal vegada quedaria més clar si es posara Enginyeria i
Tecnologia. Dins de les obres tècniques faltaria incloure Física i Química, ja que la base d'esta
matèria no canvia.
La Sra. Piquer indica que s'incorporaran estes matisacions.
Finalment sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament sobre donació de documents a la Biblioteca
Pública Municipal
SEGON.- Ordenar 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.- En el cas 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 la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local.

DESÉ TERCERA.- ADHESIÓ AL PROJECTE XARXA VEU VIVA
Per part del sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“S'ha rebut en este Ajuntament informació relativa al projecte DE VIVA VEU, que és un projecte
cultural, educatiu i d'animació lectora de viva, basat en accions sobre la lectura en veu alta.
El projecte és una iniciativa de la Fundació Pel Llibre i la lectura –una entitad fundada per
l'Associació d’Editors del País Valencià i el Gremi de Llibrers de València–, amb la col·laboració
de l'empresa FEETS. GESTIÓ DE PROJECTES S.L.U.
Entre els objectius de la Fundació pel llibre i la lectura està l'aconseguir que es faça un pla
de foment de la lectura, prestant especial interés en les activitats que afavorisquen la lectura en
valencià, la promoció del llibre i la lectura com a instrument de difusió i transmissió de la cultura
així com element de desenrotllament i progrés personal i social.
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El projecte compta amb el suport d'institucions valenciana de caràcter públic (Generalitat
valenciana, Ajuntament de València…..) i associacions d'editors, bibliotecaris, Gremi de llibrers,
etc….
El Projecte és obert als Ajuntaments que s'adherisquen al mateix, conformant la XARXA
DE VIVA VEU, i dóna dret als ajuntaments i entitats que s'adherisquen al mateix a participar en
totes les propostes i accions que s'impulsen des del projecte.
L'adhesió implica una xicoteta aportació econòmica anual (xifrada inicialment en 484 €) i
la posada a disposició de personal de l'Ajuntament per a la coordinació de les activitats lectores, i
aportació de material per a la realització de les activitats.
Entenent que el projecte pot ser interessant per a impulsar i fomentar l'hàbit de la lectura,
des de la Regidoria de Cultura es proposa al Ple de l'Ajuntament que adopte acord d'adhesió al
Projecte XARXA DE VIVA VEU.
Rafelbunyol a 17 de novembre de 2.015. LA REGIDORA DE CULTURA”
Per part del Sr. Secretari es llig el dictamen de la comissió d'Activitats Ciutadanes de data 24 de
novembre de 2015 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per
unanimitat.
La Sra. Piquer, regidor de cultura del grup del PSPV-PSOE, explica que es tracta de la primera fase
del Pla de Lectura que s'està posant en marxa des de la Generalitat i que naix a proposta del Gremi
de Llibrers i Editors del País València . La proposta de la Regidoria de Cultura és iniciar el camí
del foment de la lectura amb l'adhesió a este pla, la qual cosa suposa comptar amb uns
col·laboradors que ens assessoraran en les activitats a realitzar i l'organització d'un certamen de
lectura en veu alta. Dels dubtes en comissió, indicar que els pobles que estan en la mateixa fase que
nosaltres està El Puig, Almussafes, Benetússer. Benifaió, Valecia, Alboraia, Xàtiva, Paiporta… En
referència al dubte plantejada sobre la duració del programa, és any natural. Una vegada s'accepte
estar en la Xarxa tindran l'oportunitat d'organitzar cursos, tallers, trobades lectores i la possibilitat
de participar en el Certamen Escolar de Lectura en veu alta.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que és una oportunitat
d'ampliar l'oferta cultural de la població i fomentar l'afició a llegir en veu alta, perquè està
comprovat que pedagògicament dóna més seguretat en l'etapa escolar. L'adhesió no suposa un gran
esforç econòmic i en el cas que no funcione sempre es pot desistir.
El Sr. Carrera, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, felicita al plenari per ser pioners junt
amb altres poblacions a adherir-se a este pla. Destaca que amb el pla es pretén potenciar l'expressió
oral i que siga el valencià la llengua prioritària. Ratifica les paraules de la Sra. Barrachina respecte
al cost de l'adhesió i a la possibilitat d'eixir-se del pla si no complix les expectatives. Finalitza
indicant que una vegada resoltes els dubtes plantejats en Comissió, el seu grup votarà a favor.
La Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular, explica que el pla es presenta de manera
genèrica i no concreta molts aspectes, d'ací els dubtes plantejats en comissió. Consideren que des
del punt de vista pedagògic és molt positiu que l'alumne adquirisca l'hàbit de llegir i un camí molt
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viable i factible per a fomentar-ho és la relació entre escola, família i societat local del municipi. En
relació a les paraules de Compromís, explica que és una persona impetuosa i que no li importa ser
pionera, simplement preguntava per informar-se dels resultats en altres poblacions. Votaren a favor
de l'adhesió i màximament si dóna prioritat per a entrar a formar part de la plataforma que està
creant la Generalitat. Indica que els agradaria ser partícip de manera activa en el projecte.
La Sra. Piquer agraïx a tots el suport mostrat i que isquen avant totes les propostes de la seua
regidoria. Per descomptat que accepta la participació i que quan s'inicie el pla els regidors participen
en la primera activitat que es realitze. Quan estiga el calendari se'ls farà arribar junt amb les
lectures, reiterant que estan invitats a participar les activitats.
El Sr. Carrera respon a la Sra. Alabort que la seua referència al tema de ser pioners, no es referia a
ella, sinó que era genèrica, perquè els ha ocorregut algunes vegades que les mocions del seu grup no
s'han aprovat perquè no hi havia precedents de la seua posada en marxa.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda adherir-se a la XARXA
DE VIVA VEU en els termes proposats i documentats en l'expedient.

DESÉ QUART.- MOCIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Explica el Sr. Secretari que en Comissió es va acordar en relació a les mocions presentades per
distints grups polítics contra la violència de gènere, refondre-les i presentar una moció institucional.
Des de Secretaria s'envia esta moció institucional i si tots estan d'acord, ara hauria de llegir-se i
firmar-se per part dels portaveus dels grups polítics.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidor d'Igualtat, Sra. Piquer, perquè llija la moció.
La Sra. Piquer dóna lectura a la mateixa en els termes següents:
“El 25 de novembre, va ser declarat Dia internacional per a L'Eliminació de la Violència
contra les dones, per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 17 de desembre de 1999, en
memòria de les germanes Mirabal, tres activistes polítiques de la República Dominicana que van
ser brutalment assassinades en 1960. Aprofitem, una vegada més, per a incidir en la responsabilitat
de tots i totes, però sobretot de les Administracions Públiques, en la urgència d'utilitzar tots els
recursos per a eradicar esta agressió cap als drets fonamentals de les dones.
La violència contra les dones és una de les més degradants violacions dels Drets Humans i
continua progressant en l'àmbit global. No respecta fronteres, cultures ni nivells econòmics. Està
present en temps de conflicte i de pau, en la llar, en el treball i en el carrer. És una injustícia
manifesta que impedix que la societat avanç en el camí de la igualtat i el benestar comú que tots i
totes volem.
Totes les formes de violència contra les dones tenen en comú el seu origen en la situació
estructural d'inequidad, desigualtat real i subordinació en què es troben les dones en la societat. A
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pesar de les reiterades declaracions en contra d'esta violència, els assassinats que es deriven no
disminuïxen, així com tampoc les xifres de les agressions que tenen consideració de delicte penal.
Esta situació s'ha vingut agreujant en els últims anys a conseqüència de les noves formes
de relacionar-se que ens ha proporcionat la tecnologia, sent cada vegada més jóvens les dones
objecte d'esta violència, per la facilitat de control que propicien les ferramentes a què quasi tots
tenim accés.
No es pot oblidar que cada vegada que es produïx una situació de vulneració dels drets de
la dona, es vulnera també els drets dels xiquets i xiquetes, que tant forma directa com indirecta són
objecte de la violència que es du a terme dins dels seus llars, deixant unes seqüeles molt difícils
d'esborrar, sense oblidar el drama que suposa per a la família i les amistats de la víctima.
En esta època de crisi on les condicions de precarietat econòmica i laboral contribuïxen a
incrementar la indefensió de col·lectius de dones que impossibiliten més la seua independència i
dificulten l'eixida de l'espiral de violència, cal apostar per l'educació i la sensibilització com una
mesura clau per eradicar totalment la violència masclista, incorporant en el sistema d'educació, la
igualtat entre dones i hòmens, involucrant-nos els pares i mares i els i les professionals de
l'educació en els valors d'igualtat i tolerància.
Comptem amb una legislació tant autonòmica com estatal que tenen per objecte actuar
contra la violència establint mesures de protecció integral, la finalitat de la qual és previndre,
sancionar i eradicar esta violència i prestar assistència a les dones, als seus fills menors, víctimes
d'esta violència, així com dotant de mesures per a la prevenció, sensibilització i formació per a
implicar a tota la societat, encara que en els últims anys s'han produït retalls en el pressupost
destinat a l'aplicació d'esta Llei i això ha implicat un retrocés en les polítiques de protecció de les
dones vulnerables.
També, les Administracions Locals, tenen la important labor, donada la seua proximitat al
ciutadà, de detectar possibles casos de violència, així com d'aplicar en totes les seues actuacions
quotidianes mesures que impliquen prevenció i sensibilització en tots els seus ciutadans, creant una
consciència a tota la ciutadania de tolerància zero cap a la violència masclista, intentat que esta
violència aflore de l'entorn íntim i familiar, a la llum pública per a la seua visualització. Per a esta
labor les Corporacions Locals han de comptar amb unes competències definides i efectives i un
finançament adequada que possibilite accions eficaces.
Per tot això, es proposa Al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
PRIMER. Manifestar amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la
Violència contra la Dona, la nostra més enèrgica repulsa davant de les situacions de
maltractaments i violència masclista que patixen les dones, al mateix temps expressar la nostra
solidaritat amb les víctimes i les seues famílies. Havent de dotar dels recursos pressupostaris
necessaris per a resoldre este greu i urgent problema d'Estat.
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SEGON. Proclamar TOLERÀNCIA ZERO cap a la violència de gènere, utilitzant tots els
instruments que esta Corporació Local té al seu abast per a eradicar en la seua totalitat la
violència cap a les dones.
TERCER. Dissenyar estratègies d'actuació i elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva
de gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir,
1. Conéixer la realitat local respecte dels maltractaments per a detectar on cal actuar i on cal
previndre.
2. Elaborar un pla de formació del funcionariat, treballadors i treballadores municipals,
perquè siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les polítiques de gènere i contra
la violència.
3. Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones que patixen
violència de gènere
4. Desenrotllar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels
àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d'incentivació de l'associacionisme de les dones,
sanitari, d'assistència social, dins les competències municipals i tindre-ho com a criteri
transversal en qualsevol activitat municipal.
5. Dotar tot açò en les partides corresponents del nostre pressupost municipal.
QUART. Suport incondicional a la comunitat educativa, perquè establisca els mecanismes tant per
a la detecció precoç com per a ensenyar des de l'escola a construir la igualtat a través del respecte
mutu i la no-violència.
QUINT. Exigir a la resta d'administracions una implicació coordinada, aportant els mitjans
necessaris, dotant econòmicament el pressupost de les Lleis Integrals contra la violència de gènere,
BOE 1/2004 i DGV 7/2012, per a garantir l'atenció jurídica, psicològica i social, en definitiva la
protecció efectiva de les dones, tal com s'indica en la Llei de mesures de protecció Integral contra
la violència de gènere.
SEXT. Instar el Govern de l'Estat espanyol a adoptar i promoure un Acord Social, Polític i
Institucional contra la Violència de Gènere per a construir una societat segura i lliure de violència
contra les dones.
SÈPTIM. Dissenyar un pla d'acció per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en
l'adolescència amb els valors de coeducació, cooperació i respecte a la diversitat afectiu-sexual, i
que ha de constar d'objectius, accions i calendari, amb la voluntat d'involucrar i dinamitzar amplis
sectors socials i ha de ser convenientment dotat als pressupostos municipals.
OCTAU.- Reclamar que els ajuntaments mantinguen les seues competències en la lluita contra la
violència de gènere, dotant-los de recursos econòmics a través d'un finançament local suficient i
justa i oposar-se a la pretensió del Govern de l'Estat de buidar d'atribucions els ajuntaments”.
La Sra. Barrachina Sancho, en representació del grup d'Independents de Rafelbunyol manifesta que
tots els anys es presenta una moció institucional respecte d'això. Amb ella es pretén mostrar la
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repulsa, el suport i el compromís per part dels poders públics de coordinar tot tipus d'ajudes
possibles: psicològiques, econòmiques, culturals…
La Sra. Piquer Carbonell, en representació de Compromís per Rafelbunyol, que la moció és molt
extensa i reveladora, que posa en relleu que estem davant d'una emergència social, perquè cada
vegada empitjora més. Aposten per qualsevol mecanisme que es pose en marxa per a acabar amb el
“terrorisme masclista” que es patix dia a dia. Aposten també per l'educació, la consciència social i el
foment de la igualtat i per tots els recursos econòmics possibles, perquè consideren que és un
problema que ha de ser prioritari per als partits que estan en el govern. Realitza la reflexió següent:
No sols afecta les dones assassinades, sinó que hi ha moltes dones que en el treball, a casa, en la
societat patixen este problema. Acaba indicant que esperen que algun dia esta moció deixe de
presentar-se.
Per part de la Sra. Alabort, representant del grup del Partit Popular de Rafelbunyol, indica que està
d'acord amb les intervencions realitzades i que cap persona deu de ser maltractada ni assassinada
per una altra persona que es crega superior. Des del nostre partit tolerància zero a estos actes.
També tenen l'esperança que algun dia no es presente esta moció, i que les penes imposades per
estos actes s'endurisquen i es disminuïsca el nombre de víctimes.
Finalment el ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat la moció institucional contra la violència de
gènere.

DESÉ QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
POSADA EN MARXA PER PART DE LA MANCOMUNITAT DE l'HORTA NOR D'UN
SERVICI DE TÈCNICS ESPORTIUS
Per part del Sr. Carrera, regidor del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“A Rafelbunyol fins esta legislatura hem tingut un assessor o càrrec de confiança del Partit
Popular què assessorava i gestionava activitats de la regidoria d'esports. Amb el canvi de govern
produït a les últimes eleccions municipals es va decidir per part del govern nou de Psoe-Idra
prescindir d'esta figura.
Segons la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la
Comunitat Valenciana la qual té com a finalitat promocionar, coordinar i regular l'esport i
l'activitat física. Al Títol II-Organitzación administrativa, Capítol I-Estructura organitzativa de
l'esport i l'activitat física, article 7.3 diu:
“Els municipis amb més de 5.000 habitants garantiran, per si mateix o mancomunadament,
la prestació del servici públic esportiu municipal, que haurà d'incloure entre les seues
prestacions, com a mínim les següents:
1. Organització tècnica dirigida per titulats oficials en l'activitat física i esport.
2. Instal·lacions i equipaments esportius bàsics.
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3. Programes de promoció esportiva, principalment dirigits a la població en edat escolar i a
la població amb majors necessitats socials.”
La llei establix també distints nivells d'infraccions, segons l'article 110.4, en que
s'arrepleguen els casos considerats infraccions lleus:
“L'incompliment d'alguna de les obligacions o condicions establides en la present llei i la
normativa de desplegament, si la infracció no té la consideració de falta molt greu o greu.”
Compromís per Rafelbunyol creiem que la plaça de tècnic esportiu municipal és important
per al nostre poble i, no sols perquè que així s'indica en la llei anterior, si no per la grandària de la
nostra població, el nombre d'infraestructures esportives i la diversitat de necessitats a cobrir. Així
mateix el procés hauria de ser a través de convocatòria pública amb unes bases en què es valoren i
respecten els principis de mèrit, igualtat i capacitat.
També som sabedors com la resta de grups municipals que encara ens trobem afectats per
l'aplicació del Reial Decret 8/2013, les seues limitacions als capítols 1 i 2, de gastos en personal i
béns corrents i servicis, i la seua traducció en el Pla d'Ajust vigent. Com tenim restriccions i
limitacions pressupostàries, creiem que es podria habilitar un servici de tècnics esportius des de la
Mancomunitat de l'Horta Nord, igual que tenim altres com els d'assistència social o neteja viària.
D'esta manera l'impacte econòmic seria molt menor i tindríem a la nostra disposició este tècnic
encara que fora compartit amb altres poblacions.
És per tot allò exposat que presentem la següent PROPOSTES D'ACORD:
1. En cas d'aprovació de la moció es demana que el senyor alcalde, com a representant del
nostre ajuntament, trasllade esta proposta a la Mancomunitat de l'Horta Nord per al seu
estudi i posada en marxa.”
Per part del Sr. Secretari es llig el dictamen de la comissió d'Activitats Ciutadanes de data 24 de
novembre de 2015 en la qual l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per
unanimitat.
Explica el Sr. Carrera cal tindre en compte dos coses: l'obligatorietat que apunta la pròpia llei i les
necessitats del nostre municipi, perquè tots sabem que amb el Nombre d'habitants que tenim i les
infraestructures esportives és imprescindible esta figura.
La Sra. Barrachina, regidor d'Independents de Rafelbunyol, indica que la Mancomunitat està per la
labor de crear esta figura. Actualment l'economia no ens permet crear eixa plaça per nosaltres.
Estem d'acord en què es propose i esperar a veure que ens contesten.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, està d'acord amb la moció. Recorda que en
l'anterior legislatura ells tenien un assessor esportiu. Explica que en este municipi hi ha moltes
associacions esportives que organitzen les seues activitats, però hi ha altres, com el senderisme,
volta a peu, dia de la bici que depenen de l'ajuntament. Creu que si haguera voluntat política la
figura de l'assessor ja estaria, perquè la creació de la plaça de tècnic està restringida per llei. Reitera
que estan d'acord en què es creu esta figura a través de la Mancomunitat.
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Explica el Sr. Alcalde que l'equip de govern està a favor de traslladar esta proposta a la
Mancomunitat de l’Horta Nord per al seu estudi i posada en funcionament. Si que es troba a faltar la
figura del tècnic esportiu, quelcom que retrau a l'anterior equip de govern del Partit Popular que en
32 anys no ha creat cap plaça de tècnic (cultura, ADL…), encobrint al tècnic esportiu en la figura de
l'assessor.
El Sr. Carrera aclarix que la moció es trasllada a la Mancomunitat amb la intenció que es porte
avant, si s'aprova. Creu que el camí cada vegada està més mancomunat i que cada vegada creu que
hi haurà més servicis mancomunats, perquè una forma molt òptima d'utilitzar els recursos.
El Sr. Saborit, indica que és veritat que falten molts tècnics, però que un que poden tindre no ho
volen, ja que el càrrec està pressupostat.
Li aclarixen al Sr. Saborit que la figura pressupostada és la d'assessor, no la de tècnic. Afig el Sr.
Alcalde que per llei poden tindre un assessor, però no és el mateix un assessor que un tècnic,
reiterant que fan falta tècnics i que a poc a poc se n'aniran creant.
Finalment sotmesa la moció a votació, el ple de l'ajuntament l'aprova per unanimitat.

DESÉ SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
MODIFICACIÓ DE LES NORMES D'IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.
Explica el Sr. Carrera que la raó que finalment s'haja retirat és que tal com va demanar en Comissió,
el Sr. Secretari li ha remés un informe en què s'indica que no consta que el Reglament de la
Biblioteca haja sigut aprovat pel ple. Explica que amb la moció es pretenia canviar l'article que feia
referent a la sanció pel retard del material en préstec amb la intenció de donar-li un caràcter més
social i en compte d'estar un temps sense poder tindre llibres en préstec, canviar-ho per aportacions
d'aliments no peribles.
Demana que es presente com més prompte millor per part de l'equip de govern i que puga
aprovar-se el Reglament d'ús de la biblioteca.

C. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDIA, COMISSIÓ DE GOVERN I DE
REGIDORS QUE OSTENTA DELEGACIONS.

PRIMER.- INFORME SOBRE MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015
Es dóna compte de l'informe corresponent al 3r trimestre de 2015 sobre morositat, en
compliment dels terminis de la Llei 15/2010, detall de pagaments realitzats i pendent de pagament
de l'entitat local, posant en relleu que presenta una període mitjà de pagament de 33,35 dies i
període mitjà de pagament pendent de 28,99.
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Entén que els resultats són bons, encara que amb un lleuger increment respecte al trimestre
anterior, derivat que l'empresa que col·labora en la recaptació ha tardat més del compte en l'emissió
dels certificats de no existència de deutes que permet realitzar els pagaments.

SEGON.- INFORME SOBRE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2015
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció amb motiu del càlcul del període mitjà de
pagament del 3r trimestre de 2015, que oferix el resultat següent:
Ajuntament:
Ràtio Operacions Pagades: 3,12
Ràtio Operacions Pendents: -1,02
PMP: 1,87
Societat “Activitats Municipals Rafelbunyol” en concurs de creditors, en fase de liquidació. Sense
activitat.

TERCER.- INFORME DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE DE 2015
Es dóna compte de l'informe de la Intervenció de seguiment del Pla d'Ajust del 3r trimestre
de 2015, el qual s'ha enviat als distints grups polítics.
Es fa un seguiment de les mesures d'ingressos, gastos, deute comercial, endeutament i
magnituds pressupostàries i financeres.

QUART.- INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE
SUBMINISTRAMENT
D'INFORMACIÓ
AL
MINISTERI
D'HISENDA
I
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
CORRESPONENT
A
L'EXECUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DEL 3 TRIMESTRE DEL 2015
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció del 3r trimestre de 2015, elaborat en compliment
de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de la Llei 2/2012 LOEPSF, la
conclusió del qual és la següent:
Complix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, amb la previsió del seu compliment al finalitzar
l'exercici.

QUINT.- INFORME
SUBMINISTRAMENT

SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE
D'INFORMACIÓ
AL
MINISTERI
D'HISENDA
I
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ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CORRESPONENT AL COST EFECTIU DELS
SERVICIS De l'ANY 2.014
Se n’ adona del compliment de l'obligació de subministrament d'informació relatiu al Cost
Efectiu dels servicis de l'any 2.014
S'informa que esta és una obligació derivada de la llei 27/21013 de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, i que pretén avaluar el cost dels servicis que presta
l'Ajuntament a 1 de novembre. Hi ha una primera informació que determina la forma de gestió del
servici (gestió directa, per concessió, mancomunada, consorciada,….) i després un càlcul del cost
dels servicis d'acord amb l'execució pressupostària de 2.014. S'indica que no ha sigut fàcil calcularho atés que no es té desglossat el pressupost de l'àrea de gasto amb el desglossament que es
demanava, i ha calgut fer un esforç per a calcular-ho. Al seu torn s'atorga informació de cada un
dels servicis.

SEXT.- INFORMES DE RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA DES DE LA
CELEBRACIÓ De l'ÚLTIM PLE ORDINARI
Per orde del senyor president, el Sr. Secretari entrega còpia de les resolucions de l'Alcaldia dictades
des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la present sessió.
No es formulen aclariments sobre el resum facilitat.

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

OCTAU.- INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

La Sra. Barrachina, regidor del grup Independent de Rafelbunyol i representant de
l'Ajuntament en l'EMTRE, explica que va haver-hi assemblea general el dia 8 de novembre en què
es van revisar d'ofici el quadro de preus de 2015 i l'aprovació de modificar el TAMER en el sentit
de beneficiar el xicotet consumidor i gravar el gran consumidor. També es va intentar revisar les
funcions de l'ECOPARC ja que hi ha pobles que paguen este servici i no ho poden utilitzar com és
el nostre cas. Explica que en el mes d'agost, per registre d'entrada es va sol·licitar autorització per a
depositar la resta de poda en el de Massamagrell. Després de molta insistència, ara al novembre ens
han indicat que només es podrà fer ús d'este servici puntualment i amb l'autorització prèvia de
l'EMTRE, remetent-nos a la planta de Quart de Poblet.
Intervé el Sr. Saborit indicant que ell anava al de Puçol o al de Massamagrell i no tenia cap
problema.
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Aclarix la Sra. Barrachina que este problema ho tenen dos o tres poblacions. Afig el Sr.
Encarnación que estem parlant de la poda de tot l'any, no de coses puntuals. No és correcte que
Puçol i Massamagrell sí que puguen i nosaltres no.
La Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular i representant de l'Ajuntament en el
Consorci de Servicis Socials de l’Horta Nord explica que el Consorci porta en funcionament 21
anys i es va crear per a donar resposta a les necessitats de la comarca. Consta de cinc centres
d'atenció a discapacitats. En la nostra comarca tenim 2 Centres Ocupacionals, 1 centre de dia i dos
d'Atenció Primària, situats a Alboraia i Massamagrell amb atenció a més de 300 famílies. El seu
finançament en pública, amb subvencions de la Generalitat i dels municipis amb usuaris, aportant
una quantitat simbòlica per part de les famílies.
Indica que el passat 2 de novembre es va convocar assemblea de tots els municipis per a
triar a la comissió executiu, explicant que la representació dels municipis està en funció del nombre
d'usuaris, sent Massamagrell la que més representació té seguida per Alboraria. A Rafelbunyol li
corresponen un 2,13 %. Continua explicant que s'havien de triar els càrrecs de President,
Vicepresident i 3 vocals i la representació dels partits de més a menys és: PSOE, Compromís, PP,
Guanyem Moncada. La proposta presentada pel PSOE era 3 càrrecs per al seu grup (president,
vicepresident i primer vocal) i els altres dos per a Compromís. Per unanimitat de la resta de
representants va ser consensuada una nova proposta en què tots els grups tenien representació en la
comissió executiva (PSOE: president i primer vocal; Compromís vicepresidència; PP i Guanyem
Moncada 1 vocal respectivament), que va ser rebutjada pel grup socialista, demostrant la poca
tolerància i transparència a treballar en equip. Finalment la composició de la comissió va ser la
següent:
Presidenta: Susana Cazorla Martí (PSPV-PSOE)
Vicepresidenta: Nina Sepúlveda Molina (PSPV-PSOE)
1º vocal: Rosa María Baixauli Montes (PSPV-PSOE)
2º vocal: Nicolau Josep Claramunt Ruiz (Compromís)
3º vocal: Mª Del Mar Maça Jiménez (Compromís)
Des del PP es va sol·licitar crear la figura de dos vocals més amb veu però sense vot, de tal
manera que un fóra per al nostre grup i l'altre per a Guanyem Moncada. El Secretari del Consorci es
va indicar que es podien crear encara que no haguera obligatorietat de fer-ho. Compromís ho va
acceptar immediatament. El PSOE va indicar que devien estudiar-ho i ja ens respondrien. Resposta
que a hores d'ara encara estem esperant, encara que entenem que serà negativa ja que el Comité s'ha
reunit per a aprovar unes bases de logopeda i Fisioterapeuta el passat 16 de novembre i al seu Grup
no li ls va comunicar.
Continuaran informant a la resta de regidors de la corporació, tal com ha fet amb les bases
publicades. Si necessiten els noms dels membres de la Comissió, o informació sobre els centres i els
Ajuntaments participants, també ho pot remetre.
El Sr Ciges, regidor del PSOE i representant de l'Ajuntament en el Consorci Pactem Nord,
indica que el passat 15 d'octubre es va convocar el Consell Rector en què va ser triat president del
Consorci Rafa García, Alcalde de Burjassot.
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El Sr. Bellver, regidor del grup del PSPV-PSOE i representant de l'Ajuntament en el
Consorci Provincial de Bombers, explica que el passat 11 de novembre es va celebrar l'Assemblea
en què es va aprovar l'acta anterior i es va prendre possessió als membres de l'Assemblea. Es van
votar unes modificacions i propostes que van ser aprovades, destacant la proposta de la incorporació
del municipi d'Alcasser en el Consorci que va ser aprovat per unanimitat.

NOVÉ.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Saborit, portaveu del grup del partit Popular, realitza les preguntes següents:
1-Després de la moció presentada pel nostre partit i després de la segona sol·licitud presentada pel
grup de veïns de Rafelbunyol, en la que s'adjunta la proposta d'un projecte per a l'organització de
les rutes de senderisme i l'arreplega de 530 firmes veïns/as de la localitat; s'està realitzant alguna
gestió per a tornar a posar en marxa les rutes de senderisme a Rafelbunyol?
Confirma el Sr. Alcalde que el passat 5 de novembre es van presentar les firmes per registre
d'entrada i es va posar en contacte amb la persona que les va presentar per a manifestar-los la
voluntat de l'Ajuntament per a posar en marxa estes rutes de senderisme. Demà s'incorpora la
interventora i li transmetrà que ho incorpore al pressupost.

2-La Guàrdia Civil de la localitat de Massamagrell, va invitar a l'Ajuntament de Rafelbunyol als
actes del dia de la Hispanitat? En cas afirmatiu; Va estar algun representant de l'equip de govern
en nom de l'Ajuntament de Rafelbunyol?
Explica el Sr. Alcalde que sí que els van invitar i van anar a l'esmorzar organitzat per la Guàrdia
Civil l'Inspector Cap de la Policia Local i ell mateix.

3-Qui es va fer càrrec del cost del sopar dels "dolçainers" que va tindre lloc en el Bar Sindicat el
passat mes d'octubre? Si el gasto ho va assumir l'ajuntament, Quants comensals van assistir?; Quin
va ser el cost total del sopar?
Respon el Sr. Alcalde que van ser els “dolçainers” els que es van fer càrrec del sopar i no sap ni els
comensals ni el cost del sopar.
4-L'ajuntament va pagar l'esmorzar als treballadors del primer torn de la desocupació agrícola?
En cas afirmatiu, Quants treballadors van assistir?; Quin va ser el cost total?; Per què alguns
treballadors sí i a altres no?
El Sr. Alcalde respon que el cost de la factura va ser de 99 euros IVA inclòs. A ella van assistir 22
treballadors, el regidor d'obres públiques i servicis municipals i l'alcalde. També es va fer un
esmorzar per als becaris de la Diputació i el cost va ser assumit directament per la Regidor de
Cultura i per ell mateix. Perquè a uns sí i a altres no? va ser a causa del temps, al juliol es disposava
del mateix i després amb l'arribada de les festes no es va poder fer.
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5-L'ajuntament està duent a terme el manteniment del jardí de la guarderia? En cas afirmatiu, Per
quin motiu s'està realitzant esta tasca des de l'Ajuntament si hi ha aprovada una concessió amb
l'empresa Megadiver S.L. per a la gestió de les dites instal·lacions?
Respon el Sr. Bellver, regidor d'obres públiques i servicis municipals, que s'està realitzant este
manteniment ja que verbalment es va arribar a un acord que es realitzava este manteniment a canvi
que l'empresa assumira el cost de la reparació d'unes goteres existents. Després se'ls cobrarà una
taxa per este servici.

6-En diverses ocasions, en els plens que s'han celebrat, han comentat que duran a terme un pla
estratègic en les instal·lacions esportives del municipi. El passat 5 d'agost, el PP va presentar una
sol·licitud a l'equip de govern sol·licitant la informació referent al dit projecte. Han passat 3 mesos
i no hem rebut cap contestació per la seua banda. Quan tenen previst donar-nos una còpia del pla
estratègic d'instal·lacions esportives?
Respon el Sr. Alcalde que quan tinguen un tècnic esportiu que puga realitzar este pla estratègic.

7-En l'últim període de la legislatura anterior l'empresa Monrabal S.L.U, encarregada a realitzar
el manteniment de l'enllumenat públic i instal·lacions elèctriques, va detectar que l'Ajuntament de
la la Pobla de Farnals tenia enganxada la llum d'uns quants carrers de la seua població a un
comptador de l'Ajuntament de Rafelbunyol. Este subministrament ho estava sufragant l'Ajuntament
de Rafelbunyol. L'equip de govern del Partit Popular li va encomanar a la tècnic de l'Ajuntament
que fera un informe en què s'avaluara el consum i el gasto que ha tingut per a les arques
municipals. Com esta eixe tema? Ens pot dir, l'equip de govern Idra-Psoe la quantitat que
l'Ajuntament de la la Pobla de Farnals ens ha de retornar? En quin estat es troba este tràmit? Quin
és la manera en què l'Ajuntament de la Pobla de Farnals procedirà en la devolució de la dita
quantia? Si l'haguera de tornar.
Respon el Sr. Bellver, regidor d'obres públiques i servicis municipals, que este problema
sorgix fa 8 anys arrere i que es podia haver resolt abans. S'ha realitzat un càlcul estimatiu de 1.200 €
bimensuals el que suposa uns 70.000. Indica que s'han reunit amb els tècnics de la Pobla Farnals i
que ja han canviat el comptador de nom. Els preguntem com ens anaven a pagar i mig de broma van
contestar que “la gallina de dalt, caga a la de baix.
Afig el Sr. Alcalde que es tracta d'un problema que s'origina fa 8 anys, durant els quals els estem
subministrant gratuïtament llum a la la Pobla de Farnals. Segons ens va dir l'actual corporació de la
Pobla, es tracta d'un tema en el els anteriors alcaldes d'ambdós municipis tenien un acord verbal,
perquè a canvi dels perjuís que patia la Pobla quan plovia se'ls pagava este subministrament.
Li aclarix el Sr. Saborit que ells es van assabentar quatre mesos abans de les eleccions quan
l'empresa Monrabal va fer l'informe. Quan es van assabentar van parlar amb l'alcalde i en cap
moment va manifestar que era coneixedor d'eixe acord verbal que vosté explica. Si l'anterior alcalde
haguera tingut eixe acord verbal, no li demana al nostre tècnic que calcule el gasto d'este

39

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

subministrament. Personalment, si estiguera en l'equip de govern, haguera demandat judicialment el
cas, si tinguera proves del fet
Explica el Sr. Alcalde que estan dialogant i intentar buscar una solució. En el cas que s'incomplisca
el cas, s'activarà el procés d'investigació i reclamaran el deute. És anecdòtic que es donen compte
ara, després de huit anys.
Intervé el Sr. Encarnación per a explicar que ell també va estar present en la reunió i quan van dir
que el Sr. Jaime García ho sabia, no es va sorprendre, perquè tal vegada i sense actuar de mala fe,
va autoritzar l'enganxall perquè tingueren servici. Ara estan en el moment actual. Paral·lelament
estan estudiant la problemàtica de les inundacions que es produïxen en el polígon quan plou. Tot
açò està s'està tractant conjuntament. Si al final la Pobla deu de pagar, no creu que tinguen cap
problema a fer-ho.
Explica el Sr. Secretari que quan este tema s'ha tractat en Junta de Govern Local l'anterior alcalde
no va posar cap inconvenient a què s'iniciara la reclamació i no va donar a entendre que ho sabia.
De fet creu que es va plantejar i es va tramitar per escrit a l'Ajuntament de La Pobla amb informe de
la tècnic i d'intervenció, perquè pel tema de les prescripcions només es podien reclamar els últims
quatre anys.

8-S'ha fumigat alguna vegada els albellons de pobles per a exterminar o pal·liar la plaga de rates i
panderoles en els mesos de Julio, Agost, Setembre, Octubre i Novembre del 2015
El Sr. Bellver, regidor d'obres públiques i servicis municipals, indica que sí.
9-Segons l'ordenança especial reguladora de solars i del manteniment de les condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic que està vigent en la localitat de Rafelbunyol des de la seua
aprovació en el BOP en data 10.02.2001, segons dicta l'Article 6: els propietaris de qualsevol
terreny hauran de mantindre en condicions de seguretat i salubritat i ornament públic. Segons
queixes d'alguns veïns de la localitat hi ha solars que no duen a terme esta ordenança per diferents
motius. En este tipus de casos, Com té previst actuar i gestionar este tipus d'incompliment de la
vigent ordenança municipal, l'equip de govern? L'ajuntament té l'obligació de comunicar a tots els
veïns que tinguen parcel·les en el nucli urbà que els mantinguen nets i tanques amb blocs De qui és
la responsabilitat si els veïns no complixen amb la neteja dels solars i del tanca dels mateixos?
Respon el Sr. Alcalde llegint el contingut dels articles 6 i 7 de l'Ordenança on es respon a estes
preguntes. També a ells els han arribat les queixes dels veïns i en pròxim dimecres en Junta de
Govern Local ho tractaran. Sí que s'ha notificat el deure de mantindre nets els solars i per als que no
ho facen, es deurà d'estar al que mana l'ordenança.

10-El passat 12 de Novembre el Partit Popular va sol·licitar a la regidoria d'Educació, que ens
facilitara l'acta del "Consell Escolar Municipal" celebrat en el passat mes de juny. Quan tenen
previst remetre'ns la dita acta?
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Explica el Sr. Alcalde que el Consell es va celebrar fa dos mesos. El que es feia fins ara és que l'acta
es presentava junt amb la següent convocatòria per a la seua aprovació. La funcionària ha indicat
que l'acta ja està redactada, i encara que no està aprovada, pot remetre's als correus electrònics de
tots els grups municipals.
11-En la passada legislatura el PP de RafelRunyol va aconseguir de la diputació de valència una
subvenció de 70.000€ per als vestuaris del Poliesportiu Municipal. en quina fase es troba? Si hi ha
projecte ho poden veure?
Explica el Sr. Alcalde que estem a l'espera que ens aproven el projecte després de l'esmena de les
deficiències assenyalades en un primer informe. No hi ha cap inconvenient. Poden passar-se a
veure-ho quan estimen oportú
12-Davant del cementeri i en l'Avinguda Rambleta en la fatxada del Poliesportiu Municipal falta
acabar les voreres i un cantó de carrer amb el seu respectico asfaltat. Tenen pensat fer alguna
cosa?
Respon el Sr. Bellver, regidor d'obres públiques i servicis municipals que en un principi van a
acabar-ho els del Taller d'Ocupació.
A continuació el Sr. Carbonell formula les següents preguntes presentades per escrit:
1.- La sentència que obliga a l'Ajuntament de Rafelbunyol a pagar als germans Ros, més de
900.000 € ja és ferm. Tenim informacions que ens diuen que l'equip de govern està negociant amb
la família la forma del pagament. Podrien informar-nos com està el procés de negociació?
Explica el Sr. Alcalde que en estos moments està paralitzat, perquè el 17 de novembre l'ajuntament
va actuar i va enviar una notificació als germans Ros, registre d'eixida 3.218, perquè aportaren el
títol successori i en particular en referència a la finca objecte de la sentència davant de la defunció
del Sr. Vicente Ros Monzonis.
2.- En l'últim ple ordinari preguntem quin havia sigut el cost de les festes populars i patronals de
l'any 2015. Considerem que hui és el dia en què ja es podrà fer. La petició reclamava una
explicació detallada que considerem que també se'ns podria entregar per escrit. Esperem la seua
voluntat.
Aclarix que ja els ha arribat l'escrit amb les factures pagades fins una data determinada sense
especificar si està ja tot tancat, però que realitzen la pregunta en el ple perquè la gent també ho sàpia
i es podria penjar també en la web.
Respon el Sr. Alcalde que quan es tinga el portal de transparència així serà. Però a hores d'ara, i tal
com vosté ha dit, ja se'ls ha enviat per correu electrònic, passant a indicar el gasto per dia:
Dia de la pilota 1.061,80
Nit de la Paella 5.968,93
Disfresses 33.193,77
Dia Majors 7.654,53
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Dia del xiquet 944,72
Dia de l'Ajuntament 6.010,00
Diversos(lee u per un) 28.055,57
Total gastos comptabilitzats fins al 6 de novembre: 82.889,32
3.- A més de reunir el Consell Social per a la seua constitució, l'equip de govern s'ha reunit amb el
món associatiu per a preparar determinades activitats: festes, nadal… Per què a cap d'estes
reunions s'ha convocat als partit polítics de la població, que en el fons no deixen de ser
associacions representatives?
Explica El Sr. Alcalde que des de la Regidoria de Cultura es va decidir que hi havia activitats que
feia falta revitalitzar. Amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i d'implicar a les
associacions en la realització d'activitats que repercutixen en el veïnat. Es tracta de la ruta dels
betlems i de la cavalcada de Reis. En el cas de la primera se substituïx una activitat en què
l'ajuntament s egastaba una quantitat per una altra en què es fan visibles i visitables els betlems dels
veïns i veïnes que volen participar. Es va fer la convocatòria per xarxes socials i es va invitar
aquells veïns que es tenia coneixement que muntaven betlems artístics.
L'altra reunió va ser per a l'organització de la cavalcada de Reis. No es va convocar a l'associació
d'empresaris, ni de comerciants, penyes de bous, partits polítics, però ja que estan interessats a la
pròxima reunió li'ls convocarà. Es va convocar a les associacions festives i culturals amb l'objectiu
que entre els assistents es decidira com fer la cavalcada i que feren extensible la participació a tots
els que volgueren. L'objectiu és que la implicació de l'ajuntament siga en la logística i coordinació i
que cada associació participe de manera altruista a fer una millor cavalcada.

4.- Tenim coneixement que hi ha una Animadora Cultural treballant per l'Ajuntament, podrien
explicar-nos eixa contractació: procediment, sou, jornada, tasques…
Respon el Sr. Alcalde que Des del dia 1 d'octubre està en marxa una subvenció de SALARI JOVE
destinada a l'execució de l'obra de “PREPARACIÓ i EXERCICI D'ACTIVITATS LÚDIQUES
DEL MUNICIPI”, incloent la contractació d'un/a animador/a sociocultural a raó de 23 hores
setmanals.
El procediment que s'ha utilitzat a l'hora de realitzar la selecció és a través d'oferta
presentada a l'Oficina Servef de Meliana, remetent-nos posteriorment els candidats als quals
sindicats (UGT i CCOO) i personal del propi ajuntament, utilitzant els criteris marcats en l'orde de
convocatòria, han realitzat la baremació.
La persona seleccionada ha sigut Beatriz Hontangas Pla, la qual està contractada per mitjà
de contracte de pràctiques per una duració de sis mesos i una retribució de 435,10 Euros mensuals
bruts.
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5.- Ens podrien dir quin ha sigut el gasto, fins al dia de hui, en els processos judicials que tenim
oberts pel Sr. Jesús d'Obés? En quina situació es troben?
Aclarix el Sr. Alcalde que en relació a les factures registrades i comptabilitzades hi ha 2 per un total
de 3. 025 €. Hi ha una relació de factures registrades i anul·lades per error en import, que ens deuen
d'abonar l'import.
Explica el Sr. Secretari que es van rebre recentment dos factures. Una es corresponia a la
representació de REMARASA, de la qual no tenim assumida eixe representació, però si el
d'ACMURSA que ja estava en procés de liquidació. Després estiga senyor ha anat presentat
recursos i ampliant demandes (reclamacions de quantitat de salaris meritats i no pagats, una per a
cada societat, després va sol·licitar l'acumulació de les dos, després una ampliació contra
l'Ajuntament. Després va plantejar recurs per l'acomiadament, primer individualment i després de
manera acumulada…..). Finalment tot es resumix en dos: una reclamació d'una quantitat que ja ha
finalitzat i que no s'ha acceptat perquè no es va presentar i se li va donar per desistit, i una altra
sobre l'acomiadament. Les factures es van tornar perquè no teníem constància de l'acceptació. Però
cal parlar amb ells per a veure a què correspon i què devem.
Sol·licita el Sr. Carbonell que quan el procés estiga més avançat demanarà un resum per escrit.

6.- Quina és la resposta que pensen donar al grup de persones que han presentat per registre
d'entrada pressupost, firmes… per a reprendre l'activitat de senderisme?
La dóna per contestada

7.- quins han sigut les activitats i el cost de cada una d'elles de la celebració del dia del Poble
Valencià?
El Sr. Alcalde indica que han sigut els següents:
PROVEÏDOR I CONCEPTE
IMPORT
GORGERA DE DIMONIS DE MASSALFASSAR, correfoc
1.000
IMPREMTA PUIG, cartells i díptics
231,11
INTRO AUDIOVISUAL, tècnic il·luminació, auxiliar, llums
847,00
EUROBERNA IMPORT-EXPORT, S.L., material neteja calderes
11,20
BULL SPORTWEAR, C.B., camisetes partida raspall
199,65
GORGERA DE TABALERS I DOLÇAINERS, cercavila i acte
1.800,00
ASSOCIACIÓ ENSEMBLE PROJECTE, organització Concert “Ausias March i 3.953,10
el foll amor”
TOTAL GASTOS
8.042,06€

8.- En data 8 d'octubre 3 monitors-socorristes van demanar la regularització de la seua situació
laboral com fixos discontinus. Podrien dir-nos quin és el procediment que seguiran?
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Explica el Sr. Secretari que les persones que realitzen els cursets de natació de manera
contínua tots els anys quan es convoquen les bases, sol·liciten que se'ls reconega la situació laboral
de fixos discontinus i que es regularitze la seua situació.
Afig el Sr. Alcalde que després de reunir-se amb els interessat realitza la consulta als
servicis jurídics de l'ajuntament que indiquen que no es pot fer d'ofici pel que li'ls indiquen que
presenten la seua reclamació per registre d'entrada. Estes reclamacions s'han passat a servicis
jurídics de l'ajuntament els quals ens han elaborat un informe, estant en l'actualitat en procés
d'estudi.

9.- Podrien explicar-nos el procediment que hi ha per a la realització d'aperitius commemoratius
en el parc Ausiàs March?
Respon el Sr. Alcalde que a l'entrar en l'ajuntament se n’ adonen que el Saló Germanells fa
ús del parc per a la celebració de bodes. Basant-se en l'ordenança de regulació de preus per
ocupació de terrasses cobrar per realitzar este esdeveniment. Dir que s'està realitzant una nova
ordenança que regule tot el tema de l'ocupació d'espais de domini públic on s'incloga este tipus
d'esdeveniments.

El Sr. Saborit indica que tenia una pregunta oral que realitzar, però la dóna per contestada,
ja que era pel tema de les reunions amb el món associatiu per a l'organització de determinades
festes..

El Sr. Carbonell sap que el Club de Basquet van fer algunes peticions que s'han concedit.
També sap que han anat a jugar a Albalat, però la situació està normalitzada o va ser una cosa
puntual?
Explica el Sr. Alcalde que després de reunir-se amb el club de básquet, va remetre la petició
per a poder jugar allí per escrit a l'ajuntament d'Albalat i estan a l'espera de la seua contestació. El
que va ocórrer dissabte passat va ser que l'entrenador del club de básquet li va indicar que feia molt
vent per a jugar, per la qual cosa telefònicament vaig demanar permís a l'alcalde d'Albalat per a
poder anar a jugar, informant-me que no ens cobrarien eixe dia però deu realitzar-se un conveni
entre Ajuntaments per a regularitzar esta situació.

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-cinc minuts tot això com a Secretari En done fe.
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