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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 5 D'ABRIL DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit trenta hores del dia 5 d'abril de 2016, 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.

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 es 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 2 de febrer de 2016.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita acta ordenant la
seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

B. PART RESOLUTIVA
ÀREA D'HISENDA, RÈGIM INTERIOR I DESENROTLLAMENT LOCAL

PRIMER.- EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM.
2/2016
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2016
Vista la providència d'Alcaldia sobre la procedència d'efectuar el reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 02/2016, per import brut total de 40.477,39 euros, de data 15 de març de 2016,
Vist l'informe d'Intervenció de la mateixa data,
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Per les atribucions que són conferides a l'Alcaldia per l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim local, s'eleva al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda, la PROPOSTA següent:
Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2016, que conté factures emeses o
els conceptes del qual es corresponen amb actuacions realitzades en l'exercici 2.015, però que han
sigut registrades en el present exercici.
Les factures queden detallades en la relació transcrita al dors de la present proposta i ascendix a
un import de 40.477,39 €.
En relació amb els inconvenients d'intervenció, es proposa alçar els mateixos, ja que es tracta de
qüestions que ha de resoldre l'Ajuntament i els proveïdors que han prestat efectivament estos
servicis no han de patir les conseqüències.
Rafelbunyol, 15 de març de 2016.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes,
en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 22 de març de
2016 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol saluda en
primer lloc als assistents i als internautes, indicant que es va a aprovar el segon reconeixement
extrajudicial d'enguany que inclou factures de 2015 i amb registre d'entrada en 2016 per un total de
40.477,39 €. Són gastos de diversa índole i que per a ser pagats necessiten de l'acord del ple. Per
part d'intervenció s'han presentat alguns inconvenients a les factures del servici de manteniment
informàtic, de gas i telefonia, servicis que suposen una irregularitat de legislatures anteriors i que
intentaran esmenar-se durant el 2016, per a finalitzar indicant el vot a favor del seu grup
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol insistix que es va a
aprovar un expedient per import de 40.477 euros degut a la presentació de les factures en 2016.
Insistir en els informes d'intervenció que fan referència a les irregularitats de determinats servicis,
bé per superar els 18.000 €, gas natural, telefonia, o bé perquè són fix any rere any, com és el
manteniment informàtic. Més avant hi ha propostes de sumar-se a la Central de compres. Recorda
que estem quasi en el primer any de legislatura d'este govern i tot açò ha d'anar notant-se. També hi
ha inconvenients en factures corresponents al futbol americà, a justificació de determinades
subvencions, a la firma de factures per personal no funcionari. Este tipus de reconeixements és una
cosa raonable, encara que cal insistir a solucionar tots estos inconvenients assenyalats per
intervenció.
El Sr. Bondia, regidor del grup del Partit Popular, dóna la benvinguda als presents i als que els
seguixen per youtube. Es tracta d'aprovar el REC per 40.477 €, ja que la naturalesa del gasto
correspon a 2015 i s'imputa al mateix sense afectar el pressupost de 2016. Examinant els
inconvenients vam veure el tema de l'ambulància que no era un gasto de l'ajuntament i es pagament,
però tal vegada deuria haver-se fet a través d'algun tipus de subvenció. Suposen que els
inconvenients se n'aniran solucionant, anunciant el vot a favor del seu grup.
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El Sr. Alcalde explica que aniran solucionant els inconvenients que intervenció marca en els
Reconeixements extrajudicials de crèdit. En este cas es va aprovar un reconeixement de 40.477,39
€. Com ja s'ha dit, i en distints punts de l'orde del dia, este govern està treballant per a evitar els
inconvenients en el tema de contractacions de servicis.
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar l'expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2016 per un import de 40.477,39 €.

SEGON.- EXPEDIENT
COBRAMENT 1/2016

DE

REGULARITZACIÓ

DE

DRETS

PENDENTS

DE

Es dóna compte de la proposta relativa a l'expedient de regularització de drets pendents de
cobrament 1/2016, en la que es proposa l'adopció dels acords següents:
“Primer.- Declarar les prescripcions de drets pendents de cobrament resumit en el quadro
següent:
PROPOSTA
2
3
4
5
6
7
11
17
TOTAL

IMPORT
150,25
59,31
2.859,16
1.541,97
213,89
621,57
8,98
574,72
6.029,85

Segon.- Rectificar a la baixa els saldos inicials dels drets pendents de cobrament que han
sigut arreplegats en l'informe i propostes d'Intervenció.
Tercer: rectificar a l'alça els saldos inicials dels drets pendents de cobrament que han sigut
arreplegats en l'informe i propostes d'Intervenció.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes,
en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 22 de març de
2016 en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat,
sense perjuí d'ampliar la informació en el sentit que apareguen els tals pels distints supòsits
relacionats.
Aclarix el Sr. Secretari que després de la comissió va demanar a Tresoreria la informació
sobre els totals sol·licitats, advertint-se un error en la relació de la proposta de l'Alcaldia respecte a
la proposta 12/2016 que sí que estava formulada a nivell individual però no es reflectia en la
proposta global i ascendia a un import de 396,85 € d'anul·lació d'un ingrés d'Impostos de
Construccions i també hi havia uns imports diversos per un total de 2.054,73 € que s'havien registrat
erròniament en un exercici que no corresponia, per la qual cosa cabia la seua anul·lació. També hi
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havia una rectificació d'un error en la proposta 23 que havia de ser rectificar més el dret reconegut.
El que s'ha fet ha sigut arreplegar estar rectificacions materials que no estaven en la proposta inicial
i després totalitzar-la pels distints conceptes, per la qual cosa finalment quedaria de la manera
següent:
 Els drets pendents d'ingressos per prescripcions es mantenen igual per 6.029,85 €
 Drets pendents de cobrament de l'indegut per haver sigut donats de baixa per la Junta de
Govern Local són 5.548,82 €.
 Drets pendents de cobrament indeguts per haver-hi han sigut donats de baixa per l'alcaldia
566,27 €
 Drets pendents de cobrament ingressats al seu dia i que no van ser correctament tractats
comptablement eren 10.384,33 €.
 Duplicitat del reconeixement del dret 1.102,15 €.
 Hi ha cobraments que es van minorar drets reconeguts prèviament de manera errònia,
havent d'haver-se comptabilitzat com a ingressos de contret simultani, 3.259,46 €
 Que hi ha drets pendents de cobrament de què es desconeixen elements tributaris per a
seguir el tràmit d'executiva 24.626,08 €.

Atorgada la paraula al Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de
Rafelbunyol, explica que este expedient s'ha originat com a conseqüència del canvi de programa de
comptabilitat, passant d'una empresa privada a Diputació, sense cost algun de manteniment. Este
programa ha suposat haver d'introduir manualment tots les operacions i saldos existents i ha servit
per a regularitzar els mateixos des de 2006 fins a 2015. En esta revisió s'han arreplegat un total de
40 propostes de regularització de drets pendents de cobrament dividits en drets pendents d'ingressos
que han de donar-se de baixa perquè estan prescrits al cap de passar el termini per a la seua
exigència. Drets pendents de cobrament de l'indegut a l'haver sigut donats de baixa per diferents
motius i no reflectir-se estes baixes en la comptabilitat. Drets pendents de cobrament de l'indegut a
l'haver-se duplicat el reconeixement de dret. També tenim el cas contrari, cobraments que al seu dia
es van minorar quan realment havien d'haver-se comptabilitzat com a ingressos. En esta revisió, i
segons informe que ens han facilitat, també hi ha drets pendents de cobraments de què no disposem
prou informació tributària per a poder continuar amb els tràmits de recaptació i per tant deuen de ser
anul·lats. Intervenció presenta un informe en què ens aconsella un canvi en la tramitació del deute
que implica una modificació en les ordenances fiscals, un major control de les notificacions i una
major centralització de tots estos treballs. El mateix informe recomana, i a causa de la falta de
personal que té este ajuntament, que tots estos impostos directes es realitzen a través de la nova
empresa de recaptació, a fi de controlar estos errors i millorar l'exigència dels cobraments. Conclou
anunciant el vot a favor del seu grup.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal de Compromís per Rafelbunyol, indica que
hui tenim dos expedients de regularització de drets pendents. Ara estem tractant els drets pendents
de cobrament de 2006-2016 a causa de l'aplicació de nous programes de comptabilitat. En este
primer expedient es tracta dels que han prescrit, els que han sigut error de l'administració per estar
pagat i no reconegut este fet, o per haver sigut anul·lats per Junta de Govern o directament per
l'Ajuntament. A part de tot allò que s'ha exposat pel portaveu d'IdRa sobre les deficiències
detectades cal tindre en compte que este informe ha sol·licitat dades respecte als drets pendents de
l'ICIO que encara esta pendent.Se tracta d'un procés de regularització que es devia de fer. El
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Secretari ha detallat en quines quantitats s'ha realitzat, però tal com es va dir en comissió caldria ferho més sovint i no deixar passar tant temps perquè no supose quantitats tan elevades.
El Sr. Bondía, regidor del Grup del Partit Popular, explica que es tracta de l'expedient de
regularització 1/16 en el que es van a regularitzar drets pendents de cobrament per import de
6.029,85 €. En totes les comptabilitats es poden generar errors comptables d'anotació o de
prescripció, no tenint res a veure si el programa comptable és d'una empresa o una altra. El que cal
fer-se és que estes regularitzacions deuen fer-se més sovint, per a controlar totes estes desviacions.
Explica l'alcaldia que és un procés de regularització de 2006 a 2015 i que com ja han
assenyalat els portaveus haurà de fer-se més sovint, indicant que s'ordenarà que es faça anualment.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar l'expedient
relatiu als regularització de drets pendents de cobrament 1/2016, amb el detall següent:
“Primer.- Declarar les prescripcions de drets pendents de cobrament resumit en el quadro
següent:
PROPOSTA
2
3
4
5
6
7
11
17
TOTAL

IMPORT
150,25
59,31
2.859,16
1.541,97
213,89
621,57
8,98
574,72
6.029,85

Segon.- Rectificar a la baixa els saldos inicials dels drets pendents de cobrament que han
sigut arreplegats en l'informe i propostes d'Intervenció.
Tercer: rectificar a l'alça els saldos inicials dels drets pendents de cobrament que han sigut
arreplegats en l'informe i propostes d'Intervenció.”

TERCER.- EXPEDIENT
COBRAMENT 2/2016

DE

REGULARITZACIÓ

DE

DRETS

PENDENTS

DE

Es dóna compte de proposta de l'Alcaldia en què s'exposa:
“Vist l'informe de Tresoreria, de data 11 de febrer de 2016, en el que es proposa la baixa de drets
pendents de cobrament per import total de 47.518,64 euros, amb el detall indicat en tal informe.
Vist l'informe de fiscalització favorable de la Intervenció, de data 15 de març de 2016.
Considerant que, en relació a l'òrgan competent, per a la referida rectificació dels saldos inicials,
ja siga a l'alça o a la baixa, per motiu de prescripció o de duplicitats o errors: han d'anul·lar-se
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drets d'exercicis anteriors que tenen el seu reflex en comptes generals. En conseqüència, seguint el
criteri mantingut per el Tribunal de Comptes, l'expedient ha de ser sotmés a Comissió d'Hisenda i
acord de Ple, requerint majoria simple.
ES PROPOSA al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda:
Aprovar l'expedient col·lectiu de baixa de drets reconeguts pendents de cobrament per causes
administratives l'import total del qual ascendix a 47.518,64 euros, amb el detall arreplegat en
l'informe de Tresoreria.
Rafelbunyol, 15 de març de 2016. L'Alcalde”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el seu
vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 22 de març de 2016 en el
que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Encarnación, portaveu del Grup Independents de Rafelbunyol, explica que es tracta de repetir
el que ha dit el secretari, per la qual cosa no afegiran res més.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que en este segon
cas s'anul·len drets per causes administratives, resolucions alcaldia per 9.000 €, per Junta de Govern
Local per 24.000 €, un altre anul·lació sancions policia i altres per duplicitat, baixes definitiva de
vehicles.
Dir que els plens tenen una part important d'explicació als ciutadans que estan presents o
ens seguixen per internet dels assumptes que es tracten, per la qual cosa en comptades ocasions
renunciarem a l'ús de la paraula.
Respon el Sr. Alcalde que ell sempre preguntarà si els portaveus volen manifestar-se sobre el punt a
tractar.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar l'expedient
col·lectiu de baixa de drets reconeguts pendents de cobrament per causes administratives l'import
total del qual ascendix a 47.518,64 euros, amb el detall arreplegat en l'informe de Tresoreria.

QUART.- ADHESIÓ AL CONVENI MARC SUBSCRIT ENTRE L'ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE L'ESTAT I LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA IMPLANTACIÓ
D'UNA XARXA D'OFICINES INTEGRADES D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN L'ÀMBIT
TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 10 de juny de 2.004 i el 31 de juliol de 2.007, va
acordar adherir-se al Conveni marc subscrit entre l'Administració General de l'Estat i la
Comunitat Valenciana per a la col·laboració en la progressiva implantació d'un sistema
intercomunicat de registres de les administracions públiques, popularment conegut com a
“finestreta única”.
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En el Butlletí Oficial d'Estat de data 29 de juny de 2.015, s'ha publicat la Resolució de 16 de juny
de 2.015 de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, pel qual s'ordena la publicació del
Conveni marc amb la Comunitat Valenciana per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades
d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
El Conveni arreplega les mateixes funcions que el Conveni de l'any 2007:
1. Oficines de contacte: consistent en la recepció, registre i remissió de comunicacions del
ciutadà.
2. Oficines d'informació: atenció i orientació personalitzada al ciutadà sobre els servicis
públics i informacions més rellevants de les Administracions intervinents.
3. Oficines de gestió: tramitació conjunta de procediments i tràmits de competència de les
distintes Administracions intervinents.
De moment esta Alcaldia considera que el prudent és continuar prestant els servicis d'oficines de
contacte, com es venia fent fins ara, i implantar d'una manera progressiva la resta de servicis.
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament.
Rafelbunyol a 17 de març de 2.016. Fdo. L'ALCALDE.”

Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió De Comptes, en el
seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament de data 22 de març de 2016 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
esta adhesió al conveni coneguda com a “finestreta única” és un servici que es dóna als ciutadans.
Rafelbunyol va ser pioner en la comarca quan es va adherir a este servici en 2004 i va renovar en
2007. Ara anem a renovar-ho novament. Subscriure les paraules del Sr. Secretari respecte a què ara
hi ha pobles d'al voltant que han subscrit este conveni, per la qual cosa se suposa que hi haurà
menys volum de treball.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, explica estan a
favor de la proposta igual que van fer en 2004 i com a conseqüència que no estava implantat el
servici en molts pobles, venien a registrar-ho ací i tot això donava treball i algun gasto. La nostra
sorpresa va ser quan ens assabentem que no estava en funcionament este servici i ens van explicar
que va ser degut al fet que va eixir publicat en el BOE el nou conveni però no va haver-hi una
comunicació expressa pel que és normal que una cosa així es passe. Dir que estem d'acord amb la
proposta de l'alcaldia d'adherir-nos a la modalitat A, d'oficines de contacte i de moment no es
preocuparia del tema de les taxes, i estaria a l'espera de veure com funciona i de les necessitats que
es plantegen.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, estan a favor de renovar el conveni de la
finestreta única ja que es tracta de donar un servici al ciutadà. Quant al tema de les taxes també són
de l'opinió d'esperar a veure com es desenrotlla el servici i de saber el que realment suposa de gasto
la finestreta i valorar si cal posar taxa a determinats aspectes del servici.
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Explica el Sr. Alcalde que com ja s'ha comentat en 2004 vam ser pioners en este servici. Hui ja són
molts els pobles de la comarca. Ratifica les paraules dels portaveus respecte a la imposició de taxes.
De moment indicar que ens adherim a la modalitat A, oficines de contacte: consistent en la
recepció, registre i remissió de comunicacions del ciutadà.
Sotmesa a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
Adherir-se al Conveni marc amb la Comunitat Valenciana per a la implantació d'una xarxa
d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, aprovat
per Resolució de 16 de juny de 2.015 de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i publicat
en el Boletín Oficial del Estado de data 16 de juny de 2015, classificant l'Oficina Integrada a ubicar
en l'Ajuntament de Rafelbunyol com a “Oficina Contacte”, en els termes que preveu la clàusula
tercera del Conveni.

QUINT.- ADHESIÓ A LA CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT
VALENCIANA
Es dóna compte de la següent Proposta de l'Alcaldia:
“La Generalitat Valenciana té creada per Decret 16/2012 la central de compres de la Generalitat.
L'objectiu de dita central de compres és racionalitzar i ordenar l'adjudicació de contractes,
podent realitzar acords marcs, articular sistemes dinàmics o centralitzar la contractació de servicis
i subministraments d'ús comú, a excepció dels sanitaris, a través de la central de compres de la
Generalitat.
L'article 12 del mencionat Decret preveu la possibilitat d'adhesió voluntària de les entitats
locals de la Comunitat Valenciana i els seus organismes autònoms i ens dependents de les mateixes.
Entenent que la dita adhesió pot ser interessant per a la Corporació, es proposa al Ple de
l'Ajuntament que adopte acord en este sentit.
Rafelbunyol a 17 de març de 2.016. Fdo. L'ALCALDE”

Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia
22 de març de 2016, pel qual es va acordar dictaminar favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat l'assumpte.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, que
actualment l'Ajuntament està adherit a la central de compres de la Diputació i de la FEMP que ens
permet regularitzar contractes de servicis. Ara el que fem a l'adherir-nos a este conveni és obrir
diferents vies per a regularitzar contractes de servicis de l'Ajuntament, com pot ser el de telefonia.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal de Compromís, s'estranyen que no estiguem
adherits des de fa temps.
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El Sr. Bondia, regidor del grup municipal del Partit Popular, ho veuen com una cosa molt
positiva igual que el següent punt de l'orde del dia.
El Sr. Alcalde explica que l'objectiu que es pretén amb esta adhesió és racionalitzar i
ordenar a curt termini els contractes de servicis i subministraments d'ús comú.
Sotmesa a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
Primer.- Adherir-se a la central de compres de la Generalitat Valenciana, creada per Decret
16/2012, respecte a tots els subministraments i servicis susceptibles de ser contractats a través dels
Acords Marc celebrats per dita Central de Compres.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde President, D. Francisco Alberto López López, perquè amb la
seua firma subscriga l'Acord d'adhesió a la Central de Compres de la Generalitat Valenciana.”

SEXT.- ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ De l'ESTAT
Es dóna compte de la següent Proposta de l'Alcaldia:
“El passat 30 de desembre de 2015 va ser publicada en el Boletín Oficial del Estado l'orde
HAP/2834/2015, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'orde EHA/1049/2008, de 10 d'abril,
de declaració de béns i servicis de contractació centralitzada.
Esta orde desenrotlla el procediment d'adhesió a la central de Contractació de l'Estat de,
entre altres Administracions Públiques, les Entitats Locals, establint-se dos fases: una primera
d'adhesió genèrica a la central de contractació de l'Estat, i una segona d'adhesió voluntària a un
acord marc específic.

Entenent que la dita adhesió pot ser interessant per a la Corporació, es proposa al Ple de
l'Ajuntament que adopte acord en este sentit.
Rafelbunyol a 17 de març de 2.016EL ALCALDE”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia
22 de març de 2016, pel qual es va acordar dictaminar favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat l'assumpte.
. El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, reitera que
amb estes adhesions s'obrin diferents vies per a regularitzar els contractes de servicis.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal de Compromís, amb esta adhesió ens adherim
a un conveni genèric, i amb posterioritat si hi ha algun tema concret, ja ens adherim a eixe. A favor
9
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El Sr. Bondia, regidor del grup municipal del Partit Popular, indica que tot el que siguen
ferramentes per a gestionar millor l'ajuntament els pareix correcte.
El Sr. Alcalde indica que també estan a favor.
Sotmesa a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda l'adhesió genèrica a la
central de contractació de l'Estat, d'acord amb el que disposa l'article 205 del text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i en els
articles 7 i 8 de l'Orde EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i servicis de
contractació centralitzada, a través del qual es manifesta expressament la voluntat d'este Ajuntament
d'integrar-se en el règim general de funcionament de la Central de Contractació de l'Estat.

SÈPTIM.- APROVACIÓ REGLAMENT DE LA mesa GENERAL DE NEGOCIAÓN DELS
EMPLEATS PÚBLICS De l'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
Es dóna compte de la següent Proposta de l'Alcaldia:
“El passat dia 4 de març de 2.016 es va procedir a la constitució de la nova Mesa General de
Negociació Colectica, que té per objecte la determinació de les condicions de treball dels empleats
públics de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Entre els acords adoptats en la dita sessió va estar l'aprovació del Reglament de la Mesa General
de Negociació dels Empleats Públics de l'Ajuntament de Rafelbunyol, el qual establix les normes
d'organització i funcionament de la dita Mesa, i que, tal com s'explica en l'exposició de motius,
suposa un “compromís de diàleg entre els distints actors implicats per a aconseguir un enteniment
en la negociació col·lectiva que defenga i millore la qualitat dels servicis públics de l'Ajuntament
de Rafelbunyol.”
Es proposa al Ple de l'Ajuntament, prèvia emissió d'informe jurídic per part de la Secretaria de la
Corporació sobre el procediment a emprar, que procedisca a l'aprovació del dit Reglament
Rafelbunyol a 14 de març de 2.016. L'ALCALDE”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia
22 de març de 2016, en el que es va acordar dictaminar favorablement al Ple de l'Ajuntament per
tres vots a favor, dels representants dels grups PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol, i dos
abstencions, dels representants dels grups del partit popular i Compromís per Rafelbunyol.
Explica el Sr. Alcalde explica que ha tingut en compte les intervencions dels grups en la
comissió i que s'ha procedit a modificar l'art. 3 relatiu a la composició de la mesa, amb la menció de
la paritat entre hòmens i dones i es redacta la representació dels grups polítics en la mesa de tal
manera que quede garantida la presència de tots els grups polítics municipals en la mesa general de
negociació, passant a llegir la modificació relativa a esta representació.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol indica amb esta modificació
s'apaga el malestar que es va originar en comissió pel tema de la representació. Es tracta d'un
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reglament que es crega perquè servisca com a compromís de dialogue entre les dos parts, mostrantse a favor del mateix.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, s'al·lega de la modificació que ha
realitzat l'equip de govern perquè era carregar-se d'una manera fulminant un acord aprovat en
l'anterior legislatura. És veritat que este pas, no sols és la modificació de l'art. 3, sinó que s'haurà de
convocar l'anterior mesa per a aprovar l'acta i constituir-se la nova mesa general d'acord amb l'art.
35.3 d'EBEP. Li indica al Sr. Alcalde que quan en comissió va parlar de paritat no es referia a la
igualtat de gènere, sinó entre l'administració i treballadors, perquè en l'anterior redacció no existia
esta igualtat entre el nombre de representants entre l'administració i la part sindical. També indica
que estes modificacions haurien de presentar-se en temps suficient, perquè la nova redacció els ha
arribat per correu electrònic a les 13 hores de hui i no ha accedit a la informació fins a la cinc,
desmuntant tota la defensa i el treball realitzat. De totes maneres dir que s'alegra de la rectificació.
El Sr. Bondia, regidor del grup del Partit Popular, també expressa l'alegria del seu grup per esta
nova redacció, perquè com ja van dir en comissió, no entenien com s'havia convocat la mesa i no
s'havia respectat la moció que es va aprovar per unanimitat en l'anterior legislatura. Amb esta nova
redacció es garantix la transparència i la participació.

El Sr. Alcalde explica que amb esta nova redacció ja se soluciona el tema de la paritat entre la
representació sindical i l'administrativa.
Finalment sotmés a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda aprovar
inicialment el reglament de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Ajuntament
de Rafelbunyol, el qual s'exposa al públic durant el termini de trenta dies als efectes d'examen de
l'expedient i presentació de reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o suggeriments,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases
del Règim Local

OCTAU.- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS DE REMARASA, DESPRÉS DE
LA QUALIFICACIÓ DEL REGISTRADOR DE LA PROPIETAT.
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia
22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups municipals, els mateixos manifesten la seua
conformitat.
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Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda aprovar la
modificació dels estatuts de de la Societat Pública de Titularitat Municipal Residència de Majors de
Rafelbunyol S.A. (REMARASA) relatiu a la modificació de l'article 3 dels estatuts (Objecte social):
“Constituirà l'objecte de la societat l'organització i gestió de l'explotació de places
residencials concertades i tres estades diürnes concertades en la Residència de Tercera Edat
“Mare de Déu del Miracle” de Rafelbunyol, així com el promoure i impulsar programes i activitats
educatives, socioculturals i de foment d'autonomia i independència dels majors, desenrotllant
programes de rehabilitació i reinserció sociosanitàries. Igualment, constituirà objecte de la
societat la gestió i prestació de servicis de fisioteràpia i rehabilitació en el Centre de Rehabilitació
de Rafelbunyol, la prestació de servicis de rehabilitació físics i termos-lúdics dirigida al públic en
general i la prestació de servicis de restauració a col·lectivitats socials en risc d'exclusió social”
Si la Llei exigira per a l'exercici de les activitats incloses en l'objecte social, algun títol
professional, estes han de realitzar-se per mitjà de persona que ostente la titulació requerida.
La societat podrà realitzar les activitats integrants del seu objecte social, totalment o
parcialment de mode indirecte, per mitjà de la titularitat d'accions o participacions en societats
amb objecte idèntic o anàleg. Així mateix, podrà constituir als mateixos fins altres societats en què
participen qualssevol altres entitats públiques o privades i/o persones físiques o jurídiques.”
I en compliment del que establix l'article 70.2 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local s'ordena la publicació el text íntegre de la modificació amb expressió
dels oportuns recursos.

NOVÉ.- APROVACIÓ DEL CONVENI BÀSIC BILATERAL A TRAVÉS DEL QUAL ES
FORMALITZA L'ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L'ORGANISME
AUTÒNOM adressa CENTRAL DE TRÀNSIT I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE
MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT
Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia:
“Des de la adressa General de Trànsit, se'ns comunica l'oportunitat de procedir a la firma d'un
Conveni Bàsic Bilateral a través del qual es formalitza l'adhesió al conveni subscrit entre
l'Organisme Autònom adressa Central de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i
províncies en matèria de seguretat viària.
La firma del dit Conveni es considera necessari als efectes de poder accedir a la base de
dades de conductors i vehicles, atés que a partir del dia 1 de març s'ha inclòs una nova versió
d'ATEX que incorpora novetats com una nova organització visual o majors requisits d'identificació
en l'accés.
Per allò que s'ha exposat es proposa al Ple de l'Ajuntament que adopte acord d'aprovació
del dit Conveni Bilateral.
Rafelbunyol a 17 de març de 2.016. L'ALCALDE”
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Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia
22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups municipals, els mateixos manifesten la seua
conformitat.
Sotmés l'assumpte a votació el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda sol·licitar
l'adhesió al Conveni Bàsic Bilateral a través del qual es formalitza l'adhesió al conveni subscrit
entre l'organisme Autònom adressa Central de Trànsit i la federació Espanyola de Municipis i
Província en matèria de seguretat viària.

DESÉ.- PROPOSTA D'INICI DE L'EXPEDIENT TENDENT A LA CONCESSIÓ DE
DISTINCIONS I CONDECORACIONS A MEMBRES DEL COS DE LA POLICIA LOCAL.
Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia:
“El Decret 189/2006, de 22 de desembre, del Consell, regula les distincions i condecoracions que
es concedisquen per la Generalitat als membres dels Cossos de la Policia Local de la Comunitat
Valenciana.
Entre les condecoracions es regula en l'article 4 la Cruz al Mèrit Policial amb Distintiu Blau,
establint-se en el seu apartat d) “Realitzar estudis professionals o científics rellevants que
prestigien la institució a què pertany”
En este supòsit es troba l'Inspector cap de la Policia Local, D. Alfredo pacheco Torralba,
que recentment ha obtingut el Doctorat amb la tesi relativa a “Una aproximació a l'estudi de la
cultura organitzacional en la Policia Local de la Comunitat Valenciana des d'una perspectiva
sociològica”
En atenció als dits mèrits, se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que formule proposta a la
Presidència de la Generalitat de concessió de les següents distincions i condecoracions als
següents membres del Cos de la Policia Local de Rafelbunyol:
Cruz al Mèrit Policial amb distintiu Blau: a l'Inspector Cap, D. Alfredo Pacheco Torralba
Rafelbunyol a 17 de març de 2.016. L'ALCALDE
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia
22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups municipals, els mateixos manifesten la seua conformitat
El Sr. Alcalde reitera les paraules de la proposta, indicant que recentment ha obtingut el
Doctorat amb la tesi relativa a “Una aproximació a l'estudi de la cultura organitzacional en la
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Policia Local de la Comunitat Valenciana des d'una perspectiva sociològica”. Pensa que devem
felicitar-nos per tindre un doctor en sociologia com inspector cap de la policia local.
Sotmesa la proposta a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
Formular proposta a la Presidència de la Generalitat de concessió de les següents distincions i
condecoracions als següents membres del Cos de la Policia Local de Rafelbunyol:
Cruz al Mèrit Policial amb distintiu Blau: a l'Inspector Cap, D. Alfredo Pacheco Torralba, per
haver obtingut el Doctorat amb la tesi relativa a “Una aproximació a l'estudi de la cultura
organitzacional en la Policia Local de la Comunitat Valenciana des d'una perspectiva
sociològica

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOLCITANO LA
CREACIÓ D'UNA SEGONA PLAÇA DE CONSERGE
Per part del Sr. Bondia, regidor del grup del Partit Popular es llig la moció següent:
“El col·legi CEIP Verjurat del Miracle actualment té una única plaça de bidell. En el nostre
programa electoral, en l'apartat d'educació ja incloíem la creació d'una plaça més de bidell. El
passat 04 de març es va presentar una petició per part de l'equip directiu del CEIP Verjurat del
Miracle, amb registre d'entrada: 1094 en la que, s'exposen les necessitats d'atenció que precisa el
centre educatiu, per a cobrir amb garantia els treballs diaris realitzats per consergeria.
Els motius que fan necessària la creació de la segona plaça de conserge, són òbvies. En el present
curs escolar, el centre té en matrícula a 941 alumnes/as i per al pròxim curs escolar 2016-17
s'estima que l'índex de matriculació ascendisca al voltant dels 1.000 alumnes. Per això, les tasques
diàries del conserge no es poden realitzar amb l'eficiència i eficàcia que es deurien. A més, el
centre compta amb quatre portes d'entrada/eixida per a l'alumnat les quals han de ser controlades
amb el màxim rigor en els moments puntuals que coincidixen amb l'entrada i eixida de l'alumnat.
Un altre problema afegit és que el centre està dividit en 5 blocs d'actuació entre els que hi ha
distàncies considerables que fan impossible que un únic conserge puga atendre el servici de
consergeria a la mateixa vegada que realitza tasques d'administració; ja que estes requerixen
l'eixida del seu lloc d'atenció a una altra de les instal·lacions del centre quedant la consergeria
desatesa. Esta demanda, també ha sigut sol·licitada per l'equip directiu del CEIP Verjurat del
Miracle en data 4 de març de 2016 amb número de registre. 1094. En la dita sol·licitud es proposa
que l'Ajuntament duga a terme la contractació d'una segona persona que desenrotlle les funcions
de consergeria i així poder oferir un servici de qualitat a la comunitat escolar.
Fent referència als motius exposats amb anterioritat, queda constància suficient de què una única
plaça conserge no pot garantir un servici d'atenció i qualitat de les tasques que es desenrotllen,
diàriament, en la consergeria del CEIP Verjurat del Miracle siti a Rafelbunyol. Per això,
sol·licitem a l'equip de Govern la creació d'una segona plaça de bidell, contractada per
l'Ajuntament, per a poder dur a terme una millora en l'organització de consergeria i d'esta manera
poder realitzar un treball més eficient en les tasques diàries i oferir una atenció de qualitat a tota la
comunitat educativa.
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Seguint la nostra proposta electoral i atenent la sol·licitud, sol·licitem a l'equip de Govern la
creació d'una segona plaça de bidell per a realitzar un treball eficient de les tasques diàries de
vigilància, de custòdia i de la conservació dels edificis d'infantil i primària
PROPOSTES D'ACORD:
1-Crear una segona plaça de conserge, a temps complet, fent ús de la borsa de treball que es va
crear després de l'Oposició per a bidell que es va realitzar en l'anterior legislatura, si està en vigor
l'actual borsa. I si no que es creu una nova borsa per a cobrir este lloc de treball.
2-Si la jornada completa no és possible per algun motiu que considere l'equip de govern, es
proposa crear esta segona plaça en dedicació de mitja jornada, de manera que en els moments que
el centre estime que són necessaris que tinguen un suport, siguen coberts de manera satisfactòria.”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia
22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple per unanimitat.
Continua explicant el Sr. Bondia, que tal com s'explica la moció és necessària ja la segona
plaça de conserge encara que no estiguem obligats a ella fins a la creació del nou centre escolar, per
la qual cosa avançar eixe bidell el temps que coste de construir este nou centre serà beneficiós per a
nosaltres.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que es tracta
d'un problema que s'arrossega durant molts anys, però a causa de les limitacions econòmiques de
l'ajuntament, era de difícil solució, per la qual cosa es cobria a través dels enclavaments laborals
d'ACMURSA, quan funcionava o de reforços en horari determinat de personal de l'ajuntament. Ara
es creu que d'ací a un any tindrem un nou col·legi, amb la qual cosa l'obligació del nou bidell la
tenim també prop. Avançar-se, tal com indica la moció, ho veuen inconvenient. Afegir que este
equip de govern ja ho tenia previst en els pressupostos a jornada completa, per la qual cosa estan a
favor.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal de Compreels meus, indica que es tracta
d'una moció que tots compartixen la necessitat d'esta plaça. La llei de pressupostos ens imposava
unes limitacions en la contractació de personal i es pal·liava el tema com es podia. Creuen que ha
arribat l'hora de crear la plaça. Encara que en la llei de pressupostos de 2016 encara hi ha eixa
limitació si anem documentant la petició tindrem més força per a la seua posada en marxa.
El Sr. Alcalde també s'alegra de la presentació d'esta moció. Recorda que en el consell escolar de
febrer ja es va plantejar el tema i es va comprometre a crear la plaça en els pressupostos de 2016,
reiterant que en l'esborrany de pressupostos ja està contemplada. Creu que la plaça està més que
justificada pel gran nombre d'alumnes i personal docent que hi ha dia de hui té el CEIP. Indicar que
este equip de govern també ha continuat posant pegats i durant uns mesos han tingut una xica del
programa salari jove. Ara ja no està i es torna a enviar a treballadors de l'ajuntament
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP DE COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL
SOL·LICITANT LA CREACIÓ DE LA FIGURA De l'AGENT DE DESENROTLLAMENT
LOCAL.
Per part del Sr. Carbonell, regidor del grup de Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
Ja fa molts anys, el 5 d'octubre de 2000 i a proposta de COMPROMÍS es va aprovar una moció per
a la contractació d'un Agent de desenrotllament local (ADL), que en aquell moment estava
subvencionada amb un 80 % per la Generalitat Valenciana. L'ADL va començar a treballar el
18/12/2001 i va finalitzar el 18/12/2005 al finalitzar el conveni firmat entre l'Ajuntament i la
Generalitat. En aquell moment el govern municipal del PP, en anys de bonança econòmica i sense
cap limitació i/o dificultat per a la contractació, va desestimar crear la plaça d'ADL a l'Ajuntament
de Rafelbunyol.
Anys després els ADL són centres associats al SERVEF i desenrotllen tasques pròpies de polítiques
actives d'ocupació; paper fonamental en la política de la Conselleria de Rafa Climent i del Govern
Valencià al convertir-se en nexe d'unió entre el SERVEF i la ciutadania.
Anys després El Govern del PP va decidir tornar-los a subvencionar, però en l'últim minut que els
quedava de govern no dotaren prou els pressupostos de 2015 per a fer front a les subvencions en un
intent d'eliminar els ADLs. Gràcies a l'esforç de la Conselleria i a una ràpida resposta es donarà
continuïtat a este programa, concedint subvencions per valor de 3.509.681 €.
Encara que és difícil que les ajudes ens arriben per a l'any 2016, però si per als anys posteriors,
des de COMPROMÍS presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que es creu la figura de l'Agent de desenrotllament local a l'Ajuntament de Rafelbunyol.
2. Que es contemple al pressupost la partida necessària per a fer front a la seua
contractació”.
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia
22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple per unanimitat.
Continua explicant el Sr. Carbonell que tenint coneixement dels problemes existents per a
mantindre els llocs de treball ja existents, es van posar en contacte amb el cap de gabinet del
Conseller i els van informar que ja s'havia solucionat l'assumpte. També van indicar que eixiria una
orde per a donar-li continuïtat en el temps i contractar nous ADL. També ens van indicar que volien
dotar de major importància a esta figura en els municipis, per la qual cosa plantegen que s'incloga ja
en els pressupostos.
El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol, explica que consideren important la
creació d'esta figura per a posar en marxa projectes per a la promoció econòmica i iniciatives per a
generar treball en el municipi. Com ja s'ha dit esta figura es va crear i es va mantindre en el
municipi durant l'existència de subvencions. Pareix, tal com ens ha informat el Sr. Ciges, que pareix
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que donaran novament subvencions per a ADL, i que en els pressupostos de 2016 ja hi havia una
partida pressupostaria que ho arreplegava anticipen el vot a favor del seu grup.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, ratifica les paraules de comissió perquè es tracta
d'una figura important pel que votaran a favor.
El Sr. Ciges, regidor d'ocupació saluda els assistents i als internautes. Inicia l'exposició indicant que
des del primer dia ha sigut objectiu d'este equip de govern la creació d'esta figura com un
instrument dinamitzador de creació i formació d'ocupació, així com dinamitzar el teixit empresarial
i la promoció econòmica local, sense entendre la seua inexistència durant tots estos anys. Explica
que el passat 3 de desembre van tindre una reunió amb la Secretària autonòmica d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, comerç i treball i amb la directora general d'Ocupació i Formació
del SERVEF, on els van informar sobre la prioritat de la contractació d'un Agent de desenrotllament
local per a 2016. Els van comunicar que el SERVEF està renovant les ajudes concedides per a
continuar la contractació d'estos tècnics. Evidentment no ens podem acollir a estes ajudes, però que
estan treballant per a executar ajudes per a noves contractacions d'ADL. Està previst que el
SERVEF assumisca el 80 % del gasto fins a un màxim de 20.000 €. Per això l'equip de govern ha
previst una partida pressupostària per a poder acollir-nos a esta subvenció quan es convoque i poder
fer realitat la contractació d'un ADL
El Sr. Carbonell indica que té anys d'experiència i coneix la tendència de l'equip de govern a fer
seues les propostes d'altres grups. És una cosa que passava abans i continua passant ara. Li pareix
bé que hagen tingut reunions, però les iniciatives polítiques es fan públiques, i qui ha fet pública la
necessitat de contractar a un ADL ha sigut Compromís. Continua indicant que s'alegra que siga una
aspiració compartida per tots, però els recorda que ací se'n va a votar la proposta de Compromís. I si
el Sr. Ciges informa, també ho ha fet ell en Comissió.
El Sr. Encarnación reitera que en Junta de Govern el Sr. Ciges els va informar d'este assumpte i està
molt bé que el grup de Compromís present una moció en què està d'acord i que la votaran a favor,
però insistix que la informació li la va facilitar el Sr. Ciges en Junta de Govern, si amb açò vosté
pensa que volem capitalitzar l'assumpte, més lluny de la realitat, simplement vol informar que es
tracta d'una proposta en què l'equip de govern ja estava treballant de cara als pressupostos de 2016.
El Sr. Ciges respon que si les propostes es fan públiques, hi ha una nota de premsa sobre la reunió
que van mantindre per a tractar d'este tema.
Li pareix molt bé les notes de premsa, però qui aprova i decidix el que es fa és el ple de
l'ajuntament, i els recorda que la iniciativa ha sigut del seu grup.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA DE FOMENT

DESÉ TERCER.- PROPOSTA FORMULADA PER AIGÜES DE VALÈNCIA SA PER A LA
IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE telecomptadors PER RÀDIO FREQÜÈNCIA
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Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“L'entitat adjudicatària dels servicis d'aigua potable i clavegueram, Aigües de València
S.A., ha elevat a l'Ajuntament una proposta d'implantació d'un sistema de tele-comptadors per
radiofreqüència.
La dita proposada l'emmarquen dins de la campanya de busca d'avaries en les canonades,
amb la finalitat de disminuir el volum de fugues en la xarxa i millorar el rendiment hidràulic del
servici. En la seua proposta justifiquen la mesura pels avantatges que suposen per a l'usuari com
per a l'Ajuntament.
Així, per a l'usuari, consideren que amb la implantació d'esta sistema de tele-comptadors
no es molestarà ni invadirà la privacitat dels abonats, i es podran detectar anomalies com a fugues
o consums elevats, desapareixent errors manuals de lectura, disminuint-se al seu torn la
presentació de reclamacions per este motiu.
Per a l'Ajuntament destaquen que s'eleva la qualitat i el nivell del servici, millora la
satisfacció del ciutadà i permet avançar en polítiques d'ús racional i sostenible de l'aigua
Pel dit motius proposen canviar tots els comptadors existents de classe B per comptadors
de classe metrològica C, la qual cosa comportaria l'increment tarifari en la quota de conservació
de comptadors, que per al comptador de calibre més usual suposa un increment de 0,425 € al mes
La proposta ha sigut debatuda en el si de la Junta de Govern Local, i s'ha considerat
convenient per a l'interés públic. Al seu torn ha sigut objecte d'informe per part dels servicis tècnics
de l'Ajuntament, que també la consideren convenient, atés que el sistema de tele-lectura fomenta la
reducció d'emissions de CO2.
En definitiva, es proposa al Ple de l'Ajuntament en què, per raons d'interés públic,
s'autoritze a l'actual empresa concessionària a la implantació del sistema de tele-comptadors per
radiofreqüència, amb l'increment tarifari proposat en la quota de manteniment de comptadors.
Rafelbunyol a 17 de març de 2.016. Fdo. L'ALCALDE”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de Foment
del dia 22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per quatre vots a favor, dels representants dels grups Socialista, Compromís per
Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol, i una abstenció, del representant del Grup del Partit
Popular.
Explica el Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, que consideren que
els nous temps porten nous mètodes per a fer polítiques més sostenibles amb el medi ambient. Per
este motiu la implantació d'estos comptadors, significarà que Rafelbunyol entre de ple en la
racionalització d'un recurs com és l'aigua, cada vegada més escassa. La implantació dels
contenidors significa també implantar una nova metodologia per a la busca d'avaries i fugues
d'aigua que al final significa menys consum d'aigua i per tant, menys emissions de CO2. A través
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d'un consum real i diari de cada casa es podrà detectar més fàcil i ràpidament les fugues que es
produïsquen, la qual cosa suposarà un major rendiment hidràulic que actualment està al voltant del
75%. Este nou comptador ens facilitarà 24 lectures diàries, la qual cosa permetrà conéixer el
consum real d'allò que s'ha consumit, a través d'una APP. És un sistema que ja està implantat en
moltes poblacions i inclús en el polígon industrial. El preu d'este nou comptador és de 42 cèntims
mensuals, la qual cosa significa 5,04 € anuals. Esta pujada serà amortitzada en el mateix rebut de
l'aigua per la baixada del TAMER, que ha sigut del 3,2%.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal Compromís per Rafelbunyol, explica que la
instal·lació d'estos comptadors per radiofreqüència és una cosa positiva per als usuaris perquè és
veritat que no molesta la privacitat i poden detectar-se avaries en la instal·lació. També es parla de
l'emissió de CO2, és veritat que si més no consum d'aigua, menys emissió d'este gas es produïx pel
fet que les bombes i l'electricitat treballen menys. Però per a l'empresa també hi ha més avantatges,
perquè no haurà de manar a ningú a llegir comptadors, tindrà menys personal. Fins ara estem pagant
de manteniment de comptador 5 €/anuals, perquè no cal oblidar l'IVA. Ara la nova proposta no és
de 0,42, perquè si li apliquem el 21% d'IVA ascendix a 1,54 € al trimestre, per la qual cosa
acabarem pagant 6,54 € anuals, per la qual cosa pregunta si no podrien mantindre el mateix preu,
perquè els avantatges són per a l'empres també. També indica que mesclar la TAMER amb el
comptador, són coses molt diferents i que no cal fer. El que es paga al TAMER és el tractament de
residus sòlids i això s'ha baixat perquè tota l'esquerra valenciana ha estat lluitant perquè així
ocórrega. No és correcte dir que la pujada del manteniment del preu de comptador, serà
compensada amb la baixada del TAMER.
Conclou indicant que els pareix molt bé el canvi de comptadors, però no entén per què han de
pagar-ho els veïns.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, considera la idea molt bona i estan a favor de la
instal·lació dels comptadors per radiofreqüència, pels avantatges que suposa la instal·lació dels
comptadors, passant a detallar-les d'acord amb l'escrit de presentació de l'empresa: lectura amb
comptador més fiable i sense cap molèstia als veïns, detecció de fugues dins de casa i la xarxa,
detecció robatori d'aigua, reducció emissions CO2… Es tracta d'una sèrie de millores per als veïns,
però no estem d'acord en la pujada de la tarifa del manteniment de comptador que deu d'assumir el
consumidor, uns 6 € a l'any amb l'IVA, la qual cosa suposa uns 25.000 € anuals. També ens demana
permís per a col·locar uns receptors de senyals en fanals i edificis públics. Per tot allò que s'ha
exposat pensem que el cost dels comptadors deu assumir-ho l'empresa, perquè ja estem pagant un
manteniment de comptador. Amb la instal·lació d'este sistema l'empresa també es beneficia: menys
consum d'aigua, detecció de robatori d'aigua, menys fugues, … Per a la instal·lació d'estos
telecomptadors, l'empresa deu d'utilitzar mobiliari i edificis públics. Insistix que estan a favor de la
implantació d'este nou tipus de comptadors, però no del seu càrrec als veïns, indicant que ha de ser
l'empresa la que assumisca tot el cost, perquè només amb l'estalvi de personal ja quasi compensa el
gasto de 25.000 € anuals. Conclou sol·licitant que es reconsidere l'oferta presentada per l'empresa.
El Sr. Alcalde respon que les ciutats avancen cap al segle XXI. Com ja s'ha dit no som el primer
poble que ens adaptem a este sistema que suposa beneficis tant per a l'empresa com per als
consumidors, passant a llegir la proposta de l'alcaldia respecte d'això. Es tracta de beneficis que
considerem molt considerable, perquè gràcies a l'APP que podran descarregar-se els veïns.
L'empresa podrà detectar avaries o consum anòmal i avisar a l'usuari. És raonable que es presente
este debat sobre l'augment de la taxa, un augment que és raonable. A l'empresa se li va plantejar, en
la Junta de Govern a qui va acudir, les mateixes qüestions que està plantejant ara l'oposició. Després
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d'un debat i d'una segona negociació es va acordar que el preu fora el mateix que el preu que pacte
amb l'empresa l'anterior govern per a instal·lar la telelectura en el polígon industrial. Entén el
portaveu del partit popular, però li demana també comprensió per a este govern que vol el millor per
al ciutadà. S'han interessat i han fet esbrinaments, comprovant que tenen preus més baixos que
altres poblacions.
El Sr. Encarnación indica que per algunes de les afirmacions fetes, per a alguns encara estaríem en
el bolígraf i el paper i no haguérem evolucionat. La nova tecnologia i el futur ens obliguen a invertir
en millores. Estem en el futur i amb l'aplicació d'esta nova ferramenta reduïm l'emissió del CO2.
Hem parlat que el cost dels comptadors deu assumir-ho Aigües de València, però no oblidem que es
tracta d'una mercantil amb què l'anterior govern firme un contracte de 25 anys i és el que tenim.
Hem negociat al màxim i hem aconseguit que la taxa siga prou reduïda. En referència al TAMER,
al final es mesura per m3 per aigua que gastem. És veritat que hi haurà gent que mirarà el detall,
però hi ha altres que no i si al final de l'any hi ha una diferència, és quan bota l'alarma. La reflexió
plantejada és que si es reduïx el TAMER, al final de l'any, la pujada real serà de 1’28 € i no de 5
més IVA com s'està plantejant.
El Sr. Carbonell respon que en el segle XXI i en les noves tecnologies estem tots, no és només
privatiu de vostés. Nosaltres a la modernitat estem apuntats tal vegada abans que vosté. En
referència al TAMER insistix que no entén que intente compensar la pujada de la taxa de
manteniment del comptador de l'aigua amb la reducció de la taxa del TAMER que s'ha aconseguit
amb negociacions, encara que vagen en la mateixa factura, són conceptes diferents. Estan a favor de
la instal·lació d'este nou sistema, però que el cost siga assumit per l'empresa, perquè estarem pagant
5 euros més IVA el comptador al trimestre per quinze anys que queden de contracte, ho pagarem
moltes vegades, igual que està ocorrent amb el que ja tenim. Reitera que estan a favor del canvi dels
comptadors però que se li diga a l'empresa que deuen d'assumir el cost, que nosaltres els cedirem les
instal·lacions municipals, perquè no estem d'acord en la pujada.
El Sr. Saborit no entén això del “boli i el paper”, perquè tots estem d'acord que cal posar els nous
comptadors. El Partit Popular ja fa anys que es va posar este sistema en el polígon industrial. Estem
en contra de pagar més pel manteniment del comptador, reiterant les paraules del Sr. Carbonell
sobre este assumpte. No es parla d'una quantitat molt elevada d'inversió, i creuen que l'empresa amb
el que s'estalviarà pot fer-se càrrec de les inversions. A més anem a cedir-li l'ús d'instal·lacions a
una empresa privada. Podem cobrar-li un lloguer per l'ús de les instal·lacions i amb això pagar la
inversió.
Respon el Sr. Alcalde que respecte “a l'acabe segle XXI”, només volia expressar que ens devem
d'adaptar a les noves tecnologies. Ens sorprén la posició del Partit Popular, perquè estan reclamant
una qüestió que van aprovar quan estaven en el govern. Perquè no li van dir a Aigües de València el
mateix que ara estan reclamant que li diguem. És quelcom incoherent. Reitera que s'ha negociat en
l'empresa la instal·lació dels comptadors en el municipi. Sol·licita comprensió ja que en 2006 es van
instal·lar estos tipus de comptadors en el polígon industrial amb la mateixa tarifa que ara s'està
plantejant aprovar.
El Sr. Encarnación recorda al portaveu del Partit Popular que en 2006 quan van firmar per a 25 anys
van condicionar que a hores d'ara no podem pressionar a l'empresa, ja que si li diem que
assumisquen el cost, tal vegada ens quedem sense este tipus de comptador. Respecte al comptador
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d'Iberdrola que indiquen que és gratuït, segons un article del periòdic, ens costarà uns 0,86 cèntims
més IVA més del que costa ara.
El Sr. Saborit respon que en 2006 es van reunir amb la presidència d'AEPIR i els van explicar les
condicions de la instal·lació del nou sistema i el cost. Després d'una reunió entre ells, ens van
indicar que estaven d'acord, perquè una fuga en una empresa suposa un cost molt elevat. Respecte al
contracte firmat amb Aigües de València, les inversions necessiten un llarg període de temps per a
realitzar-se, la qual cosa condiciona el període de vigència del contracte. L'empresa sol·licitava fins
a uns 45 o 50 anys, però tots en plenari vam estar d'acord en què fora per 25 anys. Respecte a què
els sorprén la nostra posició, també a nosaltres ens sorprén la de l'equip de govern. Insistix en el fet
que estan d'acord en la instal·lació dels nous comptadors i que si no ho acceptem, l'empresa
finalment ho farà. Respecte als comptadors d'Iberdrola, també s'ha informat i des d'Iberdrola li han
informat que els comptadors que s'estan canviant són a cost zero.
El Sr. Carbonell insistix en el fet que volen que s'instal·le este sistema però no volen que es
carregue al veí de Rafelbunyol amb més pagaments, sinó que es faça càrrec l'empresa, que no és
total de tot el cost, perquè continuarem pagant pel manteniment del comptador.
El Sr. Alcalde explica que ja han negociat amb l'empresa i li han dit que volien que fóra gratuït.
L'empresa ha dit que no i si no imposem esta nova taxa no tindríem el sistema de la telelectura.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per set vots a favor dels regidors del grup del
PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis vots en contra dels regidors dels grups del Partit
Popular i Bloc-Compromís acorden:
Donada compte de la Proposta formulada per Aigües de València S.A., empresa concessionària dels
servicis d'aigua potable i clavegueram en el municipi de Rafelbunyol, en la que proposen:


Canviar tots els comptadors existents de classe B, per comptadors de classe metrològica C
amb mòdul de radiofreqüència i implantació de la xarxa fixa de relectura, segons memòria
que adjunten a la proposta, en el termini d'un any des de l'aprovació per part de
l'Ajuntament de Rafelbunyol de la proposta.



Establiment de les següents tarifes de conservació de comptadors de telelectura en tot el
municipi:
*Calibre fins a 15 mm: 1,815 €/mes
*Calibre 20 mm: 2,386 €/mes
*Calibre 25 mm: 2,386 €/mes
*Calibre 30 mm: 3,764 €/mes
*Calibre 40 mm: 5,549 €/mes
*Calibre 50 mm: 8,303 €/mes
*Calibre 65 mm: 16,633 €/mes
*Calibre 80 mm: 24,933 €/mes
*Calibre 100 mm: 33,162 €/mes
*Calibre 125 mm: 49,743 €/mes

Vist l'informe emés pels servicis tècnics municipals en data 14 de març de 2.016
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Vista la següent Proposta formulada per l'Alcaldia en data 17 de març de 2.016:
L'entitat adjudicatària dels servicis d'aigua potable i clavegueram, Aigües de València S.A.,
ha elevat a l'Ajuntament una proposta d'implantació d'un sistema de tele-comptadors per
radiofreqüència.
La dita proposada l'emmarquen dins de la campanya de busca d'avaries en les canonades,
amb la finalitat de disminuir el volum de fugues en la xarxa i millorar el rendiment hidràulic del
servici. En la seua proposta justifiquen la mesura pels avantatges que suposen per a l'usuari com
per a l'Ajuntament.
Així, per a l'usuari, consideren que amb la implantació d'esta sistema de tele-comptadors
no es molestarà ni invadirà la privacitat dels abonats, i es podran detectar anomalies com a fugues
o consums elevats, desapareixent errors manuals de lectura, disminuint-se al seu torn la
presentació de reclamacions per este motiu.
Per a l'Ajuntament destaquen que s'eleva la qualitat i el nivell del servici, millora la
satisfacció del ciutadà i permet avançar en polítiques d'ús racional i sostenible de l'aigua
Pel dit motius proposen canviar tots els comptadors existents de classe B per comptadors
de classe metrològica C, la qual cosa comportaria l'increment tarifari en la quota de conservació
de comptadors, que per al comptador de calibre més usual suposa un increment de 0,425 € al mes
La proposta ha sigut debatuda en el si de la Junta de Govern Local, i s'ha considerat
convenient per a l'interés públic. Al seu torn ha sigut objecte d'informe per part dels servicis tècnics
de l'Ajuntament, que també la consideren convenient, atés que el sistema de tele-lectura fomenta la
reducció d'emissions de CO2.
En definitiva, es proposa al Ple de l'Ajuntament en què, per raons d'interés públic,
s'autoritze a l'actual empresa concessionària a la implantació del sistema de tele-comptadors per
radiofreqüència, amb l'increment tarifari proposat en la quota de manteniment de comptadors.
Vist el dictamen formulat per la Comissió Informativa de Foment de data 22 de març de 2.016, en el
que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per quatre vots a favor, dels
representants dels grups Socialista, Compromís per Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol, i
una abstenció, del representant del Grup del Partit Popular.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, dels Regidors dels grups Socialista i Independents de
Rafelbunyol, i sis vots en contra, dels Regidors dels Grups del Partit Popular i de Compromís per
Rafelbunyol, acorda, per raons d'interés públic, autoritzar a Aigües de València S.A., empresa
concessionària dels servicis d'aigua potable i clavegueram en el municipi de Rafelbunyol, a:
 Canviar tots els comptadors existents de classe B, per comptadors de classe metrològica C
amb mòdul de radiofreqüència i implantació de la xarxa fixa de relectura, segons memòria
que adjunten a la proposta, en el termini d'un any des de l'aprovació per part de
l'Ajuntament de Rafelbunyol de la proposta.
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Establiment de les següents tarifes de conservació de comptadors de telelectura en tot el
municipi:
*Calibre fins a 15 mm: 1,815 €/mes
*Calibre 20 mm: 2,386 €/mes
*Calibre 25 mm: 2,386 €/mes
*Calibre 30 mm: 3,764 €/mes
*Calibre 40 mm: 5,549 €/mes
*Calibre 50 mm: 8,303 €/mes
*Calibre 65 mm: 16,633 €/mes
*Calibre 80 mm: 24,933 €/mes
*Calibre 100 mm: 33,162 €/mes
*Calibre 125 mm: 49,743 €/mes

Es fa constar que els Grups del Partit Popular i de Compromís per Rafelbunyol, manifesten la seua
conformitat amb la implantació del sistema de tele-comptadors per radiofreqüència, però que el seu
vot en contra ve determinat pel fet de que la implantació del dit sistema siga finançat pels veïns per
mitjà de l'increment de la quota de conservació de comptadors.”

DESÉ QUART.- ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES PEL CANVI CLIMÀTIC
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Després de l'adopció en 2008 del Paquet de mesures de la UE sobre clima i energia fins a
2020, la Comissió Europea va llançar el Pacte dels Alcaldes per a recolzar els esforços
desenrotllats per les autoritats locals en l'aplicació de polítiques d'energia sostenible.
El Pacte dels Alcaldes és un moviment únic des de la base que ha aconseguit mobilitzar a
un gran nombre d'autoritats locals i regionals per a desenrotllar plans d'acció i orientar les
inversions cap a l'atenuació dels efectes del canvi climàtic.
A partir de l'èxit del Pacte dels Alcaldes, en 2014 es va llançar la iniciativa Mayors Adapt,
basada en el mateix model de gestió pública, per mitjà de la qual s'invitava a les ciutats a assumir
compromisos polítics i prendre mesures per a anticipar-se als efectes inevitables del canvi climàtic.
A finals de 2015, ambdós iniciatives es van fusionar en el nou Pacte dels Alcaldes per al Clima i
l'Energia, per mitjà del qual es van assumir els objectius de la UE per a 2030 i es va adoptar un
enfocament integral d'atenuació del canvi climàtic i d'adaptació a este.
Este nou Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia agrupa a milers d'autoritats locals i
regionals amb el compromís voluntari d'aplicar en els seus territoris els objectius climàtics i
energètics de la UE.
Els nous firmants prometen reduir les emissions de CO2 en almenys un 40 % d'ací a 2030 i
adoptar un enfocament integral per a abordar l'atenuació del canvi climàtic i l'adaptació a este.
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Els firmants recolzen una visió comuna per a l'any 2050: accelerar la descarbonització dels
seus territoris, enfortir la seua capacitat d'adaptació als efectes inevitables del canvi climàtic i
permetre als seus ciutadans l'accés a fonts d'energia segures, sostenibles i assequibles.
A fi de traduir el seu compromís polític en mesures pràctiques i projectes, els firmants del
Pacte deuran, en particular:


Preparar un Inventari d'Emissions de Referència i una Avaluació de Riscos i
Vulnerabilitats derivats del Canvi Climàtic.



Presentar un Pla d'Acció per a l'Energia, en el termini de dos anys a partir de la data en
què la corporació municipal prenga la decisió Sostenible Pla d'Acció per a l'Energia
Sostenible i el Clima (PAESC) en el que es resumisquen les accions clau que planegen dur
a terme.

Per allò que s'ha exposat es proposa al Ple de l'Ajuntament que adopte acord d'adhesió al
dit pacte.
Rafelbunyol a 17 de març de 2.016. Fdo. L'Alcalde”

Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de Foment
del dia 22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Després del debat plantejat en el punt anterior en les votacions, el Sr. Alcalde llig l'Art. 98 ROF on
s'explica el procediment de votació, indicant que vol ser un alcalde flexible i no aplicar estrictament
el reglament.
Continua explicant, en referència ja al punt de l'orde del dia, que van assistir a una reunió
amb Vicepresidència de Diputació, en la que els van explicar en què consistia el Pacte de les
Alcaldies i que suposaria que ens adherírem a este pacte. En el punt anterior s'ha parlat del que
suposa la implantació de la telelectura en la reducció d'emissions de CO2, un dels compromisos
d'este pacte és reduir les emissions de CO2 en almenys un 40 % d'ací a 2030. Dir que els firmants
recolzen una visió comuna per a l'any 2050, accelerar la descarbonització dels seus territoris,
enfortir la seua capacitat d'adaptació als efectes inevitables del canvi climàtic i permetre als seus
ciutadans l'accés a fonts d'energies segures, sostenibles i assequibles. A fi de traduir el compromís
polític en mesures pràctiques els firmants del pacte deuran de preparar un Inventari de Referència
de les Emissions i una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats del Canvi Climàtic; i presentar un Pla
d'Acció per a l'Energia en el termini de dos anys des de l'adopció de l'acord per part de la corporació
municipal per a unir-se al Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), en el que es
resumisquen les accions claus que es pensen dur a terme. Per a unir-se a esta iniciativa els
ajuntaments han de seguir els passos següents:
1. Omplir el formulari de contacte que es pot descarregar en la web del Servici de medi
ambient: www.dival.es/es/medi-ambient , que es va fer el 17 de març de 2016
2. Presentar la iniciativa del Pacte de les Alcaldies al consell municipal per mitjà del model
d'acord plenari que es troba en la web anterior.
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3. Omplir i firmar pel representant municipal la sol·licitud d'adhesió al Pacte dels Alcaldes,
també disponible en la web.
4. Enviar certificat de l'acord plenari adoptat i sol·licitud d'adhesió firmada 3), escanejats a
l'adressa que indica diputació.
5. L'Oficina del Pacte de la UE enviarà un mail a l'ajuntament (a l'adressa especificada en el
formulari de contacte) confirmant la recepció de la sol·licitud.
6. L'Oficina del Pacte de la UE enviarà un segon mail a l'ajuntament confirmant l'adhesió.
7. Enviar a l'Oficina del Pacte de la UE l'Inventari d'Emissions i el Pla d'Acció per al Clima i
l'Energia Sostenible (PAUS) d'acord amb la seua metodologia, en el termini de 2 anys a
partir de la data de l'acord plenari d'adhesió.
Conclou indicant que s'han adherit uns 20 municipis, per la qual cosa també serem pioners en este
assumpte, sol·licitant el vot a favor de tots els partits
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, fa referència al canvi climàtic
i que és quelcom que ja estem vivint, per la qual cosa consideren que tots han de col·laborar per a
ralentitzar este canvi, i això és el que ens demana eixe pacte d'alcaldia. Ens devem de felicitar per
ser pioner en esta línia.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, no ha demanat en cap moment que
el Sr. Alcalde siga restrictiu en l'aplicació del ROF, perquè a ell li agrada el debat i sí que hi ha, el
secretari pot confirmar-ho, la possibilitat de donar explicació del vot. Respecte a la moció
presentada, és veritat que la Vicepresidència de Diputació va invitar a la conferència als partits,
però al no dedicar-se exclusivament a la política tenen prou complicat poder assistir als actes que se
celebren al matí. És veritat que iniciatives d'estes s'estan portant a terme en molts municipis i el
pacte d'Alcaldes ha canviat els seus objectius respecte als de l'any passat. Com més prompte millor
es parlava de reduir emissions del 20% ara es plantegen que siga del 30%. Explica que porten una
moció sobre este tema en què incidixen en les mateixes coses que la proposta de l'Alcaldia i en
alguns aspectes més, per la qual cosa no es van a estendre ara en la seua explicació, anunciant el vot
a favor.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, indica que estan totalment d'acord, manifestant
que es tracta de mocions de partit i que el seu grup també té una respecte d'això que no han
presentat. Demana que es pose en marxa com més prompte millor.

El Sr. Alcalde aclarix que no és fruit d'una moció del seu partit, sinó d'una reunió a què van assistir.
Sotmés l'assumpte a votació el Ple de l'Ajuntament va acordar, per unanimitat, l'adhesió al
pacte d'Alcaldes pel canvi climàtic per mitjà de l'aprovació de la proposta de l'Alcaldia.

DESÉ QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT
ADECENTAMIENTO DEL BARRANCO DE LA RAMBLETA

POPULAR

SOBRE

Per part del Sr. Saborit, regidor del grup del Partit Popular, es llig la moció següent:
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“L'Ajuntament de Rafelbunyol porta diversos anys encarregant-se de la neteja del barranc
que linda el terme de Rafelbunyol amb el Puig. Sobretot la part del nucli urbà i on està ubicat el
paellero.
Sent que el barranc pertany a hidrogràfiques del Xúquer, l'Ajuntament li ha comunicat verbalment
en distintes ocasions que tenien l'obligació de la neteja del mateix. La contestació que ens han
remés ha sigut que tenen poc personal i si poden ho netejaran.
A causa d'esta situació l'Ajuntament procedia a la neteja a costa seu.
Així mateix, davant d'al poble que no està vallada i això comporta un perill per als vianants de
possibles caigudes al barranc.
Per este motiu demanem que es faça un escrit des de l'ajuntament a Hidrogràfiques del Xúquer on
li'ls comunique que tenen l'obligació de la neteja i adequació del mateix. Des de la real séquia de
moncada, fins als paelleros de Rafelbunyol.
PROPOSTES D'ACORD:
1. Que se li comunique a Hidrogràfiques del Xúquer que té l'obligació de mantindre-ho net.
2. Que es comunique a Hidrogràfiques del Xúquer que hi ha una zona del nucli urbà que
necessita de tanca per a evitar el perill als vianants.
3. En el cas que no ens feren cas, que els Abogados de l'ajuntament estudien les possibles
accions legals per a obligar-los a la neteja i tanca.
4. Si no li correspon a Hidrogràfiques del Xúquer al tanca del mateix que estudie
l'Ajuntament el tanca del mateix.
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de Foment
del dia 22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Saborit que sempre es plantejava el dubte de qui era el responsable de manteniment i
neteja de barranc, per la qual cosa contactava telefònicament amb la Confederació i sempre li
responien que era la seua competència però que prioritzaven per falta de mitjans personals, per la
qual cosa sol·licita que l'ajuntament mane un escrit per a saber que actuació tindran.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que estan d'acord
amb la moció al considerar que la Confederació deu d'assumir unes responsabilitats que durant
molts anys ha eludit. Consideren que les comunicacions verbals no són suficients, per la qual cosa
deu comunicar-se per escrit perquè quede constància.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que la Confederació ha de
cobrir moltes coses, els queda molt lluny i no ens fan cas. Estan d'acord en la moció, però pensen
que al final haurem de ser nosaltres els que netegem el barranc.
El Sr. Bellver, regidor d'obres i servicis, respon que estan totalment d'acord en la moció, a iniciar
una relació formal, i no verbal, amb la Confederació per a instar-los que complisquen amb el
manteniment i neteja del barranc. Respecte al tanca del barranc sí que s'ha demanat les oportunes
autoritzacions, per la qual cosa esperen tindre les corresponents autoritzacions per a poder treballar.
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Recorda que en els mesos d'estiu hi ha gent de la desocupació agrària i s'aprofita per a netejar
camins, Rambleta…
El Sr. Saborit, sap que en el tanca hi ha problemes, per la qual cosa es demana que es faça per escrit
per si hi ha algun accident. Quant a la neteja, mai es posa neteja de barrancs, encara que després sí
que es neteja pels hòmens.
El Sr. Encarnación indica que l'equip de govern té previst en un futur tindre una reunió amb la
presidenta de la confederació per a tractar este tema i el tema del Roll del Colomer.
Sotmés a votació, la moció és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP COMPORMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE EL
PACTE D'ALCALDES
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció següent:
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat "Pacte d'Alcaldes" (en el cas
valencià Pacte de les alcaldies) una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra el calfament del Planeta i els impactes derivats. El
pacte va nàixer en 2008 després d'un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees,
reunint en estos moments més de 6.400 ciutats i més de 205 milions d'habitants de la UE.
A l'octubre de 2015 el pacte aconseguix noves fites. D'una part s'internacionalitza per anar més
enllà de l'àmbit de la Unió Europea i per l'altra junta en un sol organisme les accions i polítiques
per la mitigació amb les dirigides a l'adaptació de les ciutats al canvi climàtic.
En essència, el Pacte consistix en el compromís de les ciutats i pobles que s'adherisquen
d'aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de C02 per mitjà d'actuacions
d'eficiència energètica, les relacionades amb les fonts d'energia renovables i les accions per a
l'adaptació dels sistemes productius i de servicis, els ecosistemes i les activitats del sector primari
als efectes del canvi climàtic a fi de reduir al màxim els seus efectes.
Som conscients que el desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s'ha considerat que les ciutats, atés que més del 70% de la població mundial viu i són
responsables del 80% de les emissions mundials, han de liderar l'aplicació d'accions i polítiques
climàtiques i energètiques sostenibles i que cal donar suport als seus esforços.
És per això que l'Ajuntament de Rafelbunyol té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona el calfament global per mitjà de
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com l'edificació, el transport urbà, el
comerç i el conjunt d'activitats, a promocionar l'eficiència energètica i les fonts d'energies
renovables, així com promoure l'adaptació al canvi climàtic a través d'un Pla d'Acció pel Clima i
l'Energia Sostenible (PAUS). Concretament, fa seues les propostes de la UE i del Pacte de les
Alcaldies que es compromet a reduir les seues emissions de C02 en un 40% per a l'any 2030.
Per tot Io exposat es proposa al Ple municipal les següents PROPOSTES D'ACORDS:
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Primer.-l'Ajuntament de Rafelbunyol fa seus els objectius de la Unió Europea per a l'any 2030 i
adopta el compromís de reduir les emissions de C02 en el seu territori com a mínim en un 40% per
a l'any 2030 per mitjà de la posada en marxa dels convenients plans d'acció pel clima i l'energia
sostenible.
Segon.- l'Ajuntament de Rafelbunyol es compromet a elaborar un PAUS en un termini màxim de
dos anys des de la data d'Adhesió al Pacte. L'abast del document respondrà a les directrius que
s'establixen per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i de l'Oficina
Europea del Pacte dels Alcaldes, incloent-hi una estimació de les emissions i una proposta de les
accions que s'ha de seguir per aconseguir els objectius plantejats. Així mateix, s'analitzaran els
impactes esperables i les polítiques necessàries d'adaptació que es deriven.
Tercer.-Per la realització d'estes tasques es disposarà dels necessaris mitjans propis així com dels
que l'Àrea de medi ambient de la Diputació de València posarà a disposició dels municipis.
Quart.-Conscients que la participació de la ciutadania, les estructures tècniques municipals, les
entitats i les empreses són un factor clau per a aconseguir els objectius, s'arbitraran les mesures
necessàries perquè la participació siga l'eix vertebral del procés.
Quint.-L'Ajuntament de Rafelbunyol es compromet també a elaborar un informe bianual per a
l'avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l'Energia, a informar de les
fites obtinguts en l'exercici de PAUS i a participar (en els termes que considere oportú) en la
Conferència d'Alcaldes pel Clima i l'Energia Sostenible a Europa.
Sext.-Comunicar els presents acords a la adressa General d'Energia de la Unió Europea via
l'Oficina del Pacte dels Alcaldes de la Unió Europea i de l'Àrea de medi ambient de la Diputació de
València per a fer possible les tasques de suport i coordinació.
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de Foment
del dia 22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Continua el Sr. Carbonell indicant que no van a retirar-la ni deixar-la sobre la mesa. Arreplega les
propostes de l'Alcaldia però a més també parla de la participació ciutadana i empreses. Pensa que
complementa l'altra, no es contradiuen.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que no entraran a
valorar la moció. En comissió ja van demanar que la retirara o la deixara sobre la mesa, però no ha
volgut fer-ho. Indica que és paradoxal que anteriorment vote en contra la instal·lació d'uns
comptadors que reduïxen l'emissió de CO2 i ara presenta una moció per a reduir l'emissió de gasos
hivernacle. No ho entén.
El Sr. Saborit, portaveu del grup de Partit Popular, manifesta el vot a favor del seu grup. Contestant
al Sr. Encarnación, li recorda que no estan en contra de la instal·lació dels comptadors, sinó de
l'increment de la taxa que comporta eixa instal·lació.
El Sr. Alcalde indica que no tenen res a afegir i votaren a favor.
28

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

El Sr. Carbonell no entén per què insistix tant en el tema dels comptadors. Ja s'ha debatut, s'ha
votat, han explicat el per què del sentit del vot i al final anem a creure'ns que és un agent d'aigües de
valència. Vostés van negociar amb aigües, en una Junta de Govern van aprovar els preus, per què no
ens van avisar per a negociar també? Vostés ens diuen que han fet tots els esforços necessaris. Sí a
la instal·lació de comptadors, però que no augmente la taxa que ja ens cobren pel manteniment
d'estos. I, per què parlen d'emissió de CO2 quan parlen dels comptadors?
Insistix que no té per què mesclar-se els dos temes. L'equip de govern ha fet una proposta i l'han
votat. Vostés favorable i nosaltres en contra i hem explicat el sentit d'este vot. En cap moment han
dit que no als comptadors.
El Sr. Encarnación, per al·lusions respon que s'ha insinuat diverses vegades això de l'Agent
d'Aigües de València, però tal vegada vosté cada vegada més s'acosta a un “primitiu”.
Es genera un debat entre els dos regidors, sent tallat pel Sr. Alcalde demanant al Sr Encarnación que
retire la paraula “primitiu” dirigida al portaveu del Compromís.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
ADHESIÓ A L'EXECUCIÓ COMARCAL DEL CARRIL BICI I DE VIANANTS
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció següent:
“Amb data 10 de febrer de 2016 els Alcaldes dels Ajuntaments de Massalfassar, Albuixech,
Massamagrell, Museros, Emperador i La Pobla de Farnals van firmar un ACORD PER A L'INICI
DE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A DUR A TERME L'EXECUCIÓ D'UN CARRIL BICI
I DE VIANANTS QUE VERTEBRE LA INTERCONNEXIÓ ENTRE L'ESPAI DE l'HORTA I ELS
NUCLIS POBLACIONALS DE MASSALFASSAR, ALBUIXECH, MASSAMAGRELL, MUSEROS,
EMPERADOR I LA POBLA DE FARNALS.
Es tracta d'una actuació mancomunada que té com a objectiu la creació d'un carril per a bicicletes
i vianants que permeta unir els nuclis de població dóna els mencionats municipis amb l'horta i amb
la platja de Massalfassar.
Este plantejament es troba en plena consonància amb el que preveu el Pla d'Acció Territorial de
l'Horta de València.
Per a fer realitat este projecte s'hauria d'actuar en algunes infraestructures preexistents com ara:
 La línia fèrria Barcelona-Valencia. Ja hi ha la petició d'intervenció a l'Administració
d'infraestructures Ferroviàries (ADIF) depenent del Ministeri de Foment, per part de
l'Ajuntament de Massalfassar.
 Pas elevat sobre l'autovia V-21. Caldria superar la dita infraestructura, que s'haurà
d'incloure en el projecte de recuperació mediambiental de la franja costanera de
Massalfassar depenent de la Demarcació de Costos de València.
 Condicionament de les vies i espais rurals preexistents entre els municipis.
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L'objectiu de la present actuació és el condicionament d'itineraris de vianants i ciclistes entre els
termes municipals de Massalfassar, Albuixech, Massamagrell, Museros, Emperador i La Pobla de
Farnals aprofitant i condicionant les vies rurals i urbanes preexistents, condicionant el pas
subterrani de la via ferroviària i creant un nou accés a la mar des del municipi de Massalfassar a
través d'una passarel·la elevada sobre l'autovia V-21.
En aquella reunió els alcaldes van adoptar els acords següents:
1. Elaborar una memòria descriptiva que servirà per a exposar el tema davant de les
administracions supramunicipals implicades.
2. Iniciar una ronda de contactes amb les distintes administracions implicades per a
traslladar-los el projecte.
3. Delegar en l'ajuntament de Massalfassar la formalització dels diferents escrits de petició
acordats.
És per tot com presentem d'exposat les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que l'ajuntament de Rafelbunyol inicie els contactes pertinents per a adherir-nos a
l'ACORD PER A L'INICI DE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A DUR A TERME
L'EXECUCIÓ D'UN CARRIL BICI I DE VIANANTS QUE VERTEBRE LA
INTERCONNEXIÓ ENTRE L'ESPAI DE l'HORTA I ELS NUCLIS POBLACIONALS DE
MASSALFASSAR, ALBUIXECH, MASSAMAGRELL, MUSEROS, EMPERADOR I LA
POBLA DE FARNALS.
2. Posar-nos en contacte amb l'ajuntament d'El Puig i la Diputació de València per a
analitzar i estudiar la connexió del nostre carril bici amb què hi ha comarcal.
3. Delegar en l'alcaldia les gestions necessàries per a fer realitat els acords d'esta moció.”

Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de Foment
del dia 22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
El Sr. Carbonell indica que la moció és molt clara i explica tot el procés que cal realitzar.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que el Sr. Alcalde va
explicar en una Junta de Govern la reunió en referència a este projecte. D'eixa reunió no es va
informar el nostre municipi ni a altres de la comarca. Considerem que és interessant adherir-nos al
carril bici i que cal votar-la a favor.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, anuncia el vot a favor del seu grup.
El Sr. Alcalde recorda que en Comissió ja va explicar que el 10 de febrer va haver-hi una reunió
dels alcaldes de Massalfassar, Albuixech, Massamagrell, Museros Emperador i la Pobla de Farnals
en la adressa General d'Obres Públiques. Eixe mateix dia estàvem citats els ajuntaments de, El Puig,
Puçol i Rafelbunyol, per a tractar el pacte d'Acció per l'Horta, i que l'Alcalde de la Pobla de Farnls
es va incorporar a la reunió del carril bici a l'assabentar-se que s'estava celebrant la mateixa. Ell va
intentar assabentar-se de perquè Rafelbunyol estava exclòs, i es va posar en contacte amb l'Alcalde
de Massamagrell, atés que en definitiva l'actuació acabava en el Camí dels Coves. A continuació
llig una notícia de premsa d'Horta Noticies en la que es parlava de la celebració d'esta reunió i en la
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que se citava tots els alcaldes presents i els temes a tractar. Estan a favor de la moció i ja ho han
demostrat amb les actuacions realitzades. A més demanaran a la Diputació i Conselleria que la
inversió que realitzen siga per a unir els nuclis de Massamagrell, la Pobla i Rafelbunyol.
Puntualitza el Sr. Carbonell que la proposta és d'ells i és el que se'n va a votar. En el punt 2 també
s'indica que cal parlar amb El Puig, perquè hi ha uns metres del seu terme i el Puig no és un
municipi integrat en este projecte. A més en el punt 3 de l'orde de la moció deleguen en l'alcaldia la
gestió de la proposta.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ OCTAU.- APROVACIÓ, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEUA INCLUSIÓ EN
L'ORDE DEL DIA, DE L'ORDENANÇA REGULADORA D'INSTAL·LACIÓ DE
TERRASSES D'ESTABLIMENTS D'HOSTALERIA
El Sr. Alcalde llig l'art. 82 del ROF sobre la ratificació de la inclusió en l'orde del dia. Sotmesa a
votació la ratificació és aprovada per unanimitat.
Explica el Sr. Secretari que no hi ha dictamen ja que l'assumpte es va quedar sobre la mesa en la
Comissió. Simplement hi ha una proposta d'un esborrany d'ordenança que va ser sotmés a
consideració dels grup polítics i va haver-hi una confusió quant a la remissió de l'ordenança en
castellà, la qual cosa va provocar que l'assumpte es quedara sobre la mesa. Respecte al tema
procedimental indicar que és un acord inicial que ha de ser exposat al públic perquè puguen
presentar al·legacions i suggeriments. En el cas que així siga l'ordenança haurà de tornar al ple.
El Sr. Ciges, regidor d'Indústria i comerç, ratifica les paraules del Sr. Secretari respecte al seu no
debat en comissió i ha sigut tractada en una reunió posterior. Per a la redacció de l'ordenança s'ha
comptat amb l'assessorament de l'oficina tècnic i la adressa de la policia local. L'objectiu de
l'ordenança és regular l'ús de les terrasses, en cap moment el de restringir la seua instal·lació o
funcionament. És un projecte regulador de l'ús i funcionament de la terrassa en l'àmbit de la
convivència amb els veïns. L'ordenança comprén les condicions generals, tècniques, autoritzacions
d'instal·lació, establiment de la legalitat, sancions, infraccions, disposicions de Entrada en vigor…
Esta regularització és necessària en el nostre municipi i està oberta a qualsevol suggeriment,
inclusió o supressió d'alguna proposta dels grups polítics que puguen millorar-la.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que es tracta d'una
ordenança que cal posar en marxa i que igual cal millorar-la amb el temps, però encara així la veiem
molt positiva i cal votar-la a favor.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís, indica que en la reunió que van mantindre es va
deixar oberta la possibilitat d'introduir algun canvi. Però pregunta si tècnicament ara tots votem a
favor, segons la llei, cap podrem presentar al·legacions.
Matisa el Sr. Secretari que la Llei indica que aquells que voten a favor no poden impugnar el dit
acord, però la presentació d'al·legacions i suggeriments en un tràmit administratiu obert, entén que
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sí que poden presentar-se, no veu cap limitació respecte d'això. Una cosa diferent és una aprovació
definitiva.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, indica que tenien els mateixos dubtes que ha
plantejat el Sr. Carbonell. L'han estudiat i volien mantindre una reunió amb el Sr. Ciges per a aclarir
alguns dubtes amb la possibilitat de presentar al·legacions. Si no hi ha cap problema per a poder
presentar-les, no tenen inconvenient a votar a favor, sinó la intenció era abstindre's.
El Sr. secretari reitera l'explicació donada matisant que no ho ha comprovat, però que la lògica així
li l'indica.
Repetix el Sr. Ciges que la intenció de la regidoria és deixar oberta la porta a qualsevol suggeriment
i no seran tan restrictius, adquirint en el ple el compromís d'estudiar qualsevol suggeriment.
El Sr. Encarnación recorda que el reglament està consensuat i han tingut una setmana per a poder
presentar qualsevol tipus de suggeriments. Vam tindre una reunió de portaveus per a tractar el tema
i a hores d'ara no ho tenen clar encara. És una cosa que no entén.
Explica el Sr. Carbonell que ell ha demanat un aclariment tècnic, ja que tenia dubtes si al votar a
favor hui podia després presentar al·legacions. A més hem reconegut que el Sr. Regidor ens ha
proposat la presentació de suggeriments, indicant que no és el mateix que consens. El consens
haguera sigut elaborar-la entre tots. Ací se'ns ha facilitat ja una ordenança elaborada amb la
possibilitat d'aportar suggeriments.
El Sr. Saborit indica prèvies disculpes que el debat li pareix un poc “panoli”. Reitera que només s'ha
preguntat una qüestió tècnica. Ells ja han dit que volen quedar amb el Sr. Ciges per a aclarir uns
punts i després igual presenten al·legacions o no. Esta ordenança es va entregar dijous a la vesprada,
sense molt de temps per al seu estudi.
Abans de passar a votació, el Sr. Alcalde ratifica el compromís del Sr. Ciges de que el Reglament
estiga obert a suggeriments en el període d'al·legacions.
Sotmés a votació el ple de l'ajuntament acorda per unanimitat que l'ordenança reguladora de
la instal·lació i funcionament de les terrasses d'establiments d'hostaleria en el Municipi de
Rafelbunyol, s'expose al públic durant el termini de trenta dies als efectes d'examen de l'expedient i
presentació de reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o suggeriments,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases
del Règim Local

DESÉ NOVÉ.- PRÈVIA LA SEUA RATIFICACIÓ D'INCLUSIÓ EN L'ORDE DEL DIA,
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE LA
CREACIÓ D'UNA AUTORITAT ÚNICA DE TRANSPORTS METROPOLITANS
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Donada l'explicació del procediment de ratificació en l'orde del dia en el punt anterior, el Sr.
Alcalde sol·licita que es vote la inclusió d'este punt.
Sotmesa a votació la ratificació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
“El transport públic metropolità es troba en una situació molt delicada amb servicis insuficients,
freqüències, recorreguts i horaris inadequats i vehicles obsolets. La Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori, ha manifestat la voluntat de crear una autoritat única de
transport d'àmbit metropolità amb la dotació competencial i pressupostària adequada.
Esta voluntat es va veure referendada al novembre de 2015 amb la signatura d'un manifest recolzat
per 60 alcaldes i alcaldesses de l'àrea metropolitana de València. A més ens consta que ja s'ha ficat
a treballar una comissió tècnica, no obstant veiem amb preocupació la lentitud i desinformació
amb que es desenrotlla la constitució de l'organisme mencionat.
És a la Generalitat Valenciana i, concretament a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, a qui correspon la responsabilitat de complir amb el que estipula la Llei
6/2011 d'1d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, que en l'article 3.1
establix com a competències pròpies de la Generalitat :
a) La potestat normativa en relació amb la mobilitat de les persones, dels servicis de
transport públic i de les seues infraestructures dins de la Comunitat Valenciana.
b) La planificació , l'execució i el manteniment de les infraestructures de transport
interurbanò, excepte aquelles que siguen d'interés general de l'Estat.
c) La previsió dels servicis de transport públic interurbanò de viatgers dins de la Comunitat
Valenciana.
Així mateix al punt 3.3 establix:
Les competències abans assenyalades seran exercides davall el principi general de la
col·laboració administrativa, de manera que l'acció conjunta de les diverses
administracions tinga com a fruit oferir al ciutadà un sistema integrat de transports, tant
pel que fa a la planificació de les infraestructures i els servicis, com en els aspectes
relacionats amb la intermodalitat, la informació , la tarificació i la coordinació
d'itineraris i horaris.
D'una altra part, depén de l'existència de l'òrgan o entitat metropolitana del transport a què es
puga subscriure amb l'estat el Contracte Programa a què permeta a l'Àrea Metropolitana de
València rebre, com ho fan les àrees metropolitanes de Madrid i Barcelona, les subvencions
convenients per al manteniment i impuls d'un transport públic metropolità, eficient i adequat a les
necessitats de la ciutadania dels municipis de l'Àrea Metropolitana de València.
És per això que proposem l'aprovació de les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Instar la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori
-Fer públic un CALENDARI, en el mínim de temps possible, que arreplegue les fites
imprescindibles per a crear i ficar en funcionament una Autoritat única de transports
metropolitans que incloga un procés previ de diàleg i participació, a través d'un òrgan
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consultiu amb tots els agents socials i ajuntaments involucrats i totes les mesures
transitòries necessàries per assegurar el transport públic fins que el nou servici estiga en
funcionament.
-Informar sobre la previsió pressupostària amb la què es pensa dotar en 2016 i 2017,
almenys, per a obtindre un servici eficient, de qualitat i sostenible econòmicament i
mediambientalment.
2. Comunicar esta resolució a la adressa General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat de
la Generalitat Valenciana, en la Regidoria de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de
València, als grups polítics de les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana
d'Associacions Veïnals.
Continua explicant que en la reunió de portaveus, la Sra. Gimeno, portaveu del PSOE, ens va
plantejar dos esmenes, i li expliquem que passava perquè el ple les acceptara.
La Sra. Gimeno, portaveu del PSPV-PSOE, ratifica les paraules del Sr. Carbonell explicant que en
la dita reunió comuniquem que presentaríem les següents esmenes d'addició a esta moció:
1. Dur a terme un estudi de costos i beneficis per un organisme independent, com la
Universitat, tenint en compte tots els aspectes a valorar per abordar amb més claredat la
problemàtica suscitada al voltant d'este servici, incloent-hi altres administracions
supramunicipals”.
2. Recolzar la declaració institucional, promoguda per la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, de 60 alcaldes i
alcaldesses de l'Àrea Metropolitana per recuperar una Autoritat Única de Transports
Metropolitans i, d'esta manera poder optar a les subvencions estatals del Contracte
Programa”.
Explica el Sr. Secretari que com es tracta de propostes de partits no té molt sentit si no són
acceptades pel partit que ha realitzat la proposta genèrica, per la qual cosa en primer lloc és possible
que dita partit accepte o no les propostes.
Explica el Sr. Carbonell que va llegir les propostes que l'havien fet i ja en el seu moment va
contestar que la primera no l'acceptaven, però sí la segona, perquè entenia que la primera entrava en
el debat del que estava passant entre l'Ajuntament de València i alguns ajuntaments de l'àrea
metropolitana i la nostra moció no va en este sentit, passant a explicar quin preu pactava cada
ajuntament en anys diferents.
La Sra. Gimeno indica que votaran el mateix, indistintament s'accepten les dos esmenes o només la
segona, explicant que havien introduït la primera esmena referent a l'estudi de costos i beneficis per
un organisme independent per que en la moció de Compromís es parlava de la previsió
pressupostaria per a 2016-2017. Però si no s'accepta, votaran a favor igualment.

Preguntats la resta de portaveus, estos es manifesten a favor de la moció, per la qual cosa sotmesa a
votació la mateixa és aprovada per unanimitat amb la inclusió de la segona esmena presentada pel
partit del PSPV-PSOE.
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ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

VINTÉ.- MODIFICACIÓ De l'ANNEX DEL REGLAMENT DE L'ESCULA INFANTIL EL
PARC, PEL QUE FA AL MODEL DE SOL·LICITUD DE PLAÇA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“L'empresa concessionària de l'escola Infantil El Parc ha elevat a l'Ajuntament el document que
han preparat perquè es puguen sol·licitar places de nou ingrés.
El dit document diferix del contingut en l'annex del Reglament municipal regulador de l'ús i
funcionament de l'escola infantil municipal de 0 a 3 anys “ El Parc”, sent més complet en el sentit
que afig informació per a procedir a l'adjudicació de les places, incorporant al seu torn una
declaració responsable de la certesa de les dades manifestats, així com l'advertència legal quant a
la protecció de dades.
Atés que en definitiva el documents suposa una variació respecte de què està incorporat en l'annex
del Reglament, se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que adopte acord en el sentit d'aprovar el
mencionat document rectificant el reglament en este extrem.
Rafelbunyol a 15 de març de 2.016”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Acció
Social i Ciutadana del dia 22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement
al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
La Sra. Gimeno, regidor d'educació, afig que al posar en funcionament determinats servicis
apareixen xicotets problemes que cal esmenar i per açò es porta al ple.
La Sra. Barrachina, regidor d'Independents de Rafelbunyol, explica que la proposta sol·licita una
variació que no s'oposa ni modifica el Reglament Inicial, només és afegir major informació sobre
els usuaris, per la qual cosa anuncien el vot a favor.
El Sr. Carrera, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, indica que és una proposta que
complementa la sol·licitud d'admissió a l'incloure major documentació, per la qual cosa també
anuncia el vot a favor del seu grup.
La Sra. Alabort, regidor del grup del partit Popular, reitera els dita fins al moment afegint que
l'ampliació de documentació que ha demanat l'empresa Megadiver, ho veuen com una millora real
de la pràctica diària sent fruit del seu treball, per la qual cosa anuncien el vot a favor.
Sotmesa a votació el Ple de la Corporació per unanimitat acorda aprovar la modificació del
Reglament de l'Escola Infantil El Parc, pel que fa al model de sol·licitud de plaça, ordenant la seua
exposició al públic durant el termini de trenta dies als efectes d'examen de l'expedient i presentació
de reclamacions i suggeriments.
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En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o suggeriments,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases
del Règim Local

VINTÉ PRIMER.- PROPOSTA FORMULADA PER L'EMPRESA MEGADIVER
SOCIOEDUCATIVA, SL DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DE L'ESCOLA
INFANTIL A PARTIR DEL CURS ESCOALR 2016-2017
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“L'empresa concessionària de l'escola Infantil El Parc ha sol·licitat de l'Ajuntament la
modificació de les tarifes aplicables al servici d'escolaritat de l'escola Infantil Municipal “El Parc”
a partir del curs escolar 2.016-2.017.
Les modificacions proposades obeïxen a les causes següents:
1.º Les modificacions i canvis anunciats per la Conselleria d'Educació respecte a les
Ajudes a l'escolarització en el primer cicle d'educació infantil per al curs 2.016-2.017, la principal
novetat del qual és que la concessió de l'ajuda en funció del nivell de renda de les famílies que ho
sol·liciten, a fi de garantir l'accés a les famílies més necessitades a este recurs. Atés que les tarifes
actuals estan calculades disminuint l'import del bo infantil que tenia un caràcter lineal, l'empresa
proposa que, respectant l'oferta inicial, es faça un recàlcul de la tarifa en el sentit següent: a les
tarifes actuals se'ls ha sumat l'import del Bono Infantil del curs 2.015-2.016, i sobre la tarifa
resultant (que seria la tarifa sense bo), aplicar l'import del bo infantil concedit, fent una estimació
de les tarifes més alta i més baixa en funció del menor i major import per bo a concedir per la
Conselleria d'Educació.
2º Atenent a la demanda plantejada per famílies que volen accedir al recurs, l'empresa
proposa la introducció d'una nova tarifa reduïda per a un horari al seu torn reduït. En l'actualitat
esta tarifa no existix pel que l'empresa estaria facultada cobrar la tarifa completa, i proposen,
atenent a la petició dels usuaris per recomanació del personal educatiu del centre a la introducció
d'una tarifa reduïda.
En un principi la proposta plantejava una reducció de 30 € respecte a la tarifa ordinària de
calendari escolar/laboral.
No obstant això, des de la Regidoria d'Educació s'han realitzat gestions tendents a obtindre
un major abaratiment de la tarifa, de tal manera que l'última oferta comunicada per l'empresa
concessionària ha sigut la següent
1. Reduir en 10 euros mensuals, l'anterior tarifa proposada per al tram d'edat de 0 a 1
anys.
2. Reduir en 10 euros mensuals, l'anterior tarifa proposada per al tram d'edat d'1 a 2 anys.
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3. Reduir en 12 euros mensuals l'anterior proposta per al tram d'edat de 2 a 3 anys.
En definitiva la reducció seria de 40 € respecte a la tarifa ordinària de calendari escolar/laboral en
els trams d'edat de 0-1 any i d'1-2 anys, i en 42 € en el tram d'edat de 2-3 anys
La proposta ha sigut elevada a l'àrea Económic-Financiera de la mercantil Ollers
Abogados S.A., que en el seu moment va redactar el Pla de Viabilitat de l'empresa, als efectes que
justificara que la proposta actual no incidix en el dit Pla.
El dit informe ha sigut elevat a l'Ajuntament, concloent-se el següent:
“….la proposta plantejada per part del gestor de l’Escola Infantil no suposa una alteració de
l'essència fonamental del pla de negoci inicial establit, estimem convenient donar el vistiplau al dit
plantejament, consistent a incrementar l'oferta d'horaris disponibles en l’Escola Infantil. El fi de la
mateixa és el d'adequar-se a les necessitats manifestades d'una banda dels veïns de la població i,
per consegüent, millorar els beneficis operatius del gestor d'esta instal·lació bàsica, dins dels
servicis municipals que s'oferixen des de l'Ajuntament.”
Al seu torn s'ha sol·licitat informe jurídic, emés per la Secretària de la Corporació, sobre la
modificació plantejada.
A la vista de tot allò que s'ha fet se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que aprove la modificació de
tarifes presentada per la mercantil Megadiver Socioeducativa S.L., societat concessionara de
l'explotació de l’Escola Infantil Municipal “El Parc”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Acció
Social i Ciutadana del dia 22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement
al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
La Sra. Gimeno, regidor d'educació, explica que en resum la reducció de la tarifa de mitja jornada
seria de 40 € respecte de la tarifa ordinària en el tram d'edats de 0-2 anys i de 42 € en el tram d'edat
de 2-3 anys. Afegir que esta modificació es fa exclusivament per la necessitat manifestada pels
usuaris d'este servici.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, indica que les causes per les
quals es demana esta reducció de tarifa estan clares. Veiem que es tracta d'una modificació
contractual que amplia el servici prestat i que ajuda a garantir l'equilibri econòmic de l'empresa. Si
no altera l'essència del contracte i en vista dels informes tècnics, no veuen cap irregularitat, per la
qual cosa anuncia el vot a favor del seu grup.
El Sr. Carrera, regidor del grup de Compromís per Rafelbunyol, retira les seues paraules de la
comissió informativa anunciant el vot a favor del seu grup en vista dels informes tècnics del servici
jurídic i de secretaria. Són de l'opinió que és bo ampliar l'oferta als usuaris i compartim l'opinió del
PSOE en el fet que s'haguera preferit un preu més baix en benefici de les famílies.
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La Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular, indica que en la primera modificació de
l'empresa Megadiver és lògica davant de l'anunci de Conselleria d'Educació respecte a l'anunci de
les ajudes que deixen de ser lineals per a tindre en compte del nivell de renda familiar amb tres
baremacions. Respecte a la introducció de les tarifes reduïdes propostes per l'empresa s'arreplega un
interés mostrat per les famílies. Ens pareix lògic i la votarem a favor, perquè el dia a dia manifesta
esta necessitat.
Sotmesa la proposta a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda:
Vist l'informe emés per la mercantil Ollers Abogados S.A, redacyor del Pla de Viabilitat de la
concessió administrativa del que es conclou: “….la proposta plantejada per part del gestor de
l’Escola Infantil no suposa una alteració de l'essència fonamental del pla de negoci inicial establit,
estimem convenient donar el vistiplau al dit plantejament, consistent a incrementar l'oferta
d'horaris disponibles en l’Escola Infantil. El fi de la mateixa és el d'adequar-se a les necessitats
manifestades d'una banda dels veïns de la població i, per consegüent, millorar els beneficis
operatius del gestor d'esta instal·lació bàsica, dins dels servicis municipals que s'oferixen des de
l'Ajuntament.”
Vist l'informe emés pels servicis jurídics de la Corporació en què a la vista dels informes emesos es
conclou que la modificació contractual plantejada s'ajusta al que establix l'article 282 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre)
Vist el dictamen formulat per la Comissió Informativa d'Acció Social i Ciutadana de data 22 de
març de 2.016, en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat,
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda, per raons d'interés públic, autoritzar a la mercantil
MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA S.L. empresa concessionària de l'escola Infantil El Parc
sol·licitant de l'Ajuntament la modificació de les tarifes aplicables al servici d'escolaritat de l'escola
Infantil Municipal “El Parc” a partir del curs escolar 2.016-2.017, en els termes plantejats en la seua
proposta, que es concreten en les tarifes següents:

CENTRE
RAFELBUNYOL

EDAT
0A1

1A2

2A3

SERVICI
9 A 17 CALEND. ESCOLAR
9 A 17 CALEND. LABORAL
9 a 12 calend. Escolar
9 a 12 calend. Laboral
9 A 17 CALEND. ESCOLAR
9 A 17 CALEND. LABORAL
9 a 12 calend. Escolar
9 a 12 calend. Laboral
9 A 17 CALEND. ESCOLAR
9 A 17 CALEND. LABORAL

TARIFA
SENSE
CAP
BONO
286
304
246
264
225
243
185
203
195
213

AMB
MÍNIM
AMB BONO BONO
2015-2016
2016-2017
135
216
153
234
95
176
113
194
135
155
153
173
95
115
113
133
135
115
153
133

AMB
MÁXIMO
BONO 20162017
86
104
46
64
105
123
65
83
55
73
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9 a 12 calend. Escolar
9 a 12 calend. Laboral

153
171

93
111

73
91

13
31

VINTÉ SEGON.- MOCIÓ INSTITUCIONAL COMMEMORANT EL 8 DE MARÇ COM
EL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Es llig la següent moció institucional, que va ser el manifest que es va llegir en els actes que es van
celebrar per a commemorar el dia de la dóna.
“Des que al desembre de 1977 l'Assemblea General de les Nacions Unides adoptara la resolució
de proclamar el dia 8 de març com a dia Internacional de la Dona, com a homenatge a una
multitud de dones que van lluitar per a aconseguir pas a pas una igualtat amb l'home en tots els
àmbits socials, sobretot en el laboral, es commemora eixe dia, la lluita pels drets de les dones i
reivindicant la igualtat entre hòmens i dones.
Fins al moment s'han donat passos de gegant per a la consecució de l'objecte d'esta reivindicació,
però no és menys cert que es continuen produint situacions de flagrant desigualtat en tots els
àmbits socials, sobretot en el laboral, on les dones tenen molts més problemes que els hòmens
per a trobar un lloc de treball i on els salaris són sensiblement més baixos pel fet de ser dona.
També és impossible oblidar les aborronadores xifres de dones víctimes de la violència de
gènere.
És per açò que la Federació Valenciana de Municipis com a entitat que agrupa a tots els
ajuntaments de la Comunitat Valenciana, i en estos als hòmens i dones dels seus municipis, des
del consens de tots els grups polítics, considera necessari en este dia MANIFESTAR
1. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, promovent
esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre dones i hòmens.
2. El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de desigualtat a
través de les Institucions que representem, començant per la total incorporació de la
dona en els càrrecs de responsabilitat política i social per a garantir una actuació
conjunta des de dins de les nostres organitzacions.
3. Apostem per una solució integral, per a l'eliminació definitiva de la violència de gènere,
tant a través de la prevenció com de la lluita contra la violència exercida cap a les dones.
Creiem necessari habilitar tots els instruments legals pertinents per a la total eradicació
d'esta alifac social, així com la creació de fòrums de participació on s'aposte per una
actuació conjunta de les Institucions i la societat civil per a concretar mesures d'actuació
que faciliten la coordinació d'actuacions.
4. Considerem que el dret a la igualtat ha d'inculcar-se des de la infància, sent esta l'única
forma d'aconseguir que en un futur els hòmens i dones convisquen d'una manera
igualitària i solidària, per la qual cosa és necessari potenciar la coeducació en l'escola
a través de tot el nostre sistema educatiu.
5. Que és imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a la seua
consolidació en el món laboral a través de mesures positives des de totes les
Institucions, com són els Plans d'Igualtat i en particular des de les nostres Corporacions
Locals per a aconseguir una major conciliació amb la vida familiar entre hòmens i
dones.
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6. Els Ajuntaments com a administracions més pròximes a tots els ciutadans i ciutadanes
ens comprometem a realitzar el màxim esforç per a contribuir al desenrotllament d'una
forma pròxima i quotidiana, de tots els plans i programes a què ens conduïsquen a
l'enfortiment d'una societat igualitària i sense discriminacions.”
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VINTÉ TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL
SOL·LICITANT LA UNITAT DEL MUNICIPALISME VALENCIÀ CONTRA LA
CORRUPCIÓ
Per part de la Sra. Piquer, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció següent:
“La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució municipalista del País
Valencià, davant dels casos de corrupció política que estan colpejant la vida pública i la imatge
dels càrrecs electes que representem, demanda la unitat del municipalisme valencià en contra de
la Corrupció.
La corrupció suposa una amenaça per a l'estabilitat i seguretat de la societat valenciana,
perjudica les institucions i els valors de la democràcia, l'ètica i compromet el desenrotllament dels
nostres pobles. És un mal que afecta molt negativament davant de la incomprensible realitat que
roben els diners de tots, front de què estan patint els efectes d'una crisi devastadora.
Les institucions hem de promoure i fomentar el rebuig de la corrupció, és la nostra
obligació, som servidors públics que hem de vetlar per una gestió pública responsable i d'equitat
sotmesa a la Llei. També, és la nostra responsabilitat, fomentar la cultura dels valors socials, ètics
i democràtics, apartant el model de societat que ha alimentat el mètode del «pilotada» econòmic i
en conseqüència, potenciar els sistemes de control de mitjans policials, judicials, així com dels
organismes encarregats de la vigilància i inspecció de la gestió pública.
EL FVMP representa a 542 alcaldes i a 5.782 regidors, càrrecs electes locals, que
treballen i presten els seus servicis amb dedicació i honestedat, en el seu compromís per millorar la
vida dels seus veïns i veïnes des d'una vocació de servidors públics. Una gran majoria són de
xicotets municipis, sense retribució econòmica, però amb moltes ganes de treballar pel seu poble.
No obstant això, la conducta delictiva d'uns, suposa un atropell al bon fer públic dels altres, la
immensa majoria.
Les últimes notícies de corrupció afecten d'una manera molt negativa a la legitimitat de les
nostres institucions, perquè a més del desvergonyiment, es demostra que han fallat els mecanismes
de control dels partits i de les institucions. És el moment, no podem esperar, hem d'actuar, els
ajuntaments som responsables de configurar una Administració íntegra, impecable i honrada.
Per tot això, presentem per a la seua aprovació les següents PROPOSTES D'ACORD:
I. Exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans, per aquells que han comés el
delicte.
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II. Exigir l'actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques, per a la separació
de responsabilitats i/o representació dels corruptes.
III. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les seues modalitats
(plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc.) instant a les entitats ciutadanes
al suport en estes accions.
IV. Exigir el compliment rigorós de la Llei en els mecanismes de control en la gestió de les
Administracions Públiques.
V. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra esta en tots els àmbits de la vida
pública, promovent la qualitat de la democràcia, presidida per l'ètica i la dignitat.
VI. Defendre el nom de la Societat Valenciana, treballadora, honesta, i lamentar profundament
l'estafa econòmica i moral a què els corruptes ens han sotmés.
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Acció
Social i Ciutadana del dia 22 de març de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement
al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Contínua explicant la Sra. Piquer que la moció és molt clara i la presenten perquè volen manifestar
el seu rotund rebuig de la corrupció i per a valorar el treball d'alts càrrecs públic que no són
corruptes.
La Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, manifesta que és impossible no
sumar-se a este tipus de propostes que denuncien estos fets. S'estan posant en marxa moltes mesures
per a fomentar la transparència, però pareix que estiga arrelat en el sistema i cada vegada hi haja
més gent afectada. La nostra obligació és treballar per a fomentar més lleis i establir tots els
correctius necessaris. El que més ens agrada de la moció és la llança a favor dels polítics que no
tenen res a veure amb la corrupció.
La Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular, manifesta que estan totalment d'acord en la
moció i en les intervencions. Tolerància zero.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, puntualitza que el punt tres de la moció
d'exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les seues modalitats, també
s'arreplega en el punt vint-i-cinc de l'orde del dia, si prèviament es ratifica la seua inclusió, però que
votaran a favor.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VINTÉ QUART.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
CARACTERÍSTIQUES DE LES PLAQUES CONMEMORIATIVAS EN LES
INAUGURACIONS
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Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció següent:
“Ja és un costum adquirit que a les inauguracions d'edificis, instal·lacions i infraestructures
públiques, es col·loque una placa commemorativa de l'anomenada inauguració, on figuren a més
de les dates, les institucions que l'han finançat i els noms dels màxims responsables polítics de les
mateixes.
Així mateix, als últims anys estem assistint a tot un seguit d'eliminació de moltes de les plaques
commemoratives per diversos motius: corrupció, etapes polítiques ja superades...
També resulta evident que els nous temps demanen, a més de noves polítiques, noves actuacions i
actituds dels responsables polítics. Ja ha passat els temps de les grans figures polítiques i ha
arribat el temps de la ciutadania i de la vocació pel servici públic, allunyat del personalisme i
protagonisme de molts polítics en actiu.
És per tot allò exposat anteriorment que plantegem les següents PROPOSTES D'ACORD:
Que a les plaques commemoratives, que amb motiu de la inauguració de nous edificis,
instal·lacions i infraestructures, tot just figure la data, l'escut de Rafelbunyol i les institucions que
han participat amb el finançament”.
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Acció
Social i Ciutadana del dia 22 de març de 2016, 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.
Continua indicant el Sr. Carbonell que no volen alçar sospites sobre ningú, explicant que hi ha
mocions semblants, com pot ser la de la FVMP, o la declaració del Consell de la Generalitat
Valenciana parlant d'estes coses. El fet de presentar estes mocions ha de veure més en actituds
observades, com és el cas de l'Alcalde d'Albalat, que en la inauguració de l'ecoparc la placa
commemorativa només fa referència a l'acte, sense nomenar personalitats. Pensem que és la millor
manera de fer-ho, perquè les obres es fan amb els diners de tots, i estes perduren en el temps però
els polítics no.
La Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que no dubten de la
bona voluntat de Compromís i és una manera d'evitar polítiques partidistes, i que el mèrit és de la
institució, encara que no els molesta que figure el nom del polític que demostra que ha complit amb
el seu deure i ha gestionat un projecte. Sabem que hi ha un acord del Consell sobre este tema i que
finalment acabarem assumint i complint. Anuncia l'abstenció del seu grup, perquè pensen que
sempre hi haurà gent que meresca el reconeixement al seu treball.
La Sra. Alabort, regidor del grup Partit Popular, indica que el seu partit dóna per acabat el
populisme i el partidisme i per tant esta moció no es tracta d'alçar sospites sobre una persona, sinó
del treball conjunt i la cooperació de tots els membres que representen a la Corporació Municipal en
un moment donat.
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La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que el seu grup també està d'acord amb
l'objectiu de la moció, de les noves polítiques i actuacions, que ja ha passat el temps del
protagonisme i ha arribat el temps de la ciutadania, i de la vocació pel servici públic. Però per un
altre costat no estem d'acord amb el fons de la moció, passant a llegir la intervenció del Sr. Carrera
en la comissió, referent que així s'evitaria retirar les plaques dels polítics corruptes. Recalca que no
posar el nom en les plaques dels anteriors polítics, no impedix que actualment estiguen imputats
actualment. En este tema esperarem a la declaració del Consell sobre este tema i no a esta moció
que està agafada en pinces.
El Sr. Carrera, regidor del grup de Compromís, considera que s'ha fet ús parcial de la informació i
no s'ha arreplegat tot en l'acta. En comissió va incidir molt en la nova política, com és l'exemple
d'Albalat. Considera que el que està agafat en pinces en l'escusa que estan posant per a no aprovar la
moció. Es tracta de no votar en errors del passat. No s'està assenyalant a ningú ni directa ni
indirectament. Pensa que no els agrada perquè volen fer ús de la ferramenta de publicitat. Els pareix
molt bé, perquè estan en el seu dret, però no pose excuses que està mal argumentada o és
incompleta. Està ben clara com ha reconegut al principi de la seua intervenció. Incidix que es va
parlar molt de la nova política i si es va desviar el cas feia la corrupció és degut als molts casos que
han eixit.
La Sra. Barrachina reitera que estan d'acord en la nova política, però els és indiferent si figura un
nom o no.
La Sra. Gimeno respon que per a Compromís la nova política és la política de gestos, per al partit
socialista la nova política és accions reals i és el que regix.
El Sr. Carbonell no entén per què ha fet un al·legat de les diferències entre la política de compromís
i del PSOE. El sentit va ser perquè li va agradar l'acte de l'alcalde d'Albalat i ho va traslladar a la
moció. Ha iniciat la seua exposició dient que no té sospites de ningú ni pensament. El que pose el
nom d'un alcalde que sí que és alcalde ara però que quan es va fer el camp de futbol no va fer cap
gestió, igual que la diputada. Això ha passat a Rafelbunyol i no estan indicant que la lleven. Reitera
que la moció és clara i no està agafada en pinces.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per sis vots a favor dels regidors el grup del
Parit Popular i Compromís per Rafelbunyol, sis abstencions dels regidors del grup del PSPV-PSOE
i Independents de Rafelbunyol i un vot en contra del regidor del PSPV-PSOE, Sr. Bellver, aclarint
que el seu vot en contra es deu al fons de la moció.

VINTÉ CINQUÈ.- PRÈVIA LA SEUA RATIFICACIÓ D'INCLUSIÓ EN L'ORDE DEL
DIA, ADHESIÓ A l'ACORD DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA
ADOPTAT EL 18 DE DESEMBRE DE 2015, PEL QUE ES DECLARA LA REPROVACIÓ
DE TOTS ELS POLÍTICS D ELA COMUNITAT VALENCIANA QUE HAN RESULTAT O
PUGUEN RESULTAR CONDEMNATS PER SENTÈNCIA JUDICIAL FERMA DE
CORRUPCIÓ
Per part del Sr. Alcalde es demana als regidors que emeten el seu vota per a la seua ratificació
d'inclusió en l'orde del dia, el qual és ratificat per unanimitat.
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A continuació, la Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-POSE, llig el següent acord del Consell
de la Generalitat:
“Les Corts, en la sessió plenària del 15 d'octubre de 2015, van aprovar la Resolució 36/IX, que
insta el Consell, entre altres coses, a elaborar una declaració formal i pública, reprovació i repulsa
de tos els polítics de la Comunitat Valenciana que han resultat o que puguen resultar condemnats
per sentència ferma per delictes contra la hisenda pública i la seguretat social, i per delictes contra
l'administració pública.
El Consell està plenament convençut que la corrupció afecta directament la legitimitat de les
institucions públiques, atenta contra la societat i distorsiona el funcionament normal de l'economia,
tal com ha assenyalat moltes vegades l'Organització de les Nacions Unides. Per això, la lluita per
previndre i eradicar els actes de corrupció vinculats amb l'exercici de les funcions públiques ens ha
de comprometre tots en l'esforç per mantindre vius els valors de la democràcia, l'ètica i la justícia.
El Consell considera que els diversos casos d'ús delictiu dels recursos públics i d'utilització espúria
del poder polític que al llarg dels últims anys ha patit la comunitat Valenciana han repercutit molt
negativament en l'estima i la imatge del nostre poble, que la cultura de la sospita que s'ha generat a
conseqüència d'això ha desgastat les relacions socials, i que les pèrdues econòmiques que s'han
derivat suposen un menyspreu a aquelles qui més dificultats patixen.
Impedir que això torne a ocórrer és responsabilitat de les institucions i administracions públiques,
que tenen el deure de previndre, controlar i denunciar els conflictes d'interessos i les conductes
il·lícites. Però també és cert que, per a ser absolutament eficient, este combat contra la corrupció
requerix el suport i la participació dels ciutadans i dels diversos agents socials, que són en
definitiva els principals perjudicats quan l'administració pública no funciona adequadament.
És per tot això que el Consell de la Generalitat acorda manifestar la seua repulsa i reprovació de
tots els polítics de la Comunitat Valenciana que han resultat o que puguen resultar condemnats per
sentència judicial ferma, per delictes contra la hisenda pública i la seguretat i per delictes contra
l'administració pública
Així mateix, el govern valencià també acorda fer una crida a tots els ajuntaments, diputacions
provincials, universitats i altres institucions de la comunitat Valenciana perquè facen seua esta
declaració i perseveren en la prevenció, denúncia i eradicació d'este tipus de conductes il·legítimes.
De la mateixa manera, el Consell encoratja tots els ciutadans a participar en esta tasca a través
dels mitjans que l'administració pública valenciana posa al seu abast i agraïx la col·laboració de
tots aquells qui contribuïsquen a fer efectiu el requeriment de les Corts de retirar les plaques
commemoratives, inaugurals o mencions honorífics en què figure el nom de persones a què hagen
ostentat càrrecs públics que han resultat condemnats o que puguen ser condemnats en el futur per
sentència judicial ferma per corrupció, delictes contra la hisenda pública i la seguretat social o per
delictes contra l'administració.”
Preguntats els portaveus tots es mostren a favor. Sotmés l'assumpte a votació, el mateix és aprovat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
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VINTÉ SEXT.- PRÈVIA LA SEUA RATIFICACIÓ D'INCLUSIÓ EN L'ORDE DEL DIA,
MOCIÓ INSITITUCIONAL EN RELACIÓ A l'ACORD SUBSCRIT PELS CAPS D'ESTAT
I EL GOVERN DE LA UE AMB TURQUÍ PER A DEPORTAR ALS REFUGIATS.
Per part del Sr. Alcalde es demana als regidors que emeten el seu vota per a la seua ratificació
d'inclusió en l'orde del dia, el qual és ratificat per unanimitat.
A continuació, la Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-POSE, llig la següent moció
institucional:
“El passat 7 de març, les i els Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van aconseguir un
principi d'acord per a posar en marxa un programa per a deportar a Turquia a tots els migrants –
incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat– , que arriben a la
Unió Europea a través d'este país, a canvi que els Estats de la Unió resituen a un nombre
equivalent de persones refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i altres mesures econòmiques i
polítiques a favor de l'Estat turc.
Els i les regidores d'esta corporació local considerem que amb este pacte, que va entrar en vigor el
passat 20 de març de 2016, la Unió Europea no està respectant els convenis internacionals sobre
dret internacional d'asil. I que estem assistint a més al procés de desconstrucció de la Unió
Europea. Els i les regidores d'esta corporació local no reconeixem esta Europa, i creiem que no es
pot fer un acord d'interessos amb Turquia utilitzant els drets de les persones refugiades i migrants
com a moneda de canvi, la qual cosa considerem inadmissible.
Des de l'Ajuntament de Rafelbunyol considerem que les i els Caps d'Estat i de Govern de la Unió
Europea, davant de la crisi més greu que viu des de la Segona Guerra Mundial, han firmat un
acord immoral i de dubtosa legalitat, que contravé clarament el dret d'asil i múltiples convenis
internacionals sobre drets humans.
L'Ajuntament de Rafelbunyol mostra la seua adhesió a les peticions d'organitzacions no
governamentals, Alt Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades, i activistes pro drets
humans en la denúncia, rebuig i exigència de retirada del preacord d'Unió Europea i Turquia per a
devolucions massives, així com l'exigència d'abordar amb urgència la crisi de les persones
refugiades defenent els drets humans, creant passadissos humanitaris, acollint-los amb respecte i
solidaritat, i possibilitant-los l'asil entre els membres de la Unió Europea.
Per tot això, tots i cada un dels grups polítics d'esta corporació local presentem per a la seua
aprovació pel Ple els següents ACORDS
1. Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Rafelbunyol a qualsevol tipus de mesura a què vaja
en contra del que arreplega la declaració Universal dels Drets Humans.
Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides de 1951
Article 33. - Prohibició d'expulsió i de devolució ("refoulement")
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1. Cap Estat Contractant podrà, por expulsió o devolució, posar de cap manera a un
refugiat en les o fronteres dels territoris on la seua vida o la seua llibertat perille por causa
de la seua raça, religió, nacionalitat, pertinença a determinat grup social, o de les seues
opinions polítiques.
2. No obstant això, no podrà invocar els beneficis de la present disposició el refugiat que siga
considerat, por raons fundades, com un perill per a la seguretat del país on es troba, o que,
havent sigut objecte d'una condemna definitiva por un delicte particularment grave,
constituïsca una amenaça per a la comunitat de tal país.
Declaració sobre l'Asil Territorial (Adoptada por l'Assemblea General de les Nacions
Unides en la seua resolució 2312 (XXII), de 14 de desembre de 1967)
Artículo3
1. Cap de les persones a què es referix el paràgraf 1 de l'article 1 serà objecte de mesures
com ara la negativa d'admissió en la frontera o, si haguera entrat en el territori en què
busca asil, l'expulsió o la devolució obligatòria a qualsevol Estat on puga ser objecte de
persecució.
IV. Conveni de Ginebre del 12 d'agost de 1949 relatiu a la protecció deguda a les
persones civils en temps de guerra
Article 45 - VIII. Trasllat a una altra Potència[…]
4. En cap cas es podrà transferir una persona protegida en un país on puga témer
persecucions a causa de les seues opinions polítiques o religioses.
3. El Ple d'este Ajuntament, mostra el seu rebuig a l'acord aconseguit entre les i els Caps
d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia que contempla la devolució a Turquia
de tots els migrants –incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra
nacionalitat–, que arriben a la Unió Europea. Estes mesures han estat denunciades per
ACNUR, Amnistia Internacional, Metges Sense Fronteres i multitud de ONG.
3. El Ple d'este Ajuntament, se suma al Manifest “Passatge Segur” subscrit per multitud
d'organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en este sentit, insta en
la UE i els seus Estats membres al fet de que ordenen la creació de passadissos
humanitaris, i que possibiliten, des del respecte, l'asil d'estes persones entre els 28 Estats
membres de la Unió Europea.
“Passatge Segur exigix als governs europeus l'establiment de rutes segures per als
centenars de milers de persones que s'han vist obligades a abandonar els seus llars i
buscar un lloc segur en el nostre continent, per mitjà de vies legals i segures com a visats
humanitaris, reassentament i accés diplomàtic a l'asil en tercers països. També, s'exigix la
suspensió de la firma i aplicació d'acords de retorn i readmissió con països que no
respecten els Drets Humans”.
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4. Este Ple, acorda exigir a la Unió Europea i als Estats membres donar una resposta
humanitària urgent davant de la greu situació que viuen les persones refugiades,
respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets humans. En este sentit, insta el
Govern de la Unió Europea i als Estats membres a la retirada de qualsevol acord, pacte,
conveni o proposta d'acció que no respecte el dret internacional d'asil o convenis
internacionals sobre drets humans firmats per la Unió Europea. Reclamen com a europeus,
per tant, el compliment de l'article 9 del Conveni Europeu de Drets Humans on es
contempla l'obligatorietat de registrar totes les sol·licituds de protecció internacional que
es presenten. Per este motiu estem en contra de que la UE incomplix les seues pròpies lleis
d'asil.
5. Reclamem que es considere la no vulneració dels acords que possibiliten el funcionament
respecte als refugiats dins de l'espai Schengen. “L'espai i la cooperació Schengen es basen
en el Tractat Schengen de 1985. L'espai Schengen representa un territori on està garantida
la lliure circulació de les persones. Els Estats que van firmar el Tractat han suprimit totes
les fronteres interiors i en el seu lloc han establit una única frontera exterior. Dins d'esta
s'apliquen procediments i normes comunes pel que fa als visats per a estades curtes, les
sol·licituds d'asil i els controls fronterers”.
5. Exigim reforçar els mecanismes de control sobre l'efectiva destinació de l'ajuda econòmica
en favor dels refugiats.
7. Traslladar d'este acord plenari al Consell de la Generalitat Valenciana i al Congrés dels
Diputats perquè tinguen en compte que com a europeus necessitem que els nostres
representants institucionals defenen els Drets Humans i tots els convenis firmats per les
autoritats europees i que estan en dia de hui ja en vigor”
Preguntats els portaveus dels grups polítics, es manifesten a favor de la moció.
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat.

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

PRIMER.- INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESPUESTO De l'ANY 2015
El Sr. Secretari indica 5 d'abril de 2016, va prendre compte del decret d'Alcaldia 114/2016
pel qual es va aprovar la Liquidació Del Pressupost de 2015, i de l'informe emés per la Intervenció
Municipal, que oferix el resultat següent:
Resultat Pressupostari Ajustat: 1.254.183,16 €
Romanent de Tresoreria per a gastos generals: 1.718.722,78 €
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Igualment es va donar compte del volum d'endeutament derivat de la liquidació pressupostària que
ascendix al 97,78 %, amb un estalvi net de 1.279.097,50 €, no procedint a realitzar el càlcul
consolidat donada l'extinció de la mercantil Acmursa per interlocutòria de 18/09/2015. De tot això
es deriven les conclusions que l'Ajuntament podrà concertar, amb l'autorització prèvia de l'òrgan de
tutela financera, operacions d'endeutament a llarg termini per a la realització d'inversions, i que
podrà refinançar operacions preexistents; també podrà formalitzar préstecs, prèvia adhesió al Fons
d'impuls econòmic, quan s'inicie una nova fase per a això.
Igualment s'informa que la capacitat de finançament de l'Ajuntament ascendix a 203.505,87 €,
complint-se en este cas els requisits establits en la DA 6a de la Llei Orgànica d'estabilitat
Pressupostària i sostenibilitat financera, per la qual cosa la dita quantia, considerada com a superàvit
pressupostari, podrà ser empleada per al finançament d'obligacions pendents d'aplicar a pressupost,
o successivament a l'amortització d'operacions d'endeutament vigents.
No obstant això, es va posar en relleu que s'ha procedit a l'incompliment de la Regla de Gasto, a
causa de la circumstància excepcional d'haver sigut condemnat l'Ajuntament, per sentència judicial
ferma a l'abonament de l'import de 898.936,64 € la qual cosa suposarà l'elaboració d'un nou Pla
Econòmic Financer per a tornar a complir els objectius de la regla de gasto.
El ple de l'Ajuntament queda assabentat

SEGON.- INFORME SOBRE APROVACIÓ I REMISSIÓ AL MINISTERI DE CONOMÍA I
HISENDA DELS PLANS PRESSUPOSTARIS A MITJÀ TERMINI 2017/2019
El Sr. Secretari dóna compte del decret de l'Alcaldia núm.195 de data 14 de març de 2.016 pel
qual s'acorden els Plans pressupostaris a mitjà termini del període 2017-2019.
Es tracta d'una informació remesa al ministeri d'Hisenda, però que no condiciona l'elaboració
dels pressupostos dels anys següents.
El ple de l'Ajuntament queda assabentat

TERCER.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS ADOPTADES PER LA
PRESIDÈNCIA DE L'ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A INCONVENIENTS
EFECTUATS I RESUM DE POSSIBLES ANOMALIES EN MATÈRIA D'INGRESSOS
DEL PERÍODE COMPRÉS ENTRE L'1 DE GENER DE 2.016 AL 14 DE MARÇ DE 2016.
El Sr. Secretari dóna compte de l'informe elaborat per la Intervenció municipal relatiu a les
resolucions adoptades per la presidència contrària als inconvenients efectuats, així com un resum de
les principals anomalies en matèria d'ingressos, del període comprés entre l'1 de gener de 2.016 al
14 de març de 2.016. Tot això en compliment del que establix l'article 218 del reial decret Legislatiu
pel qual s'aprova el Text Refós de la llei Reguladores de les Hisendes Locals.
S'indica que la majoria d'ells són repetitius a causa de falta d'expedients de contractació,
incidències en les nòmines, pertorbació de l'orde de prelació de pagaments…. Quant a les anomalies
dels ingressos reitera allò que s'ha manifestat en l'anterior informe en el sentit que com a
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conseqüència del canvi de la nova empresa del servici de recaptació estan pendents d'aplicació
diversos ingressos, i que no s'ha rebut la relació de valors inicials carregats per SCI, relació que s'ha
sol·licitat que siga presentada degudament firmada i segellada per la mercantil. S'han realitzat
diverses reunions de treball on s'han posat en relleu certes incidències conseqüència del traspàs
d'informació.
Igualment es posa en relleu que s'està treballant en la regularització dels drets pendents de
cobrament, en especial respecte a aquells drets pendents de cobrament no entregats a la mercantil
col·laboradora en servicis de recaptació per al seu cobrament en via executiva, recomanant-se que
d'ara en avant els ingressos directes siguen emesos per SCI, de manera que el rebut que es genere
siga controlat de manera automatitzada per mitjà del personal i programa de la mercantil.
El ple de l'Ajuntament queda assabentat

QUART.- DACIÓ DE COMPTES DE 2 RESOLUCIONS DE RECTIFICACIÓ DE SALDOS
INICIALS.
Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia núm. 165/2016por el que s'anul·la un expedient
sancionador per infracció de l'article 17 del reglament de servici d'arreplegada de residus sòlids
urbans i neteja viària, rectificant-se el saldo inicial de pressupostos tancats, així com el Decret
179/2016 pel que rectifiquen els saldos inicials del compte no pressupostari 20070 (Quotes centrals
sindicals) per un import de 33,11 €, i del compte no pressupostari 203000 (relativa a la recaptació
del cànon de sanejament quan l'Ajuntament gestionava el servici de subministrament d'aigua), per
un import de 3.647,28 €.
El ple de l'Ajuntament queda assabentat

QUINT.- 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.
El Sr. Carbonell, portaveu de Compromís pregunta pels decrets 101 i 105/2016 sobre modificació
de crèdit i el 104 incorporació de romanents.
Aclarix el Sr. Secretari esta modificació és perquè la Diputació Provincial de València va adoptar
l'acord de concedir a este Ajuntament una subvenció directa per a “adequació poliesportiu”, per
import de 70.000 euros i no s'havia realitzat la incorporació encara.
El 104 correspon a la incorporació de crèdits de l'exercici passat. Una vegada aprovada la liquidació
pressupostària es pot iniciar la incorporació de romanents. Es referix a subvencions de l'any passat
que s'estan executant enguany.
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El 105 es referix al Pla d'Ocupació conjunt que també va arribar la subvenció l'any passat i que
s'han incorporat al present exercici.
També pregunta el Sr. Carbonell pel decret núm. 124/2016 pel que es paga una subvenció de 600 €.
Aclarix el Sr. Secretari que el beneficiari és l'AMPA de l'IES de Rafelbunyol.
Pregunta el Sr. Saborit, regidor del grup del PP, pel cost total de les obres previstes en el projecte
aprovat per decret de l'alcaldia 100/2016. Li respon el Sr. Secretari que eixe projecte correspon a la
subvenció directa de Diputació i està pels 69.000 €, no arriba els 70.000 € i és per a acabar els
vestuaris de futbol 7.
També pregunta pel Decret 215 pel qual s'anomena instructor i secretari per al procediment de
nomenament de fill predilecte de José Mª Lluch Vicente.
Li aclarix el Sr. Secretari que la secretària és Amparo Piquer i l'instructor Víctor Encarnación.
Dirigint-se al Sr. Alcalde li recorda que ells es van oferir voluntaris quan van presentar la proposta i
vosté va dir que no tenia cap inconvenient.
Li aclarix el Sr. Alcalde que no exactament no ho recorda. Han decidit nomenar instructor al Sr.
Encarnación però es tracta d'una proposta oberta a la participació de tots.
El Sr Saborit insistix que no ho entén. Que van retirar la moció sobre el donar el seu nom a un
carrer i ho van canviar per la proposta de fill predilecte. Tots estaven d'acord en la reunió que van
mantindre en el despatx de l'Alcaldia.
El Sr. Alcalde li indica que poden parlar en un altre dia. El decret pot canviar-ho, perquè el mateix
no està tancat.

SIS.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Assenyala el Sr. Alcalde que finalment l'interventor que vindrà serà l'actual interventor d'Alboraia
en comissió de servicis. S'incorporarà el 19 d'abril.

SÈPTIM.- INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

Informa el Sr. Alcalde, representant de l'ajuntament en la Mancomunitat, que en el passat
ple es van aprovar els pressupostos en 8 vots a favor, 1'abstenció del representant d'Emperador i 1
vot en contra del representant de la Pobla de Farnals.
El Sr. Carbonell demana una còpia. El Sr. Alcalde li indica que els farà arribar els
pressupostos.
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La Sra. Piquer Sancho, regidor del grup PSPV-PSOE ha promoguda la realització d'un grup
de treball per a realitzar projectes culturals des de la Mancomunitat. Presentarem un projecte
basant-se en l'orde de subvenció de projectes intermunicipals de la Diputació per a poder fer cine
d'estiu. Estan tots interessats, menys Emperador.

OCTAU.- PRECS I PREGUNTES
El el Sr. Carbonell, portaveu del Grup Compromís per Rafelbunyol, formula les següents preguntes
presentades per escrit:
1. Quines són les necessitats per a poder fer realitat la llicència del camp de futbol (registre
entrada 42).
Respon el Sr. Alcalde que la llicència de camp de futbol està pendent de l'execució de les obres de
l'última part dels vestuaris, les quals s'executaren en breu a través de la subvenció directa de
diputació SUBDIR2015/4. Una vegada recepcionades les obres es procedirà a l'emissió del
certificat final de les instal·lacions i amb això finalitzara el tràmit de l'autorització d'espectacle
públic per a camp de futbol.

2. A més dels pagament a Monrabal pel manteniment de l'enllumenat públic, hi ha altres de
reparacions; per quins motius i per quines quantitats?
Indica el Sr. Alcalde que segons el contracte de manteniment de Monrabal les reparacions menors i
el material de reposició de xicoteta entitat està inclòs, però el material de les reparacions de major
calibre i que tenen com a origen deficiències en la xarxa d'enllumenat públic i edificis municipals
prèvies a la contractació de l'empresa Monrabal S.L no estan incloses.
Les factures de reparacions emeses per Monrabal es corresponen amb el material elèctric d'estes
reparacions de major calibre.
REPARACIONS 2015
23/02/2015
MATERIAL ELÈCTRIC
CAIXA CLAVED FRANCISCO
04/09/2015
VALIENTE
ESBOSSA
REFRIGERADORA
06/11/2015
COBERTA

91,79
TOMAS

I
14,77

PISCINA
487,07

06/11/2015

REPARACIÓ AVARIES ZONA OEST

2008,08

06/11/2015

AVARIA 9 OCTUBRE

97,7

25/11/2015

ARQUETA RAMBLETA

221,59

25/11/2015

AVARIES PLAÇA LLIBERTAT

39,28
2960,28

REPARACIONS 2016
25/01/2016
IFS 2015

9680
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21/03/2016

VÀLVULA MESCLADORA POLIESPORTIU

465,85
10145,85

ALTRES TREBALLS
04/09/2015
ENLLUMENAT FESTES

8075,83

04/01/2016

2505,41

PROJECTE ELÈCTRIC I OCA PISCINES

10581,24

3. En quantes ocasions, des de juny de 2015, l'Alcalde ha hagut de decretar la delegació de les
seues funcions atenent a què diu l'article 44.2 del ROF? Per quins motius? En quines dates i
per a quants dies cada una d'elles?
Respon el Sr. Alcalde que les seues delegacions són publicades en el BOP i són les següents:
 Del 5 al 16 d'agost de 2015.
 Del 29 de desembre de 2015 al 2 de gener de 2016.
 Del 24 de març al 3 d'abril de 2016, aclarint que des del 24 al 29 de març va ser delegat en
Víctor Encarnación i del 30 de març al 3 d'abril en Alicia Piquer
4. La Finestreta Única oferia un servici molt important a la ciutadania de Rafelbunyol, des de
fa un temps s'ha deixat de prestar; què és el que ha passat?
La dóna per contestada a l'haver sigut tractada en el ple.
5. S'han presentat moltes factures d'Euroberna; quin ha sigut l'import total en 2015? Hi ha
conveni firmat?
La Sra. Barrachina, regidor del Medi ambient, respon que la quantitat és de 10.491,74 €, explicant
que no hi ha conveni i que continuen amb el sistema que es van trobar. Es factura per compres, que
es realitzen una vegada al mes. S'està començant a treballar en altres proveïdors basant-se en preus
més competitius.
6. Per què no s'especifica la quantitat de les factures en els resums dels llibres d'entradeseixides? Es farà en un futur?
Respon e Sr. Alcalde que abans el sistema operatiu comptable i el de registre d'entrada i eixides era
el mateix. Ara el sistema operatiu comptable és diferent. No hi ha cap intenció d'amagar la
informació, i en un futur es farà.
7. Podien explicar-nos ell perquè i la quantitat de la factura de gener d'Horta Noticies? Eixes
factures seran periòdiques? Per què?
Respon la Sra. Piquer Sancho, regidor de comunicació que no es tracta d'una facturació periòdica.
L'import va ser de 484 € i va estar motivada pel desé aniversari de la publicació.
8. S'han fet Obres de rehabilitació Casa de la Cultura? Quins? Amb quin pressupost?
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El Sr. Bellver, regidor d'obres públiques, respon que no hi ha hagut obres.
9. Després de concedir-nos, per part de la Diputació, els recursos econòmics necessaris per a
fer obres econòmicament sostenibles, es va informar, que entre altres, es faria la pista
poliesportiva que aniria enllumenada i amb el pertinent sostre. Recentment hem tingut
coneixement que tan sols va la pista, sense enllumenat i sense sostre; a què es deu?
Respon el Sr. Alcalde que açò es deu al fet que l'import subvencionat no és prou per a poder cobrirla atés que ha hagut d'invertir-se diners també en el camp de futbol. En un futur es cobrirà. Es tracta
d'un motiu econòmic.
10. Ja fa mesos que el portal de transparència havia d'estar en funcionament. En estos moments
tan sols hi ha activada part de les informacions que ha de contindre. Quan creuen que estarà
totalment actiu? Així mateix des del nostre grup municipal ja entregàrem en la Secretaria de
l'Ajuntament la fitxa del regidor/a què es va demanar. Ja s'han activat les els nostres i les
dels altres regidors/res?
Respon la Sra. Piquer Sancho, regidor de transparència, es disculpa indicant que hi ha hagut un
problema en el flux de comunicació i el correu que es va remetre no va ser vist per qui havia de
pujar la informació. Hui ja està penjada la informació. Es compromet que en el pròxim ple estiga tot
actualitzat.
11. Quantes hores extraordinaris es fan en l'ajuntament. Quins són els col·lectius que més fan?
Quantes?, per què...?
Respon el Sr. Alcalde que per a analitzar les hores que es realitzen per part del personal de
l'Ajuntament de Rafelbunyol cal distingir els diferents sectors:
 La brigada d'obres i el personal de neteja, només realitza hores extraordinàries en moments
puntuals com pot ser la celebració de festivitats (Cavalcada de Reis, Falles, Bous, etc). Les
dites hores no es retribuïxen sinó que es compensen per descansos.
 El personal de la piscina coberta realitza hores en el cas que algun company presenta
absències molt puntuals per malaltia. Les dites hores s'abonen perquè no hi ha la possibilitat
que les puguen disfrutar en descans retribuït (el personal està subjecte a impartició de
cursets de natació).
 El personal d'oficines de l'ajuntament, per regla general realitza anualment més hores de les
trenta-set hores i mitja que marca la legislació però no es porta un còmput del nombre
d'hores que es realitzen de més. Les hores que es realitzen no són ni compensades
econòmicament ni a través de descansos.
12. ¿“Existe mal rotllo” entre distints col·lectius de treballadors municipals com: jardinersnetejadores vials,...? Pot haver estat provocat per l'increment de 100 € mensuals a un dels
treballadors?
El Sr. Alcalde li indica que pot contestar sobre la seua gestió, no sap si hi ha eixe mal estar.
Insistix el Sr. Carbonell que la pregunta es motiva a l'existència d'un registre d'entrada dirigit al Sr.
Alcalde sobre el tema.
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El sr. Alcalde reitera les seues paraules respecte a què només contesta sobre la seua gestió,
desconeixent si hi ha mal ambient o no.
13. S'ha demanat en la MANCOMUNITAT l'ampliació de l'equip social base, a proposta de la
petició formulada per la Presidència?
Respon la Sra. Gimeno, regidor de Benestar Social, indica que l'escrit es va traslladar a Servicis
Socials i li van respondre que no era necessari ampliar l'equip social base, que actualment
funcionaven bé.

A continuació el Sr. Saborit , portaveu del Grup Partit Popular per Rafelbunyol, formula les
següents preguntes presentades per escrit:
1. L'equip de Govern s'ha acollit al Pla de Desenrotllament Urbanístic Sostenible del Ministeri
de Fomento-Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible? En cas de resposta
afirmativa, poden explicar-nos quina és la finalitat i que es pretén aconseguir en benèfic per
a Rafelbunyol a l'haver-nos acollit al citat Pla?
Respon el Sr. Alcalde que hui hem votat una adhesió al pacte d'alcaldies que forma part d'estos
recursos. Hem tingut diverses reunions amb el Diputat de l'àrea, però el regidor d'urbanisme pot
ampliar la resposta.
Afig el Sr. Encarnación que en les reunions amb el Sr. Diputat ens ha informat de la diversitat
d'ajudes existents i dins d'este palmito de possibilitats, en principi pensem que el que millor es pot
adaptar són les ajudes per als plans d'estratègia de desenrotllament urbà sostenible integrat,
coneguts com DUSI. Són ajudes cofinançades pels plans FEDER 2014-2020. A la primera fase no
arribem, però la segona no té encara data de convocatòria. Les sol·licituds deuen d'anar
acompanyades de projectes molt extensos. Dins d'estes ajudes podíem optar a projectes de
conurbació, per la qual cosa hem mantingut reunions amb poblacions d'al voltant.

2. Ja han firmat algun conveni amb alguna associació del municipi?
Respon el Sr. Alcalde que no.

3. El passat 1 de desembre el PSPV-PSOE va presentar una moció per a fer un conveni amb
Club de Socorrisme i Salvament en què a més, també se sol·licitava: la designació de
taquilles personals per als monitors de socorrisme en els vestuaris exclusius de la piscina, la
determinació d'horaris de disponibilitat de carrils en la piscina, i una vitrina per a mostrar
els seus trofeus. S'ha adjudicat algun horari nou per al Club?. Ens poden dir quin?. Tenen
els vestuaris exclusius?. tenen instal·lada la vitrina per als trofeus?
Pregunta el Sr. Alcalde que si quan es referix a l'1 de desembre està parlant d'esta legislatura.
Aclarix el Sr. Saborit que està parlant de l'anterior legislatura.
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En referència a l'horari és el que va informar fa uns dos plens. Es fa de 19:15 a 21:45 h, amb la qual
cosa s'ha guanyat mitja hora respecte a l'horari anterior, però continuen tenint dos carrils. Quant a
les taquilles, les compartixen amb la resta d'usuaris de les instal·lacions. Respecte a les vitrines
encara no la tenen, però està en procés.

4. Ja tenen fet o redactat algun pla estratègic per a les instal·lacions esportives del municipi,
tal com ens van informar en un dels Plens anteriors?
Respon el Sr. Alcalde que no.

5. En l'últim període de la legislatura anterior l'empresa Monrabal S.L.U, encarregada de
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. El cost del 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 havia tingut per a les arques municipals. Després de quatre mesos dónes de que
els vam fer esta pregunta, no tenim informació respecte d'això. Per això, tornem a insistir,
Finalment, que quantitat és la que es deu a l'Ajuntament de Rafelbunyol? Han arribat algun
acord amb l'Ajuntament de la la Pobla de Farnals?
Respon el Sr. Alcalde que Respon el Sr. Alcalde que presumptament l'Ajuntament de la la Pobla de
Farnals rep la llum d'eixe comptador des de 17/05/2007. Si comptem que l'any 2015 ens ha costat
12.216,88 € i ho multipliquem pels 9 anys que estan connectats donen un total de 109.951,92 €.
Hem de considerar que l'Ajuntament de Rafelbunyol consumix el 23% de la llum d'eixe comptador i
el 77% restant ho consumix la Pobla de Farnals, per la qual cosa fent un càlcul estimatiu
l'ajuntament de la Pobla de Farnals ens deuria 84.662,97 €. El 26 de febrer d'enguany es va manar
un burofax amb un informe d'Ollers Abogados reclamant el canvi de nom de comptador i que va ser
rebut per ells el 29 de febrer. El 10 de març, per registre d'entrada, l'ajuntament de la Pobla ens
comunica que ja s'ha canviat la titularitat del comptador. En el fet que si s'ha arribat a un acord amb
ells, està referint-se a un tema econòmic, la resposta és no. S'han mantingut conversacions entre els
tècnics de les dos corporacions i les alcaldies sense arribar a cap acord. Si que hem decidit celebrar
una reunió formal entre les dos corporacions per a tractar este tema.
A este nou govern ens sorprén que durant nou anys hàgem estat sufragant l'energia d'este comptador
que es va donar d'alta abans d'unes eleccions municipals per a donar llum a un passeig i un parell de
carrers de la Pobla de Farnals, sense que hi haja hagut cap actuació respecte d'això de l'anterior
equip de govern. Com és possible que durant 9 anys ningú es donara compte? És fàcil demanar
informes tècnics però a ningú de l'anterior equip de govern se li va ocórrer manar un burofax a
l'Ajuntament de la Pobla per a denunciar esta situació? Creiem també que algú d'este Ajuntament
degué de donar autorització al seu dia a la Pobla perquè s'enganxara a este comptador. En tot cas,
l'actual govern ha pres mesures i a hores d'ara la titularitat del comptador ja no és la nostra i per
consegüent ja no costa diners a l'erari públic.
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6. En quina fase es troba la licitació del bar de la Casa de la Cultura?
Respon el Sr. Alcalde que ha sigut un dels temes que la interventora no ha pogut acabar.
Aclarix el Sr. Secretari que es va passar a intervenció a mitat de febrer i per acumulació de treball
ha sigut un tema que s'ha quedat pendent. Finalment l'ha informat l'interventor accidental i està
pendent de la firma d'alcalde l'aprovació del plec de condicions per a publicar-ho esta setmana.
7. Quin ha sigut el gasto econòmic, per partides, de la festivitat de Sant Antoni?
Respon el Sr. Alcalde que han sigut els següents:
 Assegurança pòlissa accident: 487,40 €
 Xocolate: 125,84 €
 Gots plàstic: 32,65 e
 Llenya: 465,85
 Màquina telescòpica per a posar arena: 333,96 €
8. Després de l'enviament de notificació als propietaris dels solars sitis en el municipi, Quants
d'ells han procedit a l'execució de la neteja de solars, el tanca dels mateixos i realització de
voreres en el municipi? Quin procediment de compliment tenen previst per als propietaris
que no ho realitzen?
Respon el SR. Alcalde que per Decret núm. 4/2016 de data 8 de gener de 2016, s'ha procedit a
notificar als propietaris del SectorI i sector IV, ordenant l'execució de la neteja dels solars, atorgantlos un termini d'un mes perquè procediren a realitzar els treballs de neteja.
S'han pogut notificar pràcticament totes les notificacions a excepció d'una notificació del sector IV
el de les quals titular és JESUS D'OBÉS CORBA-LA'N i dos notificacions del Sector I els titulars
del qual són CONSTRUCCIONS GARLOMAR SL, I INICIATIVES INMOBILIARIQS
FERRUBUSA SA, les notificacions dels quals s'han publicat en el boletín oficial del Estado el dia
16 de març de 2016.
Decret núm. 28/2016 de data 18 de gener de 2016 s'ha procedit a notificar a alguns titulars arran de
reclamacions realitzades per contigus de les zones del carrer Castelló, Sector V i la Séquiola,
havent-se pogut practicar totes les notificacions atorgant-los el termini d'un mes per a la realització
dels treballs de neteja.
Decret núm. 136/2016 de data 25 de febrer de 2016 S'ha procedit a ordenar la neteja de 4 solars
existents en el sector V, arran d'un informe de la policia en què manifesta que es va produir un
incendi en un dels solars, atorgant-los un termini de 30 dies per a l'execució de la neteja i havent
rebut la notificació els interessats
DECRET NÚM. 170//2016 DE DATA 7 DE MARÇ DE 2016, s'ha procedit a ordenar tres
propietaris del sector V la neteja i tanca del solar situat en el carrer Gregorio Ordoñez i Fernando
Mugica atorgant-los el termini de 30 dies per a l'execució de les obres, havent rebut la notificació
dos d'ells i estant pendent de rebre la notificació BANCO MARE NOSTRUM SA.
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DECRET NÚM. 184/2016 DE DATA 10 DE MARÇ DE 2016, s'ha procedit a ordenar CINC
propietaris d'unes quantes zones de la localitat l'execució de la vorera atorgant-los el termini de
DOS MESOS per a l'execució de les obres, havent rebut la notificació tres d'ells i estant pendent de
rebre la notificació Banco Mare Nostrum SA., i BANKIA SA, no havent finalitzat el termini per a
l'execució de les mateixes.
9. El passat 4 de març es va constituir la nova mesa general de negociació col·lectiva, per què
no s'ha convocat als altres partits polítics, si estava en vigor un acord plenari, en el que tots
els partits polítics havien d'estar representats?
Retira la pregunta per haver-la donat per contestada en el ple.

10. La interventora, Paula Ric Belda, va finalitzar la seua labor en l'Ajuntament de Rafelbunyol
el dia 17 de març ja que s'ha traslladat a un altre municipi. que tenen pensat fer amb el lloc
vacant d'interventor que ha quedat?
Retira la pregunta per haver-la donat per contestada en el ple.

11. En l'anterior ple, preguntem quina quantitat econòmica havia facilitat l'Ajuntament en
material esportiu i com a concepte de subvenció a l'equip de futbol americà ”Sants
Rafelbunyol”. Se'ns va dir que res; que tan sols se'ls havia cedit material esportiu propi del
camp de futbol. Recentment, per mitjà de l'informe de la interventora, ens hem assabentat
que l'Ajuntament els ha estat pagant els gastos d'ambulància. Per què va dir que res si sabia
que s'anava a pagar l'ambulància?. Tornem a emetre la mateixa pregunta novament, quin
cost real ha tingut per a l'ajuntament, el futbol americà?
Respon el Sr. Alcalde que en el ple ja es va dir que s'havia pagat l'ambulància del primer partit,
passant a llegir la contestació donada en eixa sessió. Els indica que el cost real han sigut 300 € de
novembre a gener, anunciant que donaran una subvenció en els pressupostos d'enguany al futbol
americà
12. S'han reunit els pares i/o mares dels comunioneros i comunioneras amb algú de l'equip de
govern perquè els ajuden a pagar o subvencionar els gastos de la banda de música per als
dos actes. En cas afirmatiu, Què se'ls ha contestat?
Respon la Sra. Piquer Sancho, Regidor de Cultura que no han tingut una reunió formal, però va
coincidir amb un pare d'una comunionera que va vindre a fer un altre tràmit i va parlar amb ell
comunicant-li que havien d'arribar a un acord amb la Societat Musical, ja que era una qüestió
privada i l'ajuntament no devia subvencionar-ho.
13. Cada vegada que es juga un partit de futbol americà es pinten les ratlles sobre el camp de
futbol?. En cas afirmatiu, Han preguntat a l'empresa que va instal·lar la gespa (PELAT), si
açò pot perjudicar-ho i si este fet pot ser un motiu per a perdre la garantia del mateix?
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Respon el Sr. Alcalde, que l'empresa va dir que no era perjudicial per a la gespa. Són 6 partits a
l'any i està consensuat amb la directiva del camp de futbol. En referència a la garantia no ho ha
preguntat, però ho consultarà.
14. En la reunió que va tindre la regidora de Cultura amb els membres de la Directiva de la
Música, se'ls va anunciar que l'Ajuntament els anava a baixar de manera considerable la
subvenció d'enguany, creant una alarma entre els directius, músics, pares/mares dels
alumnes/as. Finalment, la reducció econòmica no s'ha produït. Ens pot explicar el motiu pel
qual van crear esta alarma social sabent que la dita subvenció és necessària per al
manteniment del nivell i servicis de qualitat prestats en l'escola de música?
Respon la Sra. Piquer Sancho, regidor de cultura que hi ha un membre del Partit Popular que també
és de la directiva de la societat musical. Explica que s'ha reunit diverses vegades amb ells, i en el
projecte de pressupostos sí que es planteja que la subvenció siga menor que en anys anteriors,
encara que li ls va indicar que la quantitat final seria sent la mateixa, perquè en compte de donar-se'l
tot a la música, s'anava a donar via confraries perquè foren les associacions les que pagaren a la
música. En l'assemblea a què va assistir com a soci, ningú li va fer cap pregunta respecte d'això,
afegint que no creu que hi haja “alarma social” en l'entorn musical, i no saben fins que punt eixa
alarma pot estar provocada pel fet de que volen renegociar el conveni amb la Societat musical o que
haja sigut intencionada. L'objectiu de la regidoria és el de gestionar per a tota la ciutadania, indicant
que 1/3 del pressupost d'esta regidoria va a la música. La resta deu repartir-se entre sous,
manteniments d'edificis i programació cultural. També els va indicar a la societat musical que havia
comparat subvencions que atorguen altres municipis, passant a donar informació sobre les
subvencions que donen estos a les seues societats musicals concloent que este Ajuntament fa un
gran esforç per la societat musical.
Aclarix el Sr. Saborit que el membre del PP és Juan Carlos Bondia, però no es va assabentar per ell,
sinó que li van informar altres persones i quan li va preguntar no sabia res. A més és una persona
que sap separar una cosa d'una altra. Respecte a l'alarma social, tal vegada l'expressió no està ben
utilitzada, però recorda que ells ja van abaixar la subvenció i va eixir l'assumpte en premsa.

15. Què ha passat finalment amb l'increment salarial de Vicente Cresencio Medrano?
Respon el Sr. Alcalde que des del mes de març s'ha eliminat este increment, ja que la mateixa tenia
un caràcter graciable i es podia suprimir quan es considerara oportú.

El Sr. Carbonell pregunta oralment si les Juntes de Govern és cada 15 dies. Respon el Sr.
Alcalde que per llei, les ajudes les socials han de ser aprovades per la Junta de govern. Ens ha
passat dos o tres vegades que hem de reunir-nos a final de mes per a aprovar-les, i es fa a les 8:30
hores i duren 5 minuts i d'eixa Junta de Govern no es cobra.
Afig el Sr. Carbonell que no ha preguntat tant, sinó que ho ha preguntat perquè per decrets
de l'alcaldia ha vist convocatòries molt seguides.
Aclarix el Sr. Alcalde que té a veure amb el calendari però que es fan dos al mes.
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Aclarix el Sr. Secretari que la periodicitat la determina la Junta de Govern en la primera
sessió que realitza i s'ha establit que siga cada 15 dies.

El Sr. Saborit realitza la següent pregunta oral
Té l'Alcaldia la intenció de realitzar algun acte pel 100 aniversari del Sindicat?
La Sra. Regidor de Cultura, respon que sí que tenen pensat fer una exposició.
Tenim entés que s'ha prohibit aparcar en un tram del carrer Sant Joan per la firma dels seus
veïns, és així?
Respon el Sr. Bellver, regidor d'obres que els veïns ho van demanar i li'ls va indicar que
arreplegaren firmes respecte d'això, firmant tots menys u.
També pregunta el Sr. Saborit si en el pròxim ple ens poden detallar tots els gastos, llum,
personal, material, calefacció…., del complex esportiu Paco Camarasa corresponent al primer
trimestre de l'any.
Demana el Sr. Alcalde que ho sol·licite per registre d'entrada per a passar-ho al departament
d'intervenció.
El Sr. Saborit indica que s'estan presentant moltes mocions de partits, per la qual cosa prega que es
realitze una reunió una setmana abans de presentar les mocions per a consensuar les d'este tipus.
Respon el Sr. Alcalde que per a això estan les comissions.
El Sr. Alcalde prega que les sessions s'inicien a les 18 hores per a no acabar tan tard.
Aclarix el Sr. Secretari que es tracta d'un acord adoptat per ple, per la qual cosa cabria fer una
proposta de l'alcaldia per a modificar l'acord plenari.
Pregunta el Sr. Alcalde si hi ha algun inconvenient respecte d'això per a presentar la proposta.
Informa la Sr. Gimeno que es la bandera de la Comunitat Europea ondeja a mitja asta pel tema de
l'acord dels refugiats de Turquia per acord de Junta de Govern.

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