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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 25 DE JULIOL DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i quaranta minuts del dia 25 de juliol 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 se va anar donant compte dels assumptes continguts en l'Orde del Dia,
adoptant-se els següents

ACORDS

A.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Per part del senyor President es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a l'esborrany
de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 30 de maig 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.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER
CONCURRÈNCIA A LES PROVES SELECTIVES CONVOCADES PER LA
CORPORACIÓ PER A L'INGRÉS DE PERSONAL EN L'AJUNTAMENT (DRETS
D'EXAMEN)” PER L'ESTABLIMENT D'UNA EXEMPCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ
DE DESOCUPACIÓ
Es dóna compte de la següent providència de l'Alcaldia:
“Sent la voluntat de l'equip de govern facilitar la concurrència de les persones que no tenen
recursos econòmics per trobar-se en situació de desocupació, a les proves selectives que
desenrotlle l'Ajuntament de Rafelbunyol
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DECRETE
PRIMER. La incoació d'expedient de modificació de la taxa per concurrència a proves
selectives que desenrotlle l'Ajuntament de Rafelbunyol per a la incorporació de l'exempció següent:
“Estaran exempts del pagament de la taxa:
Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys d'un mes
anterior a la data de convocatòria de proves selectives d'accés als Cossos i Escales de funcionaris
o a les categories de personal laboral, i/o convocatòries per a creació de borses de treball
convocades per este ajuntament en què sol·liciten la seua participació. Per al gaudi de l'exempció
serà requisit que en el termini que es tracte, no hagueren rebutjat oferta d'ocupació adequat ni
s'hagueren negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o
reconversió professionals i que, així mateix no tinguen rendes superiors, en còmput mensual al
salari mínim interprofessional. Estes condicions hauran de ser acreditades per mitjà de certificats
emesos per l'Administració competent”.
SEGON. Nomenar funcionari responsable de la tramitació de l'expedient a l'Interventor de
l'Entitat Local.”
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 19
de juliol de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per
unanimitat.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, indica que es tracta d'afegir un
punt a l'ordenança de taxes que ja està aprovada i facilitar a les persones que justifiquen la seua
situació el poder presentar-se a examen sense abonar la taxa corresponent. No es tracta d'una
modificació, sinó d'afegir una exempció, estant d'acord amb la proposta.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol explica que és una proposta de
l'equip de govern que compartixen. S'establix la condició que han d'estar inscrits almenys un mes
com a demandants d'ocupació.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, indica que no hi ha molt més que afegir
manifestant el vot a favor del seu grup.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda aprovar
l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per concurrència a les proves selectives convocades per la
Corporació per a l'ingrés de personal en l'Ajuntament (Drets d'examen)” per l'establiment d'una
exempció a persones en situació de desocupació.
Igualment s'acorda exposar 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.
2

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

Tot això d’acord amb el que preveu l’article 17 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

SEGON.- SOL·LICITUD A L'AGÈNCIA ESTATAL TRIBUTÀRIA DE LA DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES PER A L'EXERCICI DE LA FUNCIÓ D'INSPECCIÓ de l'impost
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“L'equip de govern té la intenció de realitzar una inspecció amb la finalitat de comprovar que totes
les indústries, empreses i comerços ubicats a Rafelbunyol estan al dia en el compliment de les seues
obligacions tributàries, i en concret si estan donades d'alta en l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, o si les dades declarats per a l'exacció de l'impost són els correctes.
En l'actualitat les funcions inspectores recauen en l'Agència Estatal d'Administració
Tributària. No obstant cal sol·licitar a la mateixa la delegació de les dites funcions, segons es
desprén l'informe emés per la Tresoreria de l'Ajuntament.
A la vista d'allò que s'ha exposat se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que adopte acord en
què se sol·licite la delegació de les competències en matèria d'inspecció de l'impost sobre Activitats
Econòmiques.”
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 19
de juliol de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'ajuntament per
unanimitat.
El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol i promotor de la proposta segons
indica el Sr. Alcalde, explica que és important aprovar-la abans de setembre perquè tinga efectes en
el pròxim exercici. Bàsicament significa que l'Ajuntament tindrà la potestat d'efectuar esta
competència per a poder fer la inspecció.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, manifesta el vot a favor del seu
grup. Respecte al punt anterior, indica que quan arriba la informació del departament d'intervenció,
es facilita només en castellà, recordant el compromís adquirit per tots de facilitar la informació en
les dos llengües oficials.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta el vot a favor del seu grup.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda sol·licitar a l'Agència
Estatal Tributària la delegació de competències per a l'exercici de la funció d'inspecció de l'impost
sobre Activitats Econòmiques per al terme de Rafelbunyol, amb els límits i condicions establits en
l'Orde del Ministeri d'Econòmica i Hisenda, de 10 de juny de 1.992, per la qual es desenrotlla la
delegació i col·laboració en la inspecció de l'impost.
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TERCER.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2.017
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Com ve sent habitual es fa precís comunicar a la Direcció Territorial d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació les dos
festes locals que amb el caràcter de no recuperables tindran lloc en el nostre municipi durant l'any
que ve 2.017.
Examinat el calendari de l'any correspondria la celebració de les dos festes locals els dies
24 d'abril, dilluns, festivitat del Sant Vicent Ferrer, i 12 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare
de Deu del Miracle, si bé en este cas, com en anteriors ocasions es considera l'oportunitat
d'anticipar-la al dimarts 5 de setembre de 2.017 per a no alterar el començament del curs escolar
Al seu torn, i seguint el criteri acordat en Plens anteriors, es proposa que l'ampliació
d'horaris de tancament dels locals de pública concurrència en ocasió de la celebració de festes
tradicionals en la població es realitze els dies següents:
 Dia 13 de gener de 2.017, divendres, en ocasió de la festivitat de San Antonio
 Dies 28 al 31 d'agost de 2.017 i de l'1 al 5 de setembre de 2017, celebració de les festes
patronals de la localitat.
El que es posa en consideració al Ple de l'Ajuntament perquè adopte la decisió que
considere més convenient.”
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
19 de juliol 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, popular i d'independents de
Rafelbunyol, i una abstenció, del representant del grup Compromís per Rafelbunyol.
La Sra. Barrachina, regidora del grup Independents de Rafelbunyol explica que es tracta de
propostes consensuades amb els centres educatius i els grups polítics, per la qual cosa estan a favor.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, manté la postura manifestada en
comissió, en el sentit que no entenen les raons de la festivitat del dia de sant Vicent Ferrer, que a
més coincideix de ser festiu en el calendari escolar. Indica l'abstenció del seu grup.
El Sr. Saborit, portaveu del grup partit Popular, explica que es proposen les mateixes festes que en
els últims anys, mostrant el vot a favor del seu grup.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda per deu vots a favor, dels
Regidors dels Grups Socialista, del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol, i tres abstencions,
dels Regidors del grup Compromís per Rafelbunyol, la determinació les dos festes locals que amb el
caràcter de no recuperables tindran lloc en el nostre municipi durant l'any que ve 2.017, recaient en
els dies següents:



24 d'abril, dilluns, festivitat del Sant Vicent Ferrer
5 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare de Déu del Miracle.
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QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE REALITZACIÓ D'INFORMES
ECONÒMICS I DE VIABILITAT DEL COMPLEX POLIESPORTIU PACO CAMARASA.
Per part del Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, es llig la moció següent:
“Des del Partit Popular de Rafelbunyol, portem diversos plens sol·licitant que ens informen
sobre els gastos i ingressos detallats de la piscina coberta i del poliesportiu Paco Camarasa.
No entenem perquè l'actual equip de govern, en data de hui, encara no ens ha facilitat la
dita informació. L'única cosa que hem pogut esbrinar ha sigut per mitjà de les partides dels
pressupostos generals de l'ajuntament. Però ens falta molta informació: Quin ha sigut el gasto total
del personal, el gasto en manteniment fix, el gasto en les instal·lacions, el gasto en materials, el
gasto en gas i llum, el gasto en imprevistos o en avaries, entre altres.
El motiu d'esta moció és el d'avaluar el gasto que té l'ajuntament en este concepte. Creiem que
és molt elevat, però no sabem la xifra exacta. Demanem a la regidoria d'esports:




Quin ingrés té l'ajuntament del poliesportiu i piscina coberta?
Quin gasto té l'ajuntament del poliesportiu i piscina coberta?
Quin cost suposa per a l'Ajuntament el manteniment del poliesportiu i la piscina coberta?

Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES
D'ACORD:






Que intervenció faça un informe de la situació del complex Paco Camarasa piscina
coberta.
Que ens passen ingressos i gastos de la piscina coberta i del poliesportiu Paco Camarasa
el més detallat possible.
Que s'estudie per tècnics qualificats i que realitzen un projecte per a la viabilitat del
complex. I segons el projecte de viabilitat, començar a treballar per a aconseguir que el
complex tinga les mínimes perdudes possibles i donant el millor servici als usuaris.
Dur a terme les propostes plantejades en la major brevetat que siga possible davant de les
necessitats de les dites instal·lacions amb la finalitat de poder solucionar els dits problemes
sense perjudicar en les activitats que els usuaris practiquen en les dites instal·lacions.

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
19 de juliol de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament
per unanimitat.
Continua explicant el Sr. Saborit que fa tres mesos que van demanar esta informació, ja que
a l'obrir-se la piscina coberta de la Pobla de Farnals i el gimnàs del polígon poden haver fet abaixar
l'assistència d'usuaris. Volien saber els gastos i ingressos, indicant que se'ls va facilitar la
informació en la comissió informativa de què es desprén que va haver-hi una perduda en el primer
trimestre d'uns 20.000 €. Fins ara el primer trimestre i l'últim eren els millors de la piscina quant a
ingressos baixant prou en el segon i tercer trimestre, però mantenint-se els gastos, per la qual cosa
calculen que a l'Ajuntament li costarà el seu manteniment al voltant de 100.000 €, pel que es
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demana un estudi de viabilitat per part de tècnics competents per a saber què fer perquè no coste
tant el seu manteniment.
La Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que tenien
dubtes respecte d'això de si es mantenia o no la Moció, ja que la informació que se sol·licitava ja la
van obtindre; però si el que es busca és un informe de viabilitat, estan a favor de la mateixa.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que en comissió es
va quedar que a ells també li'ls facilitaria la informació, i encara no la tenen. És veritat que la
documentació es portava reclamant des de fa molt de temps, i alguna cosa hauran de fer respecte
d'això perquè en la comissió prèvia al ple en què s'han tancat els comptes del 2015 ja s'ha observat
que els ingressos no han aconseguit la previsió del 1.000.000 €, sinó que s'ha quedat al voltant dels
900.000 €. En tot cas indica que cal donar servici, pel que caldrà buscar fórmules per a reduir
gastos.
El Sr. Alcalde demana al Sr. Secretari que demà done les ordes perquè es facilite eixa
informació tant a Compromís, com a Independents i al Partit Socialista, ja que el Partit Popular la
té. Respecte a la moció, es ratifica a favor de buscar solucions i votar a favor la moció explicant que
quasi tots els servicis públics són deficitaris i que estaran a favor de totes les propostes que
signifiquen millorar-los.
El Sr. Saborit indica que no estan demanant que es tanque, sinó que es faça un estudi de
viabilitat per a millorar el seu rendiment i que siga menys deficitària. Si no posen solucions, al final
sí que caldrà tancar-la, per la qual cosa demanen que es busquen alternatives per al seu
funcionament.
Sotmés l'assumpte a votació, el mateix és aprovat per unanimitat.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE COMPLIMENT D'ORDES
D'EXECUCIÓ EN MATÈRIA DE NETEJA, TANCAMENT DE SOLARS I REALITZACIÓ
DE VORERES.
Per part del Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, es llig la moció següent:
Des del Partit Popular de Rafelbunyol portem insistint i preguntant en diversos plens la
situació de la neteja, tanca, i realització de voreres dels solars d'urbana i industrials dins del
municipi de Rafelbunyol.
Sabem de moltes queixes de veïns pels solars que no estan tanques. Són un abocador de
deposicions de gossos, de rates i un caldo de cultiu per a puces. A açò s'afigen les males herbes
amb el perill d'incendi etc... Incloent el consegüent perill per la falta de voreres, per als vianants.
Segons ordenança especial reguladora de la neteja de solars i del manteniment de les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic (publicada en el BOP núm. 35 de data
10.02.2001), que se cita a continuació de manera resumida, diu:
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CAPÍTOL 1
Disposicions generals:
Article 1.º la present Ordenança es dicta en virtut de les facultats concedides per l'article 84 de la
llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim local, en relació amb allò que s'ha
preceptuat en l'article 86 de la llei 6/1.994, de 15 de novembre de la Generalitat Valenciana,
Reguladora de l'Activitat Urbanística, i 1 I 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, de 23 de
juny de 1978.
Article 2.º Esta Ordenança té la naturalesa d'Ordenança de policia urbana, no lligada a unes
directrius de planejament urbanístic concret, per vindre referida a aspectes de salubritat, de
seguretat i purament tècnics.
Article 3.º Als efectes d'esta ordenança tindran la consideració de solars, les superfícies de sòl urbà
aptes per a l'edificació que reunisca els requisits establits en l'article 73 de la llei 6/1.994, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística.
CAPÍTOL II
De la neteja de terrenys i solars:
Article 4.º L'Alcalde dirigirà la policia urbana, rural i sanitària i exercirà la inspecció de les
parcel·les, les obres i les instal·lacions del seu terme municipal per a comprovar el compliment de
les condicions exigibles.
Article 5.º Queda prohibit tirar fems o residus sòlids en solars i espais lliures de propietat pública o
privada.
Article 6.º
1. els propietaris de qualsevol classe de terrenys i construccions, hauran de mantindre en
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, quedant-los expressament prohibit mantindre
en ells fems, residus sòlides urbanes o runes.
2. Quan pertanga a una persona el domini directe d'un terreny o construcció i a una altra el domini
útil, l'obligació recaurà sobre aquella que tinga el domini útil.
Article 7.º
1. L'Alcalde, d'ofici o a sol·licitud de persona interessada, iniciarà el procediment posant-ho del
propietari o propietaris del terreny, urbanització o edificació i amb un informe previ dels servicis
tècnics i amb audiència als interessats, dictarà una resolució assenyalant les deficiències existents,
ordenant les mesures necessàries per a esmenar-les i fixant un termini per a la seua execució.
2. Transcorregut el termini concedit sense que els obligats a això hagen executat les mesures
necessàries, l'Alcalde ordenarà la incoació del procediment sancionador.
3. En la resolució, a més, es requerirà a l'obligat o al seu administrador perquè procedisca a
l'execució de l'orde efectuada que, de no complir-la, es durà a terme per l'Ajuntament a càrrec de
l'obligat, a què se li cobrarà a través del procediment recaptatori en via executiva.
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CAPÍTOL III
Infraccions i sancions:
Article 8. Constituïx infracció urbanística l'incompliment de l'orde d'execució de les obres
necessàries, per a mantindre els terrenys, urbanitzacions d'iniciativa particular i edificacions en
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, tal com disposa l'article 86 de la llei 6/1.994,
de 15 de novembre de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística, i 1 I 10 del
Reglament de Disciplina Urbanística, de 23 de juny de 1978.
Article 9.
1. la infracció a què es referix l'article anterior serà sancionada amb multa del 10 al 20 per cent
del valor de les obres complementàries que fóra necessari realitzar per a esmenar les deficiència
higienicosanitàries i estètiques realitzada, fins a un màxim de deu milions de tal com disposa
l'article 88 del Reglament de Disciplina Urbanística i la Disposició Addicional Onze de la llei 6/94,
de 15 de novembre de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística, introduïda
per la llei 10/98, de 28 de desembre de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i
d'Organització de la Generalitat Valenciana.
2. En cap cas podrà l'Ajuntament deixar d'adoptar les mesures tendents a restaurar l'orde
urbanístic vulnerat, per la qual cosa podrà procedir, prèvia advertència, a l'execució forçosa, per
mitjà de l'execució subsidiària realitzant els corresponents actes, per si o a través de les persones
que determine, a costa de l'obligat.
Article 10. En l'incompliment de les ordes d'execució per raons de salubritat i higiene o ornament,
seran responsables les persones que tinguen el domini útil.
Article 11. L'òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és l'Alcalde,
conforme disposa l'article 21, 1, n) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim local, sense perjuí de les facultats de desconcentració en un Regidor o en la Comissió de
Govern que puga realitzar.
Article 12. La potestat sancionadora s'exercirà per mitjà del procediment establit en llei 30/1992 de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora,
aprovat per Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost.

CAPÍTOL IV
Recursos:
Article 13. Contra les resolucions de l'Alcaldia, en les que es plasme les ordes d'execució, que pose
fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant dels Jutjats del
Contencios-Administratiu de València.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança que consta de 13 articles i una disposició final, entrarà en vigor una vegada
aprovada definitivament per l'Ajuntament i publicat el seu text complet en el Butlletí Oficial de la
Província, transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 711985, de 2 d'abril.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES
D'ACORD:





Que ens faciliten un document en què es detalle la situació actual en què es troben els
solars que hagen complit amb les seues obligacions.
Que el secretari de l'ajuntament explique o realitze un informe de qui és el responsable si
els veïns fan cas omís de les notificacions de l'ajuntament i com caldria actuar.
Que el secretari informe tota la corporació de conseqüències per a l'ajuntament si no actua
i haguera alguna denúncia dels veïns.
Què l'ajuntament actue segons normativa, amb els veïns que no complisquen amb les seues
obligacions.

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
19 de juliol de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement al Ple de l'Ajuntament
per tres vots en contra, dels representants dels grups socialista i Independents de Rafelbunyol, un
vot a favor, del representant del grup popular i una abstenció del representant del grup Compromís
per Rafelbunyol.
Explica el Sr. Saborit que es tracta d'una moció de control davant de les queixes que s'han
presentat pels veïns. Saben que tots els anys que es notifica la neteja, però que hi ha veïns que no
fan cas, per la qual cosa demana que en estos casos actue l'ajuntament d'acord amb l'ordenança.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, explica que considera que no és
procedent la moció, perquè ja s'està fent tot el que es puga per a complir amb la llei i que l'actuació
de l'equip de govern és l'adequada, per la qual cosa anuncia el vot en contra del seu grup.
El Sr. Carbonell, portaveu de Compromís per Rafelbunyol, ratifica les paraules manifestades en
comissió i en conseqüència el seu grup s'abstindrà perquè hi ha coses que ja s'estan fent, encara que
no en la seua totalitat.
El Sr. Alcalde, en representació del grup PSPV-PSOE, reitera l'informe de la funcionària respecte
d'això llegit pel Sr. Secretari, en el que es posa de manifest que el govern sí que està actuant. En
comissió ja es va indicar que s'està aplicant l'ordenança estrictament i que s'han notificat decrets a
cada un dels propietaris dels solars afectats perquè els netegen. Afig que el govern ha anat un poc
més enllà i ha ordenat l'execució forçosa de la neteja de solars, una cosa que anteriorment no es feia.
També s'ha publicat en el BOP a fi de poder entrar en els solars particulars, indicant que
l'Ajuntament té facultat per a l'execució forçosa de neteja de solars a partir de l'1 d'agost. Per eixe
motiu va demanar que retiraren la Moció, perquè s'estava actuant; el partit popular ha optat per
mantindre i “fer-nos perdre el temps”, pel que anuncia el vot en contra del seu grup.
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El Sr. Saborit creu que el Sr. Alcalde s'ha excedit al dir que “vindre a un ple és perdre el
temps”. Afig que en cap moment s'ha dit que no actuen, sinó que estan fent preguntes sobre este
tema des de fa tres o quatre plens, i com no els passen documentació del que estan fent, és pel que
presenten la moció.
Explica el Sr. Alcalde, dirigint-se al Sr. Saborit que no ha dit la frase de manera genèrica,
perquè és la nostra obligació vindre als plens, sinó de manera concreta en este punt perquè quan ha
preguntat en un ple ha obtingut resposta i pot sol·licitar per registre d'entrada els documents
oportuns en els quals es veu que s'està executant l'ordenança, i si no complix el veí iniciar els
tràmits per a l'execució forçosa de la neteja dels mateixos. Si vol fer constar que el PP vol que es
complisca l'ordenança, pensa que queda constància en els anteriors ple.
Li respon el Sr. Saborit que fa tres mesos que van demanar per registre d'entrada els gastos
de la piscina i se'ls va entregar la informació la setmana passada.
Respon el Sr. Alcalde que “està faltant a la veritat, perquè està indicant que ell no li ha
entregat la informació, quan eixa informació deu entregar-li-la el mateix òrgan a què vosté ho
sol·licita, el registre d'entrada i jo li puc acusar de que se li ha entregat la informació i vosté no ha
volgut veure-la”, demanant als regidors que no facen gestos.
Insistix el Sr. Saborit que no se li ha entregat i que anava dirigit a l'Alcaldia.
El Sr. Carbonell indica que no pot cridar-li l'atenció per fer gestos d'aprovació o no.
Finalment sotmés l'assumpte a votació el mateix és desestimat per set vots en contra dels
regidors del grup del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol, tres vots a favor dels regidors del
grup del Partit Popular i tres abstencions dels regidors del grup de Compromís per Rafelbunyol.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS DE RAFELBUNYOL SOBRE OBERTURA EN
HORARI NOCTURN DEL PARC AUSIAS MARCH DURANT ELS MESOS De l'ESTIU
Per part del Sr. Carbonell es llig la moció següent:
“Com tots els anys amb l'arribada de l'estiu les nits són més llargues i les ganes d'eixir
s'incrementen, sobretot per part de la gent jove. Eixa major eixida genera diversos problemes de
què tots som coneixedors: molèsties al veïnat, discussions entre veïns i jóvens, queixes del veïnat a
la corporació...
Som conscients que a Rafelbunyol sempre ens ha fet falta un lloc que permeta, al mateix
temps, la conciliació entre el dret al descans del veïnat i el dret a l'esplai dels jóvens, Així mateix
som coneixedors de la llibertat de què disposen els jóvens a l'hora de triar l'espai que els agrada
(sempre que es respecte el descans del veïnat) i de la impossibilitat d'obligar-los a anar allà on no
desitgen.
Però considerem que des de l'Ajuntament s'han d'oferir espais alternatius que permeten la
conciliació abans anomenada. Ja fa molts anys, els llavors grups municipals de l'oposició
(COMPROMÍS i PSOE), presentarem o recolzarem mocions que demanaven l'obertura nocturna
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del Parc Ausiàs March de la població, trobant-nos sempre amb la negativa de l'equip de govern del
PP de Rafelbunyol.
És per tot allò exposat que ara, anys després, presentem les següents PROPOSTES
D'ACORD:
l. Que el Parc Ausiàs March de la població s'òbriga amb horari nocturn al llarg dels mesos d'estiu.
2. Hauria d'estar obert fins a la 1:30 hores entre setmana i fins a les 2:30 els caps de setmana.
Quedant clar que esta és una moció oberta a l'aportació i/o modificació dels grups municipals”
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 19
de juliol de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
un vot a favor, del representant del grup Compromís per Rafelbunyol, i quatre abstencions, dels
representants dels grups socialista, popular i Independents de Rafelbunyol
Contínua explicant el Sr. Carbonell que es tracta d'una moció que han presentat moltes vegades i
que sempre ha sigut rebutjada pel Partit Popular al·legant diversos motius, i estant a favor el seu
Grup i el PSOE. Reconeix que es pot embrutar el parc, però al·lega que igual que altres llocs del
poble que després es netegen. Es planteja com una prova, per a veure que passa i ha sigut
modificada en el tema de l'horari seguint les indicacions de comissió, encara que està obert a
possibles modificacions.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, explica que estan a favor dels
espais alternatius, però mirant els pro i contra de totes les coses. Manifesta que es necessitaria
augmentar la vigilància, el servici de neteja…, recordant que es partix d'una plantilla escassa i
caldria reestructurar. És veritat que ha de conciliar-se la diversió i el descans, l'edat adolescent i la
infantil. Sí que es podria considerar però buscant com no emprenyar a ningú.
El Sr. Saborit, en representació del grup del Partit Popular manifesta que està a favor de provar uns
dies o un mes. Quant a la conciliació de l'adolescència i infantil, abans d'obrir a les 8 el parc pot
estar ja net. Però sí que podria fer-se una prova per a valorar l'èxit de la proposta.
El Sr. Alcalde, en representació del grup del PSPV-PSOE, manifesta el vot en contra del seu grup
basant-se en l'exposició realitzada per la Sra. Barrachina, regidor de medi ambient i per l'increment
del gasto de personal. Consideren que cal anar més enllà i explorar altres alternatives d'oci que no
passen per obrir a la nit el parc de La Senyera o el d'Ausiàs March, els quals estan freqüentats per
famílies amb xiquets menuts. A més són uns parcs amb una gran afluència de famílies amb xiquets
menuts, tant del poble com de la contornada. És un vot en contra comprometent-se a estudiar
alternatives d'oci i estudiar altres llocs de la població més adaptat al que demana la joventut.
Indica el Sr. Carbonell que no entén el sentit del vot, perquè ara no hi ha vigilància extra en els llocs
on es concentra la joventut, sinó que tenen un cos de policia local durant 24 hores. Pel que fa a la
conciliació de la joventut i la infància, cal netejar. Considera que es tracta més d'una voluntat
política preguntant on estan els espais alternatius d'oci. Hi ha situació constant de queixa de veïns
per les molèsties ocasionada pels jóvens i tal vegada esta proposta seria una solució, recordant al
PSOE que anteriorment defenien esta proposta.
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Sotmesa la moció a votació la mateixa és desestimada per set vots en contra dels regidors dels grups
del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis vots a favor dels regidors dels grups Partit
Popular i Compromís per Rafelbunyol.

ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES
SÈPTIM.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MOCIÓ DE LA FEDERACIÓ
VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A IMPULSAR UN PERFIL
LINGÜÍSTIC EN LES ENTITATS LOCALS
Per part del Sr. Alcalde i en compliment del compromís adquirit per part de tots de presentar les
mocions de la FVMP com a proposta de l'Alcaldia es llig la moció següent:
“L'Article sext de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana establix que el valencià
és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i que és oficial igual que ho és el castellà. També
establix el dret de tots a usar-lo i a no ser discriminat pel seu ús, i que la Generalitat garantirà l'ús
normal i oficial adoptant les mesures necessàries.
En l'Article 7 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià establix que el valencià és llengua
pròpia també de l'Administració Local i en l'article 5 que l'Administració adoptarà les mesures
necessàries per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les
dos llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del
valencià.
I en l'Article 30 de la mateixa Llei establix que a les bases de convocatòria per a eI accés a
càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals, en
l'àmbit de les competències respectives, valoraran el coneixement del valencià perquè puguen
realitzar-se les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià, Que Preveu Esta
Llei. I També que els poders públics valencians assenyalaran els llocs per als quals és preceptiu el
coneixement del valencià.
Per a defendre els drets lingüístics de tota la ciutadania, en coherència amb el nostre
compromís en la construcció i vertebració de la Comunitat Valenciana i amb les previsions de
l'Estatut d'Autonomia i de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.
ACORDS
PRIMER: Demanar al Govern Valencià que impulse el coneixement i l'ús del valencià en totes les
administracions públicament i especialment en les Entitats Locals. Com a entitats més pròximes al
ciutadà.
SEGON: Per a garantir els drets lingüístics de la ciutadania les Entitats Locals han d'impulsar la
incorporació el perfil lingüístic atenent a les funcions i característiques de l'exercici de cada lloc
de treball, és a dir, ha de modular-se i graduar-se el nivell de coneixement de valencià que cal
exigir.
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TERCER: Conseqüentment cal impulsar que les Entitats Locals incorporen en la seua Relació de
Llocs de Treball (RPT) el perfil lingüístic com a requisit substancial que, atenent a les
característiques de cada lloc, garantisca els drets lingüístics del veïnat i la vinculació jurídica del
funcionariat.
QUART: Els criteris per a incorporar i exigir un perfil lingüístic determinat per a cada lloc de
treball de la RPT, corresponent als diferents nivells de competència lingüística de la JQCV, són
com a exemple els següents:
Nivell oral. Ha de ser el coneixement de valencià mínim que s'ha d'exigir per als llocs de treball
que, al mateix temps de realitzar les seues funcions, tinguen la necessitat de comunicar-se oralment
amb els administrats valencians parlants. Estos llocs de treball són els de: auxiliar d'ajuda en
domicili; conserges, jardiners; oficial de vies i obres; oficial del poliesportiu; vigilant/a del gual de
caça; llanterner/a; electricista; operari/a de cementeri i servicis generals, i conductors ja que el
seu treball diari es fa fora de la casa consistorial i sovint necessiten comunicar-se oralment amb els
veïns del poble o viceversa.
Nivell elemental. Ha de ser el coneixement de valencià que s'ha d'exigir a aquelles persones que en
la tasca quotidiana (les funcions) no és redactar documents en una oficina, però sí que utilitzen
totes les habilitats lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) amb els administrats. Estos llocs
de treball són els de: notificador/a tributari; monitor/a del centre de dia per a menors; monitor
d'exercici físic regular; capatàs de jardineria; capatàs d'obres; capatàs de vies i obres; cap
electricista, i cap de taller mecànic.
Nivell mitjà. Ha de ser el coneixement de valencià que s'ha d'exigir a tots aquells empleats i
empleades de l'Ajuntament i que han de tindre una elevada competència lingüística (oral i escrita)
per a portar a bon terme les tasques quotidianes administratives: atendre i informar els
administrats i, sobretot, redactar informes, atestats, oficis, notificacions, actes, convocatòries, plecs
de condicions, díptics informatius, programes, etc. Este nivell de coneixement de valencià és el que
El Govern Valencià va establir en l'article 16 del Decret 33/1999 per a tot el personal comprés en
l'àmbit d'aplicació de la Llei de funció pública valenciana. Estos llocs de treball són els de:
administratiu/va; tècnic/a de l'administració general o especial (grups A, B i C); agents, oficials,
intendents i inspectors de policia local; gestor/a de sancions; inspectors; informàtics; psicòlegs;
treballadors socials; bibliotecaris; arquitectes; tresorer/a; interventor/a; secretari/a; caps d'àrea o
servicis...
Nivell superior. Este perfil s'ha d'exigir només per als llocs on el nivell de valencià ha de ser molt
elevat per les funcions a realitzar, com el tècnic/a de promoció lingüística i el professor/a què
contracte l'Ajuntament per a l'EPA a fi de poder garantir que es puguen organitzar cursos de
valencià –incloent el nivell superior– per a persones adultes.
D'altra banda, el lloc de tècnic/a de promoció lingüística hauria d'incloure com a perfil els
certificats administratius de capacitació tècnica de «Llenguatge administratiu», «Correcció de
textos» i «Mitjans de comunicació» expedits per Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià,
per les seues funcions tan específiques de correcció de qualsevol tipus de documents, sobretot
administratius.
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QUINT: Assumir la proposta que en este sentit ha acordat el Consell de la FVMP, així com el
model d'Informe sobre la incorporació del perfil lingüístic en la Relació de llocs de treball que
adjunta esta Moció.
Preguntats els portaveus dels grups polítics tots es manifesten a favor de la moció. El Sr
Carrera, regidor de Compromís per Rafelbunyol, explica que és una cosa que venien demandant des
de fa temps.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

OCTAU.- COMPLIMENT DE LES RECOMANACIONS REALITZADES PER LA
COMISSIÓ TÈCNICA DE COORDINACIÓ PER A L'ELABORACIÓ D'UN CATÀLEG DE
VESTIGIS RELATIUS A LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA EN L'ÀMBIT DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, EN RELACIÓ AMB EL PANELL CERÀMIC EXISTENT
EN LA FATXADA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 19 de juliol de 2016, en la que l'assumpte obté un resultat de dos vots
a favor dels representants dels grups del PSPV-PSOE i dos vots en contra dels representants dels
grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol, manifestant el representant de Compromís
per Rafelbunyol la seua abstenció a l'espera d'un informe de Secretària sobre si l'assumpte ha de
decidir-se en ple o ha de ser decidit per resolució de l'alcaldia.
A continuació el Sr. alcalde cedix l'ús de la paraula a la Sra. Piquer Sancho, presidenta de la
comissió de treball de la memòria històrica i regidor de cultura.
La Sra. Piquer Sancho saluda a tots els presents i als internautes, passant a explicar
cronològicament els fets d'este expedient, indicant:
“El passat mes d'agost, fa quasi un any, va entrar una sol·licitud per registre d'entrada de
l'ajuntament, formulada per José Luis Ábalos Meco, Diputat Nacional per València, davant del
Congrés dels Diputats; Matías Alonso Blasco, Coordinador del Grup Recuperació de la Memòria
Històrica; i l'advocat Eduardo Ranz Alonso, en el que s'instava a:
1. Comunicar els vestigis del franquisme que hi havia en el municipi per a inventariar-los
2. Comunicar quin seria l'actuació de l'ajuntament per a complir la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures a favor de les
persones que patiren persecució o violència durant la guerra civil.
Este ajuntament va encarregar un informe al despatx de l'Assessoria jurídica que concloïa amb
que l'Ajuntament ha de complir amb una llei que està en vigor i recomanava la creació d'una
comissió d'experts.
L'ajuntament va encarregar la redacció d'un informe a l'arqueòleg Miguel Mezquida perquè
elaborara l'inventari de vestigis i va informar que es creava una Comissió de Memòria Històrica
dins del Consell de Participació Ciutadana.
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Els membres de la Comissió comencen a treballar i debatre les possibilitats per a complir la
llei l'1 de desembre. En la segona reunió, que va tindre lloc el 12 de gener, s'incorporen els
familiars de les persones que tenen el nom en el panell ceràmic de la portada de l'església. Torna a
demanar disculpes perquè que no es convidara a la primera perquè la convocatòria es va enviar a
les associacions constituïdes atenent al reglament del Consell de Participació.
En la tercera reunió del mes de febrer es va votar la retirada del monòlit i la placa del
mausoleu en el cementeri. Davant de les propostes dels familiars d'eliminar parcialment el panell
ceràmic, la presidenta de la comissió, va fer la proposta de no votar què es feia amb el panell i va
proposar elevar a la Direcció General de Reformes Democràtiques de la Conselleria de Justícia la
consulta.
La Direcció General va informar que s'estava constituint un Comité Tècnic d'Experts per a la
valoració de la retirada de vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura a la Comunitat
Valenciana.
El comité va designar un instructor per a analitzar la qüestió plantejada sobre l'eliminació de
les mencions feixistes i deixar parcialment el panell. Després d'analitzar la documentació
necessària i realitzar entrevistes emet un informe, que arriba a l'ajuntament per registre d'entrada
el 7 de juliol.”
A continuació llig la pàgina 9 del dit informe, indicant que el mateix “recorda a l'Ajuntament
que en compliment de la Llei de memòria històrica i de l'escrit de sol·licitud de retirada que
comentàvem al principi, este ajuntament ha de retirar el panell:
1. De forma professional
2. S'ha d'oferir als familiars
3. S'ha de conservar íntegre per si més avant es crega un espai de memòria
4. Traslladar a l'autoritat eclesiàstica de la retirada del panell.“
Manifesta que tota la informació s'ha anat comunicant a tots els grups municipals i als membres
de la comissió en el moment en què arribava a l'Ajuntament per registre. Explica, en nom del partit
socialista, “que esta decisió no va contra ningú, no va contra cap persona, es tracta de complir una
llei estatal com així vam prometre (o jurar) els membres de la corporació.
La llei de Memòria Històrica establix mesures en relació als símbols i monuments
commemoratius de la Guerra Civil o de la Dictadura; mesures sostingudes en el principi d'evitar
tota exaltació de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura, en el
convenciment que els ciutadans tenen el dret a què així siga, tenen dret a què els símbols públics
siguen llocs de trobada i no d'enfrontament, ofensa o greuge.
En la Comissió altres portaveus han fet referència a l'esperit de la Transició. Una transició que
va ser possible gràcies a l'assumpció del principi de la Concòrdia, el principi que va fer possible
caminar cap a una democràcia estable i consolidada. En aquells moments es tractava de construir
una nova convivència basada en eixa concòrdia, en la llibertat individual i col·lectiva, en el
respecte i en la tolerància. A ningú es pot escapar que en 40 anys que han passat des d'aquells
moments hi ha hagut moltes ocasions de construir un Rafelbunyol sense oblits ni exclusions. Hi ha
hagut moltes ocasions per estudiar aquells fets, haver fet didàctica i haver treballat per una
concòrdia real. Per la superació d'aquells fets deplorables i condemnables, des del coneixement,
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des de la investigació històrica i professional. No hi ha res a justifique un assassinat, no hi ha
justificació possible per a la mort de 8 germans, ni para cada un dels 39 que estan en el panell de
la portada de l'església. Tampoc hi ha justificació per als assassinats sense juí i amb acusacions
basades en suposicions, d'una vintena de persones que ni tan sols estan soterrats en el seu
cementeri, al de Rafelbunyol amb les seues famílies.
Fa 80 anys d'aquells fets, o farà 80 anys en pocs mesos, d'uns fets terribles que van suposar
que com a poble perdérem molt, un centenar de morts, però com a societat perdérem molt més. Des
de fa 40 anys hi ha hagut oportunitats de treballar per superar-ho, per haver fet dels símbols un
lloc de trobada i no d'enfrontament. La concòrdia no és oblit, ni perdonar significa eclipsar el
record. Les persones que creiem fermament en els valors que representa la democràcia tenim
l'obligació de fer pedagogia començant per nosaltres mateix, mirant sense temor el passat, sent
conscients de què hem sigut com a poble per a sentir-nos mes fort en la defensa de què hui som i
del que, com a comunitat social volem ser.
I volem ser un municipi amb la mirada posada en el futur i volem ser un Ajuntament que
complix les lleis, com així ens vam comprometre. El nostre treball no és establir la veritat dels fets
històrics ni dictar o anul·lar sentències. La nostra competència constitucional és governar per a
cada veí i cada veïna de Rafelbunyol, sense distincions, sense exclusions. La nostra competència és
governar des de la convivència basada en la concòrdia, en la llibertat individual i col·lectiva, en el
respecte i en la tolerància.”
A continuació pren la paraula el Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de
Rafelbunyol, saludant als que estan presents en la sala i als que els seguixen per youtube. Indica que
s'està parlant d'un tema que per al seu partit és el més sensible de tots els tractats en la seua curta
trajectòria municipal. És un tema que consideren que és necessari defendre al màxim. Inicia la seua
exposició indicant que l'assumpte va tindre el seu origen a l'agost de 2015 quan uns diputats
nacionals van presentar per registre d'entrada un requeriment perquè complírem la Llei 52/2007
de 26 de desembre i segons el seu primer article l'objecte de la Llei és “reconéixer i ampliar drets a
favor dels que van patir persecució o violència, per raons polítiques, ideològiques, o de creença
religiosa, durant la Guerra Civil i la Dictadura, promoure la seua reparació moral i la recuperació
de la seua memòria personal i familiar, i adoptar mesures complementàries destinades a suprimir
elements de divisió entre els ciutadans, tot això a fi de fomentar la cohesió i solidaritat entre les
diverses generacions d'espanyols entorn dels principis, valors i llibertats constitucionals”. Tenim
molt clar que este article reforça els drets dels afectats per la memòria històrica, tornant a llegir la
primera frase de l'article i indicant que el matís es troba en les paraules “creença religiosa”,
perquè l'única culpa de molts de què estan en el panell ceràmic és la seua creença religiosa.
La presentació del requeriment ens va obligar a crear un procediment per a veure de quina
manera abordàvem l'assumpte. Es va crear una Mesa de treball en què estaven presents els grups
polítics, associacions i els veïns afectats per a veure com fer complir la Llei. Des d'un principi, el
nostre grup tenia molt clar i era ferm en la seua postura que per a fer complir la Llei no era
necessari llevar la creu o panell ceràmic de la fatxada de l'església, en base no sols a l'art. 1, sinó
també a l'art. 15 de la dita llei, llegint el punt 1 i 2 del mateix. En l'article 15.2 s'indica
expressament “sense exaltació dels enfrontats”, considerant que esta frase ens pot fer complir la
llei sense retirar el panell ceràmic, perquè en el moment es passada les llegendes que fan
referència al franquisme com són: “Primo de Rivera, Per Déu i per la pàtria i Presents”
automàticament este panell no tindria cap tipus d'exaltació dels enfrontats. No val de res que el Sr.
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Carrera, en la comissió diguera que llevant estes frases, encara quedava l'esperit franquista,
preguntant-li al Sr. Carrera si per a ell ser religiós és ser franquista. Pensa que tots els que hui estan
presents tenen clar que la majoria de víctimes d'eixe panell estan ací per la condició de religiosos,
res a veure amb l'esperit franquista que diu el Sr. Carrera. Recorda que en la comissió de treball es
va acordar sol·licitar a la Direcció General de Reformes Democràtiques informe sobre possibles
solucions per a compliment de la llei basant-se en els acords que es van aconseguir en comissió
com eren eliminar els vestigis i mantenint els nom o eliminar-ho tot. Fa pocs dies va arribar
l'informe de la Direcció General en què es recomanava que es llevara tot i que considerem molt
polític i poc tècnic, sense oblidar que es tracta d'un informe que no és vinculant, perquè com es diu
en el mateix es tracta de recomanacions. La nostra opinió és que els redactors de l'informe han
aplicat la interpretació d'una llei ambigua al seu interés i sense voler entrar en la història ni motiu
de les víctimes, igual que tampoc han valorat la sensibilitat de les famílies afectades per la
memòria històrica a Rafelbunyol. Considera que l'informe està fet en paper mullat, dirigit més per
una ideologia política que realment per l'aplicació de la llei. Acaba sol·licitant al Sr. Alcalde i al
Partit Socialista que reconsidere la seua postura i mantinga el mateix talant democràtic que ha
tingut fins ara. Tenim un alcalde jove i de tots, tenint l'oportunitat de demostrar hui que ací en el
nostre poble hi ha hagut reconciliació. Conclou indicant que si en el passat el partit Popular
s'haguera preocupat un poc de mediar i aplicar la llei a hores d'ara no tindríem este problema.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup de Compromís per Rafelbunyol, inicia la seua exposició
indicant que cap projecte polític es mereix que ningú perda la vida. Nosaltres el 5 d'octubre de
1995 presentem un prec a l'alcalde de llavors, el Sr. García, preguntant-li que pensava fer en el
panell ceràmic que hi havia en la fatxada de l'església, a la qual cosa va respondre que se'l
preguntàrem al Sr. Capellà, ja que estava en sa casa, cosa que vam fer. El 14 de novembre el Sr.
Capellà va contestar que l'Església no era competent i que si s'aprovava pel ple de l'Ajuntament es
podia parlar de la seua retirada. L'any 2007 es va aprovar el que es coneix com la Llei de memòria
històrica, la qual cosa ha portat canvis en la manera de tractar tot el que es devia d'haver fet en el
moment de la transició. El 5 agost de 2015 té entrada en este ajuntament un escrit subscrit per José
Luis Ábalos, per Matías Alonso Blasco, Coordinador del Grup Recuperació de la Memòria
Històrica; Eduardo Ranz Alonso, advocat que està portant esta temàtica en tot el territori espanyol,
en el que demanen la retirada de tots els vestigis franquistes, que canvie el nom del carrer i que
l'Ajuntament elabore un catàleg on s'arrepleguen els vestigis franquistes. I ací s'inicia tot el
procediment. Són ells els que demanen que es procedisca a la retirada immediata d'escuts,
insígnies, plaques i altres objectius, el canvi de nom del carrer i que l'Ajuntament elabore un
catàleg de vestigis relacionats amb la guerra civil, la repressió i la dictadura. El 23 de setembre de
2015 PODEM Rafelbunyol també presenta escrit demanant la retirada dels vestigis. El 3 de
novembre de 2015 té entrada en el registre de l'ajuntament un escrit de la Direcció General de
Reformes Democràtiques sol·licitant una relació d'estos vestigis. Des de l'ajuntament es demana un
informe a un despatx d'advocats, on les conclusions d'Ollers és que cal complir la llei i constituir
una comissió tècnica per a decidir que s'ha de fer. L'11 de gener de 2016 es presenta informe dels
vestigis polítics firmat per l'arqueòleg Miguel Mezquida. Amb posterioritat el 3 de febrer de 2016
l'associació de familiars del panell ceràmic demanen tota la informació relativa a este procés i el
13 de febrer la mateixa associació presenta escrit d'al·legacions en què demanen el manteniment
del panell ceràmic eliminant això de “José Antonio, caiguts per Déu i per la Pàtria, presents”, i
acceptarien la retirada de la placa del panteó del cementeri. El 13 de juliol de 2016 té entrada en
l'Ajuntament l'informe de la Direcció General de Reformes Democràtiques en què es contesta a
l'escrit remés per l'alcaldia en què s'indica que el vestigi ha sigut analitzat pel Comité de Tècnic
d'Experts en què es va recomanar la retirada del panell ceràmic per part de professionals i la seua
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posada a disposició dels familiars per a la seua custòdia, la constitució d'un espai de la memòria i
traslladar del present acord a l'autoritat eclesiàstica.
Indica que no es tracta d'una llei ambigua de cap manera i que en el seu art. 15 apartat 1 i 2 no
veu res del que explica el Sr. Encarnación i tampoc considera que s'haja fet un informe des de la
ideologia, sinó des de la interpretació jurídica. Des del principi nosaltres estem a favor de la
retirada, però igual que el Tribunal Suprem, passant a llegir sentències del mateix. Continua
expressant que hi ha gent que no va meréixer morir ni estar en el panell ceràmic de l'església ni a
Paterna. Considerem que si acceptem la proposta dels familiars, el panell continuarà existint i
encara que s'eliminen les frases serà per sempre la creu dels caiguts. Considerem que hauria de
construir-se un panteó on els familiars tingueren el seu record.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, recorda que el seu partit ha estat en el
govern 6 o 7 anys des que es va promulgar esta llei, i mai ens havia arribat un escrit requerint el
compliment de la mateixa i als dos mesos de manar l'esquerra arriba el requeriment. Teníem clar
que un dels primers temes que abordaria l'esquerra en el seu mandat seria este tema. Per a
abordar el tema es va crear una comissió de treball a fi d'arribar a un consens, segons paraules de
la Sra. Piquer Sancho. A fi de no tornar a repetir la cronologia dels fets que ja s'han explicat en les
anteriors intervencions, indica que els familiars van acceptar eliminar tots els vestigis (canvi de
nom del carrer, llevar la creu del solar, eliminar la placa del panteó), a excepció dels noms i la
creu del panell de la fatxada de l'Església i a hores d'ara no s'ha arribat a un acord. També fa
referència i llig l'art. 15.1 i 2 de la Llei de memòria històrica, i basant-se en el mateix, considerem
que es compleix amb la llei si s'eliminen les frases i es manté la creu i els noms. En resposta a la
inactivitat que ha mantingut respecte d'això el partit popular segons el Sr. Encarnación, li indica que
tal vegada per això encara està posat dient-li que durant 4 anys que ha sigut regidor tampoc ha dit
res respecte d'això.
Pren la paraula la Sra. Piquer Sancho per a indicar que no tot es basa en les creences religioses,
perquè hi ha gent que està en el panell per la responsabilitat que tenien en el municipi en eixe
moment. En resposta al Sr. Encarnación i al Sr. Saborit, l'informe indica que hem de considerar el
panell de forma íntegra, la qual cosa significa que no pot dividir-se. Tampoc pot considerar-se un bé
d'interés cultural perquè no ho és, igual que tampoc ho és l'Església. Al Sr. Saborit li recorda que en
el moment de votar en la comissió de la memòria històrica ja es va indicar que no teníem els
coneixements ni la capacitat tècnica ni històrica per a decidir i es va acordar elevar les propostes a
la Direcció General de Reformes Democràtiques, la qual va comunicar que estaven conformant un
comité tècnic d'experts, els quals passa a nomenar amb indicació del càrrec que tenen. Afig que és
este comité tècnic el que dictamina que s'ha de fer en el panell per a complir amb la llei de memòria
històrica.
El Sr. Alcalde per al·lusions de les paraules del Sr. Saborit, li indica que les seues paraules com
titular queda bé, però li recorda que el primer decret que podria haver firmat era la retirada del
panell ceràmic i no ho va fer ni ho ha fet. El govern, durant els 4 anys que ha estat governant el
PP, podia haver retirat esta llei, i no ho ha fet. Al·ludix que es tracta d'un dret de petició que va
entrar a l'agost de 2.015 i que “es tracta d'una decisió que cal prendre i no és ni de dretes ni
d'esquerres, sinó per a complir la llei”, recordant les paraules que va pronunciar quan va prendre
possessió del seu càrrec sobre complir i fer complir la llei. Continua indicant que “és el que s'està
fent hui, com a conseqüència de tots els tràmits realitzats per a no prendre una decisió ideològica.
Les recomanacions de l'informe són clares i se'ls ha explicat als familiars, amb els que es va tindre
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una reunió en l'Ajuntament per a explicar-los tot açò. Va ser la comissió la que va decidir elevar la
consulta a la Direcció General i que ens indica que s'ha de fer.
Quant al talent democràtic que ens ha demanat el Sr. Encarnación, este es basa a escoltar la gent, i
per això s'ha parlat i s'ha sol·licitat l'opinió dels afectats: No ho haguera sigut arribar ací i fer un
acte de revengisme polític. Ací només es parla de complir la llei i invita els partits polítics que
s'estan posicionant en contra del dictamen i als familiars a què acudisquen als Tribunals de
Primera Instància i presenten un recurs i que siga un jutge el que decidisca que s'ha de fer amb el
panell ceràmic. De moment este Alcalde i el partit es posiciona a favor de l'informe i de fer complir
la llei, perquè no vol que li imputen un delicte de prevaricació. “
El Sr. Encarnación respon les paraules del Sr. Saborit respecte a la reunió que van tindre
amb els veïns del poble en què vingué gent de l'ajuntament de Paterna i es va invitar l'alcalde de
Náquera perquè contaren la seua experiència, indicant que es va tractar d'una reunió privada entre el
govern i els veïns. Insistix que el seu grup ha fet tot el que es puga per reconduir la situació i
buscar una solució que complisca amb la Llei i danyara el mínim les sensibilitats dels veïns de
Rafelbunyol, perquè tenim clar que la postura dels familiars afectats és molt legal. Estem parlant
d'una Llei aprovada en 2007 pel PSOE i que el partit Popular, en majoria absoluta en el govern, no
ha modificat ni llevat. Estem parlant d'una llei que el PP de Rafelbunyol, també amb majoria
absoluta, no ha tingut ganes de complicar-se la vida fent-la complir, inclús arribant a afirmar que
ho solucionaren els propis familiars. Una Llei que si el partit popular haguera fet complir en les
condicions que marquen els veïns, no estaríem ara debatent el tema.” Dirigint-se al Sr. Saborit li
indica que era bonic vindre a l'Ajuntament a cobrar, a no assabentar-se de res, a passar dels
problemes i tirar la culpa als altres. Així qualsevol pot ser alcalde i tinent alcalde.
Afig que “ells tenen un acord de govern en què es va quedar molt clar que passava per
respectar les tradicions, cultura i història d'esta localitat, fent especial referència a la creu dels
caiguts. Tenim molt clar que este problema no ho ha creat el partit socialista de Rafelbunyol, però
també tenim molt clar que la llei és interpretable i que la possibilitat que defenem complix
perfectament amb la llei de la memòria històrica. També tenim clar que l'informe que ens ha
arribat de la Direcció General de Reformes Democràtiques és un informe molt polititzat des del seu
principi al seu final i també, molt important, es tracta d'un informe que no és vinculant, els acords
estan per a respectar-los i fer-los complir. En la proposta que fan els veïns afectats renuncien a
molt: a llevar el monòlit del carrer Vicente Soriano, a eliminar els vestigis que hi ha en el panteó
del cementeri i no cal oblidar que es troben en una propietat privada, igual que tampoc van en
contra que l'ajuntament canvie el nom del carrer màrtirs. Només demanen complir amb la llei en el
panell de la fatxada de l'església en unes condicions que estem segurs que valen i al mateix temps
evitar danyar la sensibilitat de moltes famílies de Rafelbunyol. Unes condicions en què tots
guanyaríem i perdríem i que respectaria les condicions d'acord de govern que Independents de
Rafelbunyol va firmar amb el partit socialista.”
Dirigint-se al Sr. Alcalde indica “Demane per última vegada que siga un alcalde de tots i
que respecte els acords a què arribem per a governar. Si no és així, per respecte a tots els veïns que
ens han votat i per respecte als valors, haurem de plantejar-nos l'acord o inclús trencar-ho. Ens ha
demostrat fins hui que és molt democràtic, per la qual cosa li demana que ho torne a demostrar. Hi
ha moltes possibilitats; aprofitar-les.
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Per a acabar li indica al Sr. Carbonell que és veritat que a Paterna hi ha monòlits de record
però ací a Rafelbunyol quan es passada ja no hi haurà res.
El Sr. Carbonell li diu al Sr. Encarnación que no sap si ha fet la carrera d'advocat en un
cap de setmana. Li interromp el Sr. Encarnación demanant-li que no li falte al respecte ni entre en
desqualificacions. Continua el Sr. Carbonell dient que “el Sr. Encarnación ha fet apreciacions que
sí que compleix o no la llei quan no tenen, ni vostés ni nosaltres, la capacitat per a fer-ho.
Nosaltres podem dir que estem intentant complir la llei, i ens basem en informes emesos per gent
preparada per a fer-ho. I vosté es basa en la seua suspicàcia únicament i exclusivament. Dirigint-se
al Partit Popular li recorda que ha estat governant el Sr. Mariano Rajoy durant quatre anys i no ha
canviat la llei de la memòria històrica. Dirigint-se al Sr. Encarnación li pregunta que si tan
convençut està de la solució que proposen els familiars per què no ha pressionat al seu soci de
govern perquè canvie la postura.
Finalitza indicant que ací ningú estem preparats per a decidir sobre l'assumpte, emplaçant
perquè se'n vaja al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i allí decidiran. Però
entén que ens hem de fer servir de l'informe que han remés de conselleria que és on està la gent
preparada -el comité d'experts- que ens indica com actuar.
El Sr. Saborit expressa la seua queixa per les intervencions del partit socialista, perquè en
primer lloc ho ha fet la Sra. Regidor de cultura i després ha intervingut el Sr. Alcalde. Quant a
l'informe del comité d'experts, no està dient que no ho siguen, però es tracta de persones
contractades pel PSOE, si el PP ho haguera fet en el seu moment, segur que l'informe seria
favorable a les seues directrius. La llei és moltes vegades interpretables i l'informe que tenen els
familiars també està realitzada per una persona qualificada.
En contestació a les paraules del Sr. Encarnación sobre la no actuació del seu grup respecte
al panell, li indica que si hagueren actuat a hores d'ara estaríem igual tractant l'assumpte, perquè
en l'informe del Sr. Mezquida s'indica que la simbologia de la creu i el tipus de litografia recorden
al franquisme. Tots estem parlant de la llei i és veritat que es pot denunciar, però té un cost molt
elevat per als veïns, mentres que a l'ajuntament no li costa res.
També li indica al Sr. Encarnación que li anava a suggerir que reconsiderara el seu pacte
amb l'equip de govern, però que li contenta que ho haja manifestat ja.
La Sra. Piquer Sancho aclareix que la llei no és ambigua i que encara que l'informe potser
no siga vinculant, la llei sí que ho és insistint en l'art. 15.1 de la mateixa, que torna a llegir.
Respecte a allò que s'ha indicat pel Sr. Saborit sobre si el seu grup haguera actuat, ara
estaríem en el mateix lloc que estem, és una cosa que no arriba a entendre.
El Sr. Alcalde en resposta a la queixa expressada pel portaveu del partit popular, manifesta
que intenta donar la màxima participació a tots els components del ple i que si ha agafat la seua
intervenció ha sigut perquè se sentia al·ludit directament, per la qual cosa no creu que vaja en
contra de l'esperit participatiu. La posició del seu grup és el compliment del dictamen i es poden
equivocar, perquè no són experts. Els ha suggerit que es dirigisquen als tribunals i el Sr. Saborit ha
indicat que a l'ajuntament no li costa res, quan sap que això no és veritat, recordant el cas dels
Panchorrins, on hem de pagar 35.000 € per defensa, més 900 mil € de condemna per incompliment
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de la Llei. Però en qualsevol cas la defensa realitzada per IdRa i el Partit Popular és legítima.
L'informe no serà vinculant, però hui ací prendrem una decisió i poden acudir al contenciós
administratiu. I el que diga un jutge serà el que faça l'Ajuntament.
Al Sr. Encarnación li indica que es va fer un pacte per a construir un Rafelbunyol millor,
per a canviar la forma de governar, per a fer un govern més transparent, més participatiu i
democràtic, millorant els servicis socials, la cultura, les festes, respectant les tradicions del poble,
perquè des del primer dia és l'alcalde de tots, els rojos, blaus, morats, taronges…, de tots. Però
això no li inhabilita de complir i fer complir la llei, i que vinga un jutge que li diga com complir-la.
Mentrestant té un dictamen que li diu i li recomana com complir la llei i creu que això és tindre
tarannà democràtic. I això és complir amb el pacte, perquè el pacte parlava de no bel·ligerància. I
no hi ha hagut, sinó que ha sigut un procés pas a pas. La bel·ligerància haguera sigut firmar un
decret per a llevar el panell ceràmic de la fatxada. Per tant li demana que es continue amb el pacte
els tres anys que falten de govern, perquè estan fent-ho molt bé i el poble ho sap.
El Sr. Encarnación arreplega el guant per a posar un recurs contenciós contra l'acord del ple
de hui que ens obliga a llevar el panell ceràmic, oferint-se als veïns per a ajudar-los en les accions
legals contra este acord. En referència a la Llei, indica que “és veritat que no és advocat, però es
gasta diners en ells perquè els assessoren i informen, i també fan la seua interpretació. En l'art. 15
en referència al panteó o al cementeri, fa al·lusió als records estrictament privats. I el panteó està
en un cementeri, en un lloc privat i que és parroquial i no municipal. En contestació al Sr. Saborit,
referent que el seu partit no va presentar cap moció respecte d'això, li recorda que qui estava en el
govern era el partit Popular, i era este el que havia d'haver realitzat alguna acció de cara la seua
solució, però una vegada més, estem tractant un problema heretat del passat, que li ferix
especialment. És veritat les paraules del Sr. Alcalde respecte a què s'està treballant molt per
millorar i fer créixer este poble, però per una mala actuació del passat i per la falta de voluntat del
partit socialista, sentint-ho molt, deuen de trencar este pacte de govern.
Li recorda al Sr. Saborit, que en l'anterior legislatura, el aleshores grup Bloc-Compromís,
no va presentar cap moció respecte d'això abstenint-se en l'aprovació de tots els pressupostos, era
un pacte encobert que igual està aflorant ara. Per tant no parlem de si havia d'haver presentat la
moció o no. Vostés devien d'haver actuat, però tenien un aliat amagat. Insistix a posar-se al servici
dels veïns afectat.
El Sr. Carbonell li indica al Sr. Encarnación que la seua superba està a l'altura de la seua
imaginació. Contínua donant la seua opinió respecte de les intervencions realitzades manifestant
que no li han agradat les quatre realitzades pel PSOE, indicant-li al Sr. Encarnación que tot el que
respecta al pacte de govern ho veu com un teatre, i ací s'està tractant un assumpte molt seriós que
porta sobre la mesa molts anys. Cada partit polític està donant la seua opinió respecte d'això, la
que considera millor i que més aporta. Recorda que hi ha moltes famílies afectades i que tots no
estan ací, concloent que deu de ser un tema en què cal ser molt cuidadosos.
El Sr. Saborit explica que li pareix correcte que el Sr. Alcalde intervinga, però si ell ha
manifestat la seua queixa és perquè anteriorment el Sr. García, quan era alcalde també ho feia i tots
es queixaven. I ara estan fent el mateix. Continua indicant que tot açò pareix que haja acabat en un
míting polític. Respecte al Sr. Encarnación li demana que s'oblide d'ells. Sempre acaba indicant que
és un problema heretat del passat, del PP. Insisteix en el fet que els oblide i que faça la seua
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política, afegint que “si ha de justificar el seu pacte cara als familiars, faça-ho, però oblide's del
passat i mire cap avant.”
Finalitzat el debat, i sotmés l'assumpte a votació el ple de l'ajuntament per huit vots a favor
dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol i cinc vots en contra dels
regidors dels grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol acorda complir les
recomanacions realitzades per la comissió tècnica de coordinació per a l'elaboració d'un catàleg de
vestigis relatius a la guerra civil i la dictadura en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en relació amb
el panell ceràmic existent en la fatxada de l'església parroquial, que indica el següent:
1. Retirada del panell ceràmic per part de l'ajuntament seguint les exigències de l'article 15.1
de la Llei de Memòria Històrica.
2. La retirada deu realitzar-se de forma professional per a evitar la ruptura del panell.
3. Posada a disposició per l'ajuntament del panell a l'associació dels familiars per a la seua
custòdia. En cas de negativa, custòdia del panell ceràmic per l'ajuntament.
4. Podria considerar-se el panell ceràmic ben patrimonial en el seu conjunt, com a part de la
història del municipi, que hauria de conservar-se en la seua integritat amb vista a la creació
d'un espai d'interpretació apropiat, que podria ser d'àmbit supramunicipal, quan s'habilite un
lloc adequat per a eixe fi (ESPAI DE LA MEMÒRIA).
5. Traslladar de la retirada del panell a l'autoritat eclesiàstica propietària de l'edifici on apareix
el conjunt ceràmic.”
Es fa constar que el Sr. Saborit, en representació del grup del Partit Popular insistix en el sentit del
seu vot en contra de l'informe i a favor de la postura dels familiars, indicant-li el Sr. Alcalde que ha
quedat prou clara durant el debat.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE PUBLICACIÓ
EN LA WEB I EN XARXES SOCIALS D'UN RESUM DELS PRINCIPALS ACORDS
ADOPTATS PEL PLE De l'AJUNTAMENT.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“L'Ajuntament de Rafelbunyol té al seu abast, des de fa anys, diversos Mitjans de
comunicació a les distintes xarxes socials: web, Facebook, twitter, Instagram i altres més recents
com Rafelbunyol Informa i YouTube.
L'equip de govern, per mitjà de la periodista municipal, és qui decidix els continguts,
entenem que atenent a criteris merament informatius. No obstant això, a ningú s'escapa que amb
una elevada dosi de propaganda governativa, com passa en quasi tots els llocs.
Des de Compromís considerem que tot el que s'aprova als Plenaris és important i que s'hauria
de comunicar a la ciutadania, para que siga coneixedora del que fa el govern municipal, però
també l'oposició. És per tot això que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que a la web i al Facebook de l'Ajuntament es publique un resum dels principals acords
del Plenari indicant el proponent, grup municipal o no, i el nombre de vots a favor i en
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contra de cada un d'ells, tant les propostes aprovades com de les no aprovades, fent
referència als grups municipals.
2. La dita comunicació serà entregada als grups municipals abans de la seua publicació, que
en qualsevol cas serà publicada, com a màxim, als 15 dies de la celebració del Plenari.
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 19 de juliol de 2016, en la que l'assumpte és dictaminat
favorablement al ple per unanimitat.
Continua explicant que s'ha modificat en el sentit que es va demanar en comissió. La raó d'esta
moció és perquè és important que la població conega les decisions del ple, tant a proposta de
l'alcaldia com per mocions de l'oposició, com si d'una notícia es tractara.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, demana disculpes al Sr.
Carbonell per la reacció que ha tingut durant el punt anterior a l'alçar-se en l'ús de la paraula del Sr.
Carbonell.
En referència a la moció, no la veu clar, perquè en la web hi ha molta informació, el ple es veu en
directe a través de youtube, estan les actes penjades, l'orde del dia també. No entén per què saturar
la gent amb més informació que ja tenen, a més de gastar recursos de l'ajuntament, ja per si mateix
escassos.
La Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular, saluda els assistents. Respecte a la moció
explica que van fer algunes recomanacions per a incloure's algunes propostes d'acord i ampliar el
sentit de la moció; encara que els ha sorprés que no s'hagen inclòs, la votaran igualment a favor.
Demanaven un enllaç directe a les mocions. És veritat, tal com van dir els altres representants, que
tal vegada la seua primera proposta era molt laboriosa. No obstant insistix que la votarà a favor
perquè veu correcte facilitar més informació als veïns.
La Sra. Piquer Sancho, regidor del grup del PSPV-PSOE, li recorda a la regidora del PP, tal com es
va dir en comissió, que s'està elaborant una nova web, més fàcil, intuïtiva i estructurada d'una altra
manera. Si llavors es veu que la seua proposta és factible, la poden incorporar. Agraïx la
modificació encara que no estiga d'acord amb l'exposició de motius.
El Sr. Carbonell accepta les disculpes del Sr. Encarnación. Respecte a les propostes del PP, se li va
passar incloure el tema de l'enllaç; allò altre ja es va parlar que era molt laboriós. Si pot posar-se, no
hi ha cap problema en què es faça. Volen una cosa tipus notícies, perquè siga àgil, encara que sap
que en les actes s'arreplega tot.
El Sr. Encarnación li indica al Sr. Carbonell que hi ha gent que li està indicant que Compromís té
pàgina de Facebook i blog on no publica cap notícia de l'ajuntament, i ara està demanant esta
moció.
La Sra. Piquer Sancho, reitera que es tindrà en compte les propostes del grup Popular en la
web nova.
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Aclarix el Sr. Carbonell que en el seu web posen informació que consideren oportuna, però
esta informació deu publicar-se en la web municipal.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups PSPV-PSOE, Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol i dos vots en contra dels regidors
del grup Independents de Rafelbunyol.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE NECESSITATS
DE MOBILIARI URBÀ.
Per part del Sr. Carrera, regidor de Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció següent:
“La política municipal no consistix només a debatre i votar pressupostos municipals,
decidir sobre infraestructures o sobre plans de millora en distints àmbits, és a dir, les grans xifres o
les actuacions de més pes. També consistix a parar atenció d'aquelles qüestions menors que ens
afecten diàriament fruit de l'observació i d'atendre els suggeriments que ens han fet arribar veïns i
veïnes de Rafelbunyol, exposem que encara hi ha una falta important de mobiliari urbà als carrers
del poble, en especial de papereres. Com a exemple: el sector I, on és freqüent que la gent passege i
on poden assentar en els bancs habilitats, i molts altres carrers del centre del nucli urbà. Sabem
que esta situació no canvia d'un dia a d'un altre però de tot el mobiliari urbà possiblement les
papereres són l'element més econòmic i d'impacte més immediat ja que afecta en l'estat de neteja
dels carrers i ajuda a conscienciar la gent sobre la necessitat del seu ús.
És per tot com proposem d'anterior les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Encarregar als servicis tècnics municipals un estudi de les necessitats de mobiliari urbà, en
especial de les papereres, i que es calcule el seu cost.
2. L'Ajuntament de Rafelbunyol comunique als grups municipals i publique en la pàgina web i
Facebook municipals quants diners destinara cada any i a quines carrers afectara la
instal·lació del mobiliari urbà fins a cobrir la totalitat de les necessitats arreplegades en
l'estudi de la proposta d'acord primera.
Per part del Sr. Secretari se n’adona del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 19 de juliol de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al ple de l'Ajuntament per tres vots en contra dels representants dels grups PSPVPSOE Independents de Rafelbunyol i dos vots a favor dels representants dels grups del Partit
Popular i Compromís per Rafelbunyol.
Continua indicant que es tracta d'una moció fruit de la sol·licitud dels veïns del poble i considera
que és una cosa senzilla i fàcil de realitzar, però des del principi es va veure que no hi havia
voluntat de portar-la a cap. Recorda que l'estudi és senzill, perquè ja hi ha un inventari, per la qual
cosa no creuen que es necessiten molts recursos. Posen d'excusa per a no acceptar la moció que no
hi ha un pla estratègic, però pensen que la moció és totalment factible encara que no existisca el
mateix. Pareix que es tracta de d'una moció que molesta.
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La Sra. Barrachina, regidor d'Independents de Rafelbunyol indica que més que moció és un prec per
a ells, perquè vincular la falta de papereres a un estudi i als pressupostos ho veuen precipitat. De
moment s'adquirix el mobiliari a través de subvencions. Si en algun moment l'ajuntament està més
fort econòmicament es pot plantejar el pla. No és qüestió de paralitzar res, simplement hi ha
necessitats més urgents, anunciant el vot en contra del seu equip.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, veu correcta la moció, perquè sol·licita la
realització d'un estudi, el qual no costa diners. Després l'equip de govern ja decidirà els diners que
pot gastar-se per a adquirir el mobiliari urbà.
La Sra. Piquer Sancho, regidor del grup del PSPV s'afirma en allò que s'ha manifestat en comissió,
indicant que no és qüestió que la moció moleste, sinó que cal realitzar un estudi i després adquirir
uns compromisos que costa d'assumir. És veritat que no és el mateix la instal·lació de papereres en
una zona de vianants que en la via ràpida i no saben com evolucionarà el municipi, per la qual cosa
continuaran recorrent a les subvencions.
Respon el Sr. Carrera que hi ha subvencions i pràcticament quasi tot el mobiliari és fruit d'estes
subvencions. Però pot realitzar-se l'estudi i quan vinguen eixes subvencions, l'equip de govern pot
aplicar, basant-se en eixe va estudiar, la quantia necessària. Creu que no és roín fer l'estudi, sinó que
és preparar el terreny perquè quan vinguen les subvencions tindre ja part del treball fet.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per set vots en contra dels regidors
dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis vots a favor dels regidors dels grups
Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol.

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

PRIMER.- INFORME SOBRE L'ESTAT D'EJECCIÓN SEMESTRE DEL PRESSUPOST
Explica el Sr. Secretari que en la Comissió de Comptes del dia 19 de juliol de 2016, el Sr.
Interventor va donar compte de l'informe elaborat sobre l'estat d'execució semestral del pressupost
d'acord amb el que preveu les bases d'Execució del pressupost.
En este sentit va indicar que en l'actualitat es compta amb un pressupost prorrogat, per la
qual cosa la comparativa quant al grau d'execució del pressupost és complicada de fer atés que les
previsions definitives de la pròrroga pressupostària no coincideixen amb les previsions definitives
del nou pressupost.
També es va explicar que les quanties reflectides quant a l'execució dels ingressos poden
variar, de tal manera que s'ha donat prioritat a la comptabilització dels gastos per a portar un major
control, però que quant als ingressos hi ha un cert retard en la seua comptabilització, i que si
haguera alguna variació es facilitarà.
El ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat.
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SEGON.- DACIÓ DE COMPTE DE REMISSIÓ AL MINISTERI D'ECONOMIA I
HISENDA DE L'INFOMRE D'AVALUACIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016.
El Sr. Secretari explica que per part del Sr. Interventor s'ha realitzat informe que reflectix la
capacitat de pagament en dies que té l'Ajuntament que en el segon trimestre de 2016 ha resultat de 2,37, amb una ràtio d'operacions pagades de -0,84 i d'operacions pendents de pagament -11,99.
El ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat.

TERCER.- DACIÓ DE COMPTES DE REMISSIÓ AL MINISTERI D'ECONOMIA I
HISENDA DE L'INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT CORRESPONENT AL
SEGON TRIMESTRE DE 2016.
El Sr. Secretari explica que per part del Sr. Interventor s'ha informat que s'han realitzat 623
pagaments per import total de 421.046,58 euros dins dels 30 dies de termini sense meritacions
d'interessos de demora, que hi ha 125 factures i certificacions sense pagar per import total de
64.293,34 euros i 8 factures fora del període de pagament per import de 2.643,46 euros.
El ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat.

QUART.- 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.
Pregunta el Sr. Saborit, regidor del grup del Partit Popular pel Decret 403 sobre incoació
d'expedient de restauració de la legalitat vigent per utilització del sòl en carrer Magadalena, 26.
Explica el Sr. Secretari que s'ha detectat obres sense la preceptiva autorització i s'ha requerit a
l'interessat perquè legalitze la situació en el termini de dos mesos.
També pregunta pel Decret 567 sobre contractació dels servicis d'enginyera amb l'empresa
SOLINGE ENGINYERS S.L. Explica el Sr. Secretari que estos servicis estaven contractats amb un
enginyer, al qual li vencia el contracte al juliol i per raons d'edat i de salut no era convenient
continuar amb el contracte. A més en el pressupost està prevista la creació de la plaça en plantilla, i
mentres s'aprova el pressupost i es realitze el procés selectiu, el servicis no poden estar vacant, per
la qual cosa s'ha optat per un contracte menor de 12 mesos amb la possibilitat de resolució si la
plaça es cobreix en plantilla.
Finalment pregunta pel Decret 608 sobre autorització de 80 m2 del domini públic en el parc Ausiàs
March. Explica el Sr. Secretari que es tracta de l'autorització per a la celebració de cerimònies civils
en el parc.
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QUINT.- INFORMES DE L'ALCALDIA
No es van produir

SEXT.INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

Per part de la Sra. Gimeno, regidor del grup del PSPV-PSOE i representant en l'EMSHI,
s'informa de la sessió del 23 de juny que va ser prou extensa, amb 23 punts en l'orde del dia sent el
més controvertit el de l'execució de la sentència que condemnava al propi òrgan a pagar 2 milions
d'euros al municipi de Picassent pel cànon de la planta potabilitzadora.

Informa la Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol i representant
en l'EMTRE, que està pendent d'establir un preu públic, que repercutisca en benefici dels municipis
de l'entitat, per la desviació de fem de pobles de la zona de Xàtiva a les nostres plantes ja que tenen
la capacitat per a assumir-ho.
També es volia organitzar una visita dels representants a les plantes de reciclatge a fi de
conéixer-les.

El Sr. Ciges, regidor del grup del PSPV-PSOE i representant en el Consorci PACTEM
NORD, explica que el 31 de maig va tindre lloc la primera reunió ordinària del Consell Rector en
què es van debatre diversos punts, sent els més interessants van ser les propostes de nomenaments
de membres de la Comissió Especial De Comptes i de la Comissió permanent, de la qual formem
part.

SÈPTIM.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Saborit , portaveu del Grup Partit Popular per Rafelbunyol, formula les següents
preguntes presentades per escrit:
1.- El passat 10 de Julio es va projectar la primera sessió del cine d'estiu a Rafelbunyol. El
20 d'agost, es durà a terme la segona sessió. Ens podrien comunicar l'idioma en què es va emetre
la pel·lícula que va ser projectada?
Respon la Sra. Piquer Sancho, regidor de cultura que es van projectar en la llengua que ací
denominem valencià, a Mallorca mallorquí i a Catalunya, català.

2.- El passat 1 de juny, la regidora d'Educació, ens va remetre un correu electrònic en què ens
sol·licitava la nostra col·laboració per a ajudar en la labor del programa Xarxa llibres. Nosaltres
vam contestar oferint la nostra voluntat de participació i quedant a l'espera de notícies seues, si
això no anava en contra de les bases publicades per Conselleria d'Educació. A dates de hui no hem
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tornat a tindre notícies sobre este tema per part de la regidora d'educació. Ens podria indicar el
motiu?
Explica la Sra. Gimeno, regidora d'Educació, que ja va parlar del tema amb la Sra. Alabort. Es va
parlar amb la direcció del centre d'educació primària i els va indicar que no era necessari atés que la
revisió dels llibres la realitzen els propis tutors i en data de hui ja està pràcticament acabada. Van
quedar que si fóra necessari reunir-se li l'indicarien i immediatament es comunicaria als Grups.

3.- A les dates en què estem, el programa Xarxa Llibres ja ha conclòs, Ens podrien comunicar que
nombre de famílies presentades que han sigut dictaminades favorablement per a rebre la quantitat
econòmica de la segona fase? Entre la quantitat màxima i mínima que les famílies podien percebre
en esta fase, Quin ha sigut la quantitat econòmica mitja que han rebut les famílies de Rafelbunyol?
Quin nombre de famílies de centres concertats s'han acollit al programa? Quin nombre d'alumnes
del total dels matriculats en el CEIP Verjurat del Miracle s'han acollit al programa? Quin nombre
d'alumnes del total dels matriculats en l'IES Rafelbuyol s'han acollit al programa? Seria possible
que ens remeteren la dita informació en format paper o bé per correu electrònic?
Respon la Sra. Gimeno, regidor d'educació, explicant que a hores d'ara el programa no ha
conclòs. Ha sigut a mitat d'este matí quan han rebut un missatge de la Conselleria d'Educació en què
els diu que a partir de hui els ajuntaments tenen habilitada la corresponent aplicació per a poder
tramitar la segona fase. El programa no estarà obert fins a setembre i no serà fins a eixe mes que
tinguen més informació.

4.- Per quin motiu l'alcaldia no ens va remetre la invitació rebuda per part del CEIP Verjurat del
Miracle per a assistir a l'acte de graduació i posterior sopar fi de curs?
Respon el Sr. Alcalde que ho desconeix. Rep moltes invitacions dia a dia, i quan les rep i
són per a la corporació, immediatament ordena que es transmeta via correu electrònic, per la qual
cosa desconeix que ha pogut passar, afegint que els Regidors ho sabia perquè estaven presents.
Aclarix el Sr. Saborit que va ser per una telefonada de la Directora per a preguntar quants
assistirien a l'acte ja que no havíem confirmat; per això es van assabentar.
Intervé la Sra. Gimeno per a explicar que creu que no hi ha una invitació formal per registre
d'entrada, sinó que es va indicar verbalment en un Consell Escolar i a ella posteriorment se li va
oblidar.

5. Per quin motiu l'alcaldia no ens va remetre la invitació d'inauguració rebuda per part del gerent
del Restaurant Pico Fino, siti en C/ del Puig per a assistir al dit acte?
Respon el Sr. Alcalde que li agradaria que les preguntes es feren amb més rigor. Respon el
Sr. Saborit que la pregunta ve donada perquè va anar a menjar al restaurant i l'ama els va preguntar
per què no van assistir a la inauguració si l'havia fet extensible a tots els regidors.
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El Sr. Alcalde reitera la contestació facilitada en l'anterior pregunta. Entioende que el millor és que
este tipus d'invitacions es realitzen personalment a cada grup municipal, perquè arriben moltes
invitacions que s'escanegen i es traslladen per correu, però algunes es poden traspaperar; en tot cas,
aclarix que la seua intenció no és que no assistisquen als actes.

6. El passat 13 de Julio, es va realitzar la presentació del Projecte del festival de Cultura Urbana
"Rafelbunyol, final de Trajecte", presentació a la qual, Populars de Rafelbunyol, no vam ser
invitats ni informats del dit acte. Ens assabentem a acte passat, per mitjà de les publicacions en el
Facebook de l'Ajuntament. Este fet ens pareix una falta que no correspon amb la transparència i
cooperació per la qual el seu equip de govern es defineix i prodiga. Ens podrien indicar el motiu
pel qual no ens van informar ni van invitar a este acte?
Explica la Sra. Piquer Sancho, regidor de cultura, que es tractava d'un acte de premsa per a
presentació del projecte. Però s'alegra que volgueren assistir, quan havien votat en contra de
l'ordenança d'art urbà

7. Ens podrien informar de la programació teatral, audiovisual i/o musical que es tenen previstes
dur a terme en el programa Circuit del CulturArts; així com les dates en les es tenen previst la
realització? Si encara no disposen de la dita informació, ens la podrien facilitar quan disposen
d'ella i enviar-la per correu electrònic així com les novetats que es vagen succeint respecte d'això
d'este tema.
Explica la Sra. Piquer Sancho, regidor de cultura, que van acordar en ple l'adscripció a la
modalitat de música, per a la programació de l'Auditori. Com el procés s'ha formalitzat tard per part
de conselleria, no els obliguen a realitzar els cinc concerts mínims que s'exigien, per la qual cosa
enguany només faran dos: Pep Botifarra el 5 de novembre i Dani Miquel el 18 de desembre.

8. En el passat ple, davant de la pregunta que realitzem, el regidor d'esports ens va informar que
una empresa els havia prestat la proposta per a realitzar una carrera popular 10k o 15k en el
nostre municipi i que en eixe moment havien mantingut una reunió amb la part interessada.
Actualment, en quin punt es troben les dites negociacions? Finalment, han arribat a algun tipus
d'acord? En cas afirmatiu, ens pot informar sobre això? En cas negatiu Ens pot comunicar el
motiu/raons per les quals finalment s'ha desestimat la proposta?
Respon el Sr. Alcalde que no hi ha negociacions ni acords i la raó és el que ja es va explicar
en un ple anterior. Li van remetre un escrit indicant-li les condicions i la documentació a presentar
al tractar-se d'un acte organitzat per una empresa privada, no per l'Ajuntament.

9. En quina situació es troba els tràmits per a la nova concessió del Bar Sindicat?
El Sr. Alcalde indica que la contestarà el Sr. Secretari, el qual explica que l'adjudicació ja
s'ha realitzat i formalitzat el contracte.
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10. Ens podrien detallar la totalitat de deute vigent en l'Ajuntament actualment en els diferents
conceptes que existixen?
Indica el Sr. Saborit que la pregunta està mal formulada, perquè volien saber el deute amb
l'Ajuntament, no la que té l'Ajuntament.

11. Quants operaris s'han contractat per a formar part de la subvenció de la desocupació agrícola,
que s'està executant des del mes de juliol fins a setembre? Quants operaris treballaren en cada
mes? Quins treballs i horaris laborals es tenen previstos dur a terme para cada un dels tres mesos
de duració?
Explica el Sr. Alcalde que el total de treballadors és de 60 persones repartits en torns de 20
treballadors al mes, sent els treballs a realitzar al juliol i agost els de neteja del barranc de la
Rambleta i en el mes de setembre la neteja de camins rurals. Cada un treballarà un mes a raó de 40
hores setmanals.

12.- Hem detectat que a data 21 de juliol, no es troba publicada l'ordenança municipal per al
desenrotllament de projectes d'art urbà en l'apartat que li correspon de la pàgina web de
l'ajuntament. Ens poden indicar el motiu de la dita omissió?
El Sr. Alcalde indica que contestarà el Sr. Secretari, el qual explica que l'ordenança està en
fase d'exposició al públic, perquè va haver-hi un error en l'edicte i es va haver de tornar a enviar. No
obstant en el portal de transparència, en l'apartat d'informació jurídica, hi ha una subapartat que fa
referència als projectes que estan en exposició al públic i ací sí que està publicat íntegrament el
contingut del document.

13.- Tenen previst dur a terme algun tipus d'obra o millora en el CEIP Verjurat del Miracle este
estiu? En cas afirmatiu, ens pot informar sobre això? En cas negatiu Ens pot comunicar el
motiu/raons?
Respon el Sr. Bellver, regidor d'obres públiques que s'està formigonant des de l'altura del
gimnàs fins als camps esportius. També s'ha fet la rampa nova d'accés a secundària i s'han pintat les
ratlles que els va demanar l'equip de direcció.

14.- S'ha arribat algun tipus d'acord amb el Club de Salvament i Natació per a l'ús i accés a la
piscina descoberta? Han firmat algun tipus de conveni amb el dit club per a l'accés i ús de la
Piscina Coberta?
Respon el Sr. Alcalde que sí a la primera en horari de 19:45 fins a les 21:45; i no a la firma
del conveni.

15.- Li sol·licitem a l'equip de govern que ens facilite un informe del segon trimestre del 2016 de la
piscina coberta i un altre sobre el poliesportiu "Paco Camarasa" en els que es reflectira la totalitat
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de gastos i ingressos referents a material, reparació d'instal·lacions, avaries, manteniments,
consums i del cost del personal laboral.
Respon el Sr. Alcalde que se li facilite l'informe per part d'intervenció.

El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Compromís per Rafelbunyol, abans de formular les
preguntes presentades per escrit, pregunta oralment per què no se'ls va invitar a la mesa de
contractació del Bar Sindicat, tal com es posava en les bases.
Li indiquen que ho pregunte per escrit i se li contestarà, perquè en estos moments no ho
recorden.
A continuació realitza les següent preguntes escrites:
1.- Per als bous en el carrer de SAN Juan es van muntar les barreres més de dos setmanes abans
del dia de la celebració taurina. Açò va suposar per als vianants un obstacle ja que ocupen les
voreres i per a poder passar cal baixar per on circulen els vehicles. Açò suposa un perill per als
vianants i un entropessó, en general, per a les persones que porten carrets de xicotets o les
persones amb diversitat funcional. Així mateix es dificulta el trànsit dels camions de l'arreplegada
de fem Per què es munten les barreres amb tants dies abans de ser utilitzades?
Respon el Sr. Alcalde que va ser un acord amb la Penya, perquè tenien problemes per a ferho entre setmana pel treball i li ls va indicar que podien fer-ho dos setmanes abans. Es va parlar
amb ells per este problema i s'intentarà buscar solució per a l'any que ve.

2.- En un ple es va debatre sobre l'assetjament escolar. Des de l'equip de governs es va informar
que hi havia una Ordenança de Protecció al Menor preparada per a ser aprovada, però des del
nostre Grup Municipal encara no tenim coneixement d'ella. Quan està previst el tractament en ple
d'esta ordenança?
Respon el Sr. Alcalde que s'intentarà que siga en el pròxim ple de setembre.

3.- En el Ple passat es va aprovar una moció presentada per COMPREELS MEUS que demanava:
que la Intervenció, la Secretaria i la mercantil encarregada de la gestió del cobrament dels
impostos municipals de Rafelbunyol, elaboren els informes necessaris per a estudiar la viabilitat de
la proposta i, si és el cas, preparen amb la suficient antelació els càlculs, accions i documents
necessàries perquè esta proposta s'aplique a l'any fiscal 2017. S'ha fet alguna cosa al respecte?
Respon el Sr. Alcalde que s'ha traslladat a Intervenció i a l'empresa de recaptació la
realització dels informes necessaris de viabilitat de la moció.

4.- En el Ple passat COMPROMÍS va presentar una moció que demanva: la creació d'una xarxa de
què formen part la Secretaria, la Intervenció i cada un dels regidors de l'Ajuntament, amb la
pertinent clau d'accés. Així mateix la creació d'un disc dur o carpeta compartida en el servidor de
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fitxers, en el que s'incloguen altres carpetes con: Plenaris, Juntes Locals de Govern, Juntes
Generals de REMARASA, Diputació, Informes...
La resposta que es va donar, poc més poc menys, va ser: que això es quedava antiquat respecte al
que s'anava a fer. Sabem que s'ha canviat el sistema d'entrades/eixides però això en que ens afecta?
Que més s'ha de fer? Quan? Perquè han passat dos mesos i per a nosaltres tot seguix igual.
Respon el Sr. Encarnación, regidor de noves tecnologies que el gestor d'expedients volen
contractar-lo a través de Diputació, però pareix que s'està retardant el tema perquè el plec per a la
licitació per part de Diputació no ha eixit encara. Este equip de govern està interessat en que es pose
en marxa i si no pot ser al setembre serà en els pròxims mesos.
Respecte al registre d'entrada, estan ara amb un programa de Diputació amb cost zero per a
l'ajuntament. Afig que ha donat problemes la posada en marxa del mateix. Ara ja està en marxa.
Bàsicament el que els fa falta és firma digital i autorització per part de l'alcaldia per a poder accedir
al mateix com a usuari, no com a editor.

5.- L'Ajuntament de Rafelbunyol ha presentat públicament el Primer Festival de Cultura Urbana
Rafelbunyol, Final de Trajecte que es portarà a terme el primer cap de setmana d'octubre amb
diverses activitats. Vaja per davant la nostra enhorabona.
Però a pesar d'això volem formular una sèrie de preguntes: qui o quina administració és la
responsable de la seua organització?; qui finança el projecte?; qui ho dirigix?; quin és el cost
total?; quan haurà d'aportar l'ajuntament?
Agraïx la Sra. Piquer Sancho, regidor de cultura, l'enhorabona. Respon que l'organització és
de l'ajuntament i que el finançament és compartida, perquè en situacions com l'actual és necessària
la confluència de diverses administracions i la concurrència privada. Participen FGV amb la
promoció del festival, sense aportació econòmica. La diputació de València, a través de l'àrea
d'igualtat, joventut i esports ho fa en una sèrie de concerts que estan valorats en uns 3.000 €;
l'empresa Aigües de València col·labora també amb altres 3.000 €; l'empresa Pintures Hurtado i la
Marca de pintures Hurtado assumixen el cost de les pintures i finalment Agricultors de la Vega
col·labora amb l'aportació d'uns 1.000 €.
La direcció l'assumix Ximo Vidal, gestor cultural i veí de Rafelbunyol amb una trajectòria
laboral en l'àmbit expositiu. La intenció de la regidoria és que la participació de l'ajuntament siga
com a mínim possible i per tant, continuar buscant el suport econòmic. El projecte està pressupostat
en 9.850 € i el cost total anirà en funció del suport econòmic que tinguen.

6.- Ens poden fer una bestreta de com seran les festes d'enguany? Ens referim evidentment als actes
que es programaran i al seu pressupost bàsic.
Respon el Sr. Alcalde que serà paregut a anys anteriors, passant a mencionar la nit del
Rock, el corre bars, les actuacions del Sucar Popular, de disfresses…. Afig que quan tinguen un
pressupost més tancat ja ho facilitaran.
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A continuació el Sr. Carbonell realitza els precs següents:
El primer és referent a la percepció que té de la direcció del ple, com si tinguera una mà
damunt, i li agradaria que no fóra així. Afig que és veritat que l'alcalde dirigix el Ple, però si hi ha
un portaveu del PSOE que no intervinga l'alcalde o al revés, sinó tenen més intervenció que la resta
de portaveus.
Respecte al Portal de transparència, recorda a tots els polítics que molts de nosaltres no hem
complit i no hem pujat la informació. Explica el Sr. Secretari que recentment s'ha pujat la
informació dels regidors d'IdRa, estant pendent el partit Popular.

El Sr. Carrera, regidor de Compromís, planteja el següent prec, respecte a un veí que en el
mes d'abril per registre d'entrada es queixava pel soroll que feia els embornals pluvials al final del
carrer Magdalena, indicant que no ha tingut resposta per part de l'ajuntament i no hi ha hagut cap
intervenció per part de l'Ajuntament.
Respon el Sr. Alcalde que desconeix el tema i que quan acabe el ple se li passe la
informació al regidor d'obres públiques per a donar la resposta com més prompte millor.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, explica que els han dit que el parc de La
Grifeta està permanentment obert, perquè hi ha una porta trencada.
També comunica la queixa de molts veïns, que Aigües de València, quan canviarà els
comptadors, obliga els usuaris a col·locar una trapa en la vorera sinó la tenen, preguntat si pot ferho.
El Sr. Secretari indica que és una concessió pública i que caldria veure el plec de condicions
d'eixa concessió.

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