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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL DIA
26 DE SETEMBRE DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i quaranta minuts del dia 26 de setembre 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.
Sol·licita als assistents que es posen en peu i que es guarde un minut de silenci en memòria de
Josep Lluis Bustos i Mateo i Rafael Pardo, difunts recentment. El primer va ser regidor d'este
ajuntament durant dos legislatures i actualment era conseller del consell d'Administració de
REMARASA. El segon va ser conserge del col·legi públic Mare de Déu del Miracle durant molt de
temps.
A continuació es va anar donant compte dels assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptantse 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
les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 29 de juny i 25 de juliol de 2016.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites actes ordenant la
seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

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

PRIMER.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST De l'ANY 2015
Per part del Sr. Secretari Es dóna comptedel dictamen emés per la Comissió Informativa De Comptes
en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 25 de juliol de
2016, en la que sotmesa a votació el Compte general del Pressupost de l'any 2.015, la mateixa va ser
dictaminada favorablement per quatre vots a favor dels regidors del Grup Socialista, del Partit Popular i
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d'Independents de Rafelbunyol, i una abstenció del representant del Grup Compromís per Rafelbunyol,
ordenant-se, en compliment del que establix l'article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, la seua exposició al públic per espai de
15 dies, durant els quals i huit més els interessats podran presentar reclamacions, inconvenients o
observacions, proposant la seua aprovació al Ple de l'Ajuntament en el supòsit de no presentació de
reclamacions.
L'Edicterelatiu a la informació al públic del Compte general del Pressupost de l'any 2.015 ha sigut
exposat en el Tauler d'Anuncis de la Corporació i inserit en el Butlletí Oficial de la Província núm.
de152 data 8 d'agost de 2.016, i durant el termini de quinze dies hàbils que va durar la informació al
públic, i huit dies més, no es van formular observacions ni reclamacions a la mateixa.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, inicia la seua intervenció explicant
el canvi d'ubicació en la mesa del plenari pel fet que actualment ja no forma part de l'equip de govern i
que és costum que els partits es distribuïsquen en funció del nombre de vots obtinguts en les eleccions.
Entrant en el compte general de 2015 indica que van ser aprovats per la comissió de comptes celebrada
el 25 de juliol de 2016 per a posteriorment ser exposades al públic pel període legalment corresponent.
Finalment es presenten a este ple per a la seua aprovació i poder remetre-les al Tribunal de Comptes
abans del 31 d'octubre. Encara que ací haurien d'haver-se rendit abans de l'1 de juny, encara estan dins
del termini establits. Entrant a valorar els comptes, explica la situació del balanç, el qual reflectix l'estat
financer de l'ajuntament a 31 de desembre de 2015. El balanç ha estat equilibrat amb un actiu i passiu
que ha estat al voltant de 66 milions d'euros amb un increment respecte a l'any anterior del 2%, sent el
més destacat la disminució del deute en bancs en 641.000 euros. El resultat del compte
economicopatrimonial també va donar un resultat d'estalvi de 1.1530.000 €, el qual a l'introduir les
dades d'anys anteriors de drets reconeguts de difícil recaptació i la sentència del Panchorrins, ens dóna
un resultat ajustat negatiu de -262.000 euros. Uns resultats de la gestió ordinària marcats pel fort retall
dels gastos i ingressos respecte al 2014, passant a explicar els ingressos i gastos i el seu comparativa
respecte a 2014 per a concloure que el romanent de tresoreria de 2015 va ser positiu en 972.000 € per a
gastos generals i que segons la llei d'estabilitat pressupostària han de destinar-se a pagar deute, i encara
que signifiquen un superàvit ens obliga a millorar les previsions pressupostàries futures.
A continuació passa a detallar els indicadors financers i patrimonials així com els indicadors
pressupostaris per a acabar indicant que el superàvit va quedar en el 141,19 resultat molt alt a causa dels
romanents ja explicats.
Respecte a l'informe d'intervenció sobre l'estabilitat pressupostària afig que l'Ajuntament a 1 de gener
de 2016 va tindre un volum de deute viu del 98,29 % dels ingressos corrents líquids, un bon percentatge
que complix amb l'estabilitat pressupostària i límit de deute a l'estar per davall del 110 % que marca la
llei.
Conclou indicant que totes les dades són purament tècniques i comptables que arrepleguen una imatge
fidel de la situació econòmica i financera de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2015, considerant que
s'ha realitzat un bon treball tècnic. El que es fa ara és un pas previ per a poder retre comptes al Tribunal
de Comptes. Es tracta d'una aprovació que és un acte essencial per la seua fiscalització per òrgans
externs i que no requerix la conformitat per part del Ple de l'Ajuntament.
Respecte a les empreses municipals també es pot comprovar que la tendència negativa que durant
diversos anys arrossegava està canviant. El compte de pèrdues i guanys ha passat d'un resultat negatiu
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

de 81.000 € en 2013 a un resultat positiu en 2014 de 4.200 €. I en l'últim tancament de comptes el
resultat positiu ha sigut de 16.443 € i que podria haver sigut millor si no haguera hagut de fer una
previsió de fons de 60.000 € per la demanda presentada per l'anterior gerent, Sr. Obés. A continuació
passa a explicar el balanç de situació REMARASA. Acaba indicant que pareix que està empresa està
recuperant-se i el retard en el pagament de nòmines està en un o dos mesos, per la qual cosa considera
que han de continuar en esta línia. L'Única dada negativa seria l'informe d'auditoria de 2014 i que es
manté en 2015, considerant que els auditors van ser massa severs i realitzant una valoració molt tècnica,
destacant que l'empresa està en situació de dissolució al trobar-se el patrimoni net per davall de la mitat
del capital social de l'empresa.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, saluda als presents i als internautes,
indicant que el pressupost de 2015 es va aprovar en els últims dies de la legislatura passada i és ara
quan es passa a analitzar-ho, però també s'analitza el balanç de situació, el resultat econòmic
patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i el resultat pressupostari. Respecte de la tramitació dir
que els comptes de 2015 seran aprovats amb retard encara que s'han millorat en els últims anys els
límits d'aprovació, però han de procurar que es complisquen els terminis i s'aproven en temps i forma.
A continuació passa a explicar el balanç de situació, que és l'estat financer que reflectix l'estat del
patrimoni a 31 de desembre de 2015 abans de l'aplicació de resultats, detallant i explicant tant l'actiu
corrent com no corrent i el passiu, comparant-los amb l'exercici de 2014 destacant que l'actiu és
semblant en ambdós exercicis, però el passiu sí que hi ha una diferència substancial. En el passiu no
corrent hi ha una forta baixada conseqüència del pagament dels deutes amb els bancs i una pujada molt
significativa del passiu corrent, és a dir, el que és a curt termini.
El romanent de tresoreria es tracta d'una magnitud que quantifica i informa sobre l'excedent o dèficit de
finançament que l'ajuntament té a curt termini en data tancament de l'exercici sent un de les dades més
rellevants de la liquidació, perquè posa de manifest la situació econòmic financera que presenta l'entitat
indicant si hi ha recursos per a finançar el gasto, si és positiu, i dèficit si és negatiu. El romanent,
després de realitzar ajustos, per a gastos general està en 1.719.723 €, un 13% menys del que hi havia en
2014, el qual deu destinar-se a favor de l'estabilitat pressupostària i el deute públic, per la qual cosa es
deu d'aplicar a les obligacions del compte 413, obligacions pendents d'aplicar al pressupost amb
l'objectiu de reduir deute.
Respecte a la capacitat d'endeutament de l'ajuntament la mateixa es calcula basant-se en el deute viu
que tenim i els drets liquidats ordinaris nets. Al ser el deute d'un 98% respecte dels drets liquidats,
l'Ajuntament podria demanar crèdits a llarg termini a l'estar ja per davall del 110% d'endeutament.
Contínua la seua explicació detallant el resultat del compte econòmic patrimonial que és de 1.153.000
€, que després d'aplicar els ajustos, es convertix en un resultat negatiu de 262.094 €. Quant a l'estat de
liquidació, és l'indicador de com s'ha gestionat el pressupost al llarg de 2015, el qual era de 6.700.000 €,
després de modificacions. L'obligacions reconegudes netes van ser de 5.800.000 €, quedant un
romanent de 900.000 € i el nivell d'execució és de 85,5 %. Però en el capítol 6 d'inversions reals, el seu
nivell d'execució ha sigut del 66%, no massa bo, perquè ens ha generat un romanent de 300.000 €.
Respecte dels ingressos han estat en 6.900.000 € reconeixent-se drets per valor de 6.500.000 € i un
dèficit de 456.122 € sobre allò que s'ha pressupostat, sent el nivell d'execució del 93% i l'autonomia
fiscal és del 61%.
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En referència al resultat pressupostari explica que es tracta de diferència entre els drets reconeguts nets i
les obligacions reconegudes netes de l'exercici ajustat d'acord amb les instruccions comptables, i que ha
sigut de 1.254.183 €, per a continuar fent referència als indicadors financers i patrimonials, que
reflectixen de manera objectiva el comportament financer o pressupostari de l'ajuntament com és la
liquiditat immediata, la solvència a curt termini, endeutament per habitant, nivell d'execució, gasto per
habitant, inversió per habitant, període mitjà de pagament, execució d'ingressos….
Respecte de REMARASA indica que es tracta d'uns comptes que ja s'han aprovat però que formen part
de l'Ajuntament, passant a explicar l'actiu i el passiu de l'empresa. Quant a els comptes de pèrdues i
guanys eren negatius però ja en 2014 va ser positiu en 4.200 € i en 2015 va ser de 16.000 € aplicant-se
estos beneficis a la compensació de pèrdues. Consideren que des de 2013 s'està treballant bé en
l'empresa i que s'ha de continuar per eixe camí.
Per a acabar indica que les conclusions a què han arribat són que hi ha un retard en el dictamen i
presentació dels comptes, tot i que s'està millorant. Segons la intervenció municipal es deuria d'establir
un pla de disposició de fons, les RPT, i encara no s'ha realitzat. La majoria dels capítols es tanquen de
manera raonada, encara que amb excessiu romanent sota el seu punt de vista, a excepció del capítol 2,
on sempre hi ha problemes i ens condiciona el pressupost de l'any següent. El deute de l'ajuntament a
1/1/2016 suposa l 98,28 %, el que significa que a l'estar per davall del 110% es poden acudir als
préstecs en cas de necessitat. També hi ha indicadors que han millorat.
Quant a l'aprovació dels comptes generals es tracta d'un acte essencial per a la fiscalització per part
d'òrgans externs que no requerix la conformitat ni genera responsabilitat en qui les aprova. El seu grup
tenen la voluntat d'afavorir la seua aprovació, però mantindran la seua postura de sempre, perquè encara
que es tracte d'un treball tècnic, este és conseqüència d'una gestió política, per la qual cosa anuncia
l'abstenció del seu grup.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, saluda als presents i als internautes. Explica que es
tracta de dades molt tècnics i que no tornaran a repetir les dades que ja han explicat en les anteriors
intervencions. Com es tracta d'un treball de comptabilitzar les dades que hi ha en l'ajuntament i de
reflectir la situació comptable del mateix, entenen que els tècnics fan bé el seu treball pel que els
comptes reflectixen la imatge fidel de la situació de l'ajuntament, anunciant el vot a favor del seu grup.
En referència a REMARASA manifesta que la tendència de l'empresa està en molt bon camí.

La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, després de saludar a tots els presents, indica que
no van a fer-ho molt llarg i que prendran en compte les propostes realitzades pels grups polítics,
reafirmant-se en allò que s'ha explicat en comissió. Es tracta del treball del Sr. Interventor i estan els
comptes en exposició al públic sense al·legacions, per la qual cosa anuncia el vot a favor del seu grup.

Sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament, acorda, per onze vots a favor dels regidors
dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Partit Popular i tres abstencions dels
regidors del grup Compromís per Rafelbunyol:
PRIMER: Aprovar el Compte general de l'exercici pressupostari de 2.015.
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SEGON: Rendir el Compte general així aprovada i tota la documentació que la integra a la
fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana i el Tribunal de Comptes tal
com establix l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

SEGON.- DETERMINACIÓ DELS EXTRREMOS A REVISAR EN L'EXERCICI DE LA
FUNCIÓ INTERVENTORA EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA.
Per part del Sr. Secretari Es dóna comptedel dictamen emés per la Comissió Informativa De Comptes
en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 20 de setembre
de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'Ajuntament per quatre vots a
favor, dels regidors dels Grups Socialista, del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol, i una
abstenció, del representant del Grup Compromís per Rafelbunyol.
El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol explica que a l'agost de 2016 va entrar en
vigor el pressupost del present exercici i en la base 51 es regulava la funció fiscalitzadora. Amb la
proposta d'intervenció es pretén buscar unes instruccions més exactes per a la fiscalització, evitant
demores innecessàries, anunciant el vot a favor del seu grup.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que l'ajuntament tenia
carències en este aspecte, com a conseqüència d'una decisió política. Ara des de fa quatre anys ja hi ha
interventor i es va regularitzant esta situació i s'intenta aplicar les lleis, sobretot el Text refós de la
Hisenda Local en el tema de la fiscalització i control. Es tracta de recomanacions bàsiques per a no
plantejar-se inconvenients suspensius. Els pareix molt bé
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, explica que tal com van manifestar en comissió, tot el
que supose facilitar el treball d'intervenció els pareix molt positiu, perquè el vital per al desenrotllament
i responsabilitat de la intervenció.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d'adaptar la normativa del Consell de Ministres al nostre
municipi i així objetivitzar els requisits a l'hora de contractació pública. Açò ajudarà en el seu treball als
funcionaris i es realitzarà una gestió més eficaç i eficient, per la qual cosa anuncia el vot a favor del seu
grup.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat va adoptar els acords següents:
PRIMER: Aprovar la instrucció de fiscalització prèvia limitada elaborada per la Intervenció de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, i que consta en la proposta de l'Alcaldia de data 14 de setembre de 2016.
SEGON: Comunicar l'acord a la Intervenció de l'Ajuntament de Rafelbunyol i als departaments gestors
de gasto.

TERCER.- MODIFICACIÓ De l'ANNEX D'INVERSIONS DEL PRESSUPOST DE 2016
QUANT A LA DEFINICIÓ DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 342.61900, RELATIVA A
LES OBRES A REALITZAR EN LA PISCINA COBERTA.
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Es dóna comptede la següent proposta de l'Alcaldia:
“De conformitat amb els motius tècnics exposats en l'informe adjunt a l'expedient de
modificació de l'annex d'inversions del Pressupost General 2016, i de conformitat amb les
competències atribuïdes a l'Alcalde-Presidente de la Corporació per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de Bases de Règim Local, emet la següent
PROPOSTA D'ACORD PLENARI
PRIMER. Modificar la inversió codi 2016/8 inclosa en l'annex d'inversions del Pressupost General de
l'Ajuntament de Rafelbunyol per a l'exercici 2016 en els termes següents:
CODI: 2016/8
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 342.61900
DENOMINACIÓ PROJECTE: INVERSIÓ VESTIDORS PISCINA COBERTA
ANY D'INICI: 2016
ANY DE FINALITZACIÓ PREVIST: 2016
IMPORT PRESSUPOSTAT INICIALMENT: 30.000 €
FINANÇAMENT: FONS PROPIS
VINCULACIÓ DELS CREDETS ASSIGNATS: Partida vinculant en si mateixa.
NEGOCIAT ENCARREGAT DEL SEU GESTIÓ: OBRES PUBLIQUES I URBANISME
DESCRIPCIÓ: Actuació integral en els vestidors de la piscina coberta.
SEGON. Sotmetre l'acord a un període d'exposició pública de 15 dies a comptar de la data de
publicació de l'acord en el Butlletí Oficial de la Província de València.
A Rafelbunyol, a 14 de setembre de 2016. Fdo. L'Alcalde.”

Per part del Sr. Secretari Es dóna comptedel dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 20 de
setembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per tres
vots a favor, dels regidors dels Grups Socialista i Independents de Rafelbunyol, i dos abstencions dels
Regidors dels Grups del Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol explica que tot arranca per la
modificació de la partida de platges de la piscina. Quan van entrar a treballar es va considerar que hi
havia altres prioritats més importants com era el vestuari. Ara es tracta d'aprovar esta modificació. El
malestar es va generar en comissió quan els portaveus van sol·licitar que li'ls devia d'haver informat.
Entén que a penes hi ha hagut temps material per a explicar el tema perquè es tracta del primer ple
ordinari des de l'aprovació del pressupost, però no haguera estat de més manar un correu electrònic
explicant la situació, encara que ell sí que ho sabia. Anuncia el vot a favor del seu grup.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, indica que es va a aprovar un canvi
dins de l'annex d'inversions per la mateixa quantitat de diners, independentment de que després haja de
realitzar-se una modificació de crèdits per l'excés de cost de l'obra. Este pressupost es va aprovar el 29
de juny i les obres es van iniciar a l'agost. L'equip de govern argumenta que quan van entrar a realitzar
les obres els tècnics els van advertir que hi havia altres més prioritàries i que el problema venia de
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lluny. Davall el seu punt de vista hi ha una modificació de criteris i s'inicien unes obres abans que
s'aprove la modificació. Entén que no hi ha hagut cap ple anterior per a aprovar la modificació, però
s'haguera pogut comentar la situació de manera informal. Comprenen les raons del canvi de l'obra, però
no el procediment seguit, insistint que podien haver informat via telèfon. Li indica al Sr. Encarnación
que queda clar que ho sabera perquè llavors estava en l'equip de govern.
El Sr. Saborit, portaveu del grup Partit Popular, saluda els assistents. Explica que es va crear en
comissió massa polèmica sobre l'assumpte. L'obra consistia a canviar les fustes de la piscina i posar
taulellets. Després els mateixos treballadors van indicar que per a ells hi havia una altra prioritat més
urgent que eren els vestuaris. La tècnic va vindre a la comissió per a explicar la situació i va informar
que el canvi d'obra suposava 10.000 € més del pressupost inicial. Fins ací tots d'acord. Però tots es van
queixar de que no els havien avisat de la modificació, perquè si ara no s'aprovara, l'empresa tardaria
molt a cobrar, perquè en els pressupostos actuals no podria cobrar-ho Ara es tracta d'aprovar quelcom ja
fet.
El Sr. Alcalde accepta la crítica constructiva de què es devia d'haver informat via correu
electrònic o oral. Demana que entenguen que l'obra es va canviar de pressa i corrent i que quan es van
llevar els taulellets de la paret es va veure el problema de la fuga. Ara s'està complint amb el
procediment administratiu de portar-ho al ple tal com ha indicat el Sr. Interventor, indicant que no
tornarà a passar. Demana que s'aprove la modificació, recordant que les obres acabaran amb un
problema que tenia la piscina des dels seus inicis, passant a donar compte de l'informe dels tècnics
esperant que se solucionen els problemes d'humitat que té la piscina i que puga tornar a utilitzar-se la
sala de spining.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda per majoria absoluta de deu vots a
favor -dels Regidors dels Grups Socialista, del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol- i tres
abstencions -dels Regidors del grup Compromís per Rafelbunyol- va adoptar els acords següents:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de la inversió codi 2016/8 inclosa en l'annex
d'inversions del Pressupost General de l'Ajuntament de Rafelbunyol per a l'exercici 2016 en els termes
següents:
CODI: 2016/8
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 342.61900
DENOMINACIÓ PROJECTE: INVERSIÓ VESTIDORS PISCINA COBERTA
ANY D'INICI: 2016
ANY DE FINALITZACIÓ PREVIST: 2016
IMPORT PRESSUPOSTAT INICIALMENT: 30.000 €
FINANÇAMENT: FONS PROPIS
VINCULACIÓ DELS CREDETS ASSIGNATS: Partida vinculant en si mateixa.
NEGOCIAT ENCARREGAT DEL SEU GESTIÓ: OBRES PUBLIQUES I URBANISME
DESCRIPCIÓ: Actuació integral en els vestidors de la piscina coberta.
SEGON.- Exposar al públic l'acord inicialment aprovat, junt tota la documentació inclosa en
l'expedient tramitat, en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze
dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació en este, posant a disposició del públic la
corresponent documentació; durant el termini de la qual, els interessats podran examinar-ho i presentar
reclamacions davant del Ple.
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TERCER.- Considerar definitivament aprovat l'acord adoptat si durant l'esmentat període no
s'hagueren presentat reclamacions.

QUART.- SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL LA CREACIÓ DE LA PLAÇA DE TRESORERIA,
RESERVADA A FUNCIONARI D'HABILITACIÓ NACIONAL.
Per part del Sr. Secretari Es dóna comptedel dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 20 de
setembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics, tots es reafirmen en la postura manifesta en
comissió.
Sotmés l'assumpte a votació, EL Ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda:
“Donat compte de l'expedient tramitat en relació amb la creació de la Plaça de tresoreria reservada a
funcionari/a d'habilitació nacional
CONSIDERANT: Que en data 15 de setembre de 2.016 és dictada la següent proposta de l'Alcaldia
dirigida al Ple de l'Ajuntament:
“PROPOSTA DE L'ALCALDIA
La plantilla de personal que acompanyava al pressupost general de l'any 2.016 preveia la creació de la
plaça de Tresorer, reservada a funcionari d'habilitació nacional, als efectes de complir a la recent
normativa respecte d'això.
En el seu moment es va argumentar que la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la llei
37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, introduïx una
modificació de la Disposició transitòria Sèptima de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, establint un termini fins al 31 de desembre de
2.016 perquè les funcions de tresoreria i recaptació, reservades d'acord amb l'article 92 bis de la Llei
7/1985 a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, perquè
excepcionalment pogueren ser exercides per altres funcionaris de carrera. En conseqüència, a partir
de l'1 de gener de 2.017, les funcions pròpies de tresoreria i recaptació, hauran de ser exercides per
Funcionari d'Habilitació Nacional.
L'informede secretaria emés quan es va proposar l'aprovació de la plantilla per a l'any 2.016, concloïa
que per a “complir les previsions normatives es fa precís crear la plaça en plantilla i dotar-la
pressupostàriament, atés que el règim transitori finalitza el 31 de desembre de 2.016 i”, afegia,
respecte al procediment per a la creació de la plaça el següent :
“1.- La creació i supressió de llocs de treball reservats a funcionaris locals amb habilitació de caràcter
nacional es realitzarà pel conseller competent en matèria d'Administració Local, d'ofici o a instància
de l'entitat local interessada, excepte si es tractara dels llocs de col·laboració a què es referix l'art. 2,
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apartat g), del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, i 6 del Decret 32/2013, de 8 de febrer pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal en l'àmbit territorial de
la Comunitat Valenciana. (DOCV 6963 de 12 de febrer), que seran creats discrecionalment per la
pròpia entitat local.
2.- Tot procediment de creació de llocs de treball portarà amb si la corresponent classificació del
mateix d'acord amb el que preveu l'art. 2, del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, i 2 del Decret
32/2013 de 8 de febrer pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (DOCV 6963 de 12 de febrer), corresponent
en tot cas la dita competència al conseller competent en matèria d'Administració local.
3.- En els procediments de creació, supressió i classificació dels llocs de treball reservats a funcionaris
locals amb habilitació de caràcter nacional haurà de garantir-se, en tot cas, per la corporació,
l'audiència als interessats.
4.- La creació, supressió i classificació dels llocs de treball reservats a funcionaris locals amb
habilitació de caràcter nacional es publicarà en el DOCV, remetent-se al Ministeri d'Administracions
Públiques posteriorment per a la seua publicació en el BOE, d'acord amb el que disposa l'art. 9 del
Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol.”
A la vista de allò que s'ha fet, i una vegada que el Pressupost general per a l'any 2.016 ha entrat en
vigor després de la publicació de l'aprovació definitiva del mateix i de la plantilla del personal en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 147 de data 1 d'agost de 2.016, es proposa al Ple de l'Ajuntament
que se sol·licite a la Conselleria competent en matèria d'Administració Local de la Generalitat
Valenciana la creació de la plaça de Tresoreria, reservada a funcionari d'habilitació de caràcter
nacional, pertanyent a la Subescala d'Intervención-Tesorería.
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament.
Rafelbunyol a 15 de setembre de 2.016. Fdo. L'ALCALDE”
CONSIDERANT: Que la dita proposada va ser dictaminada favorablement per unanimitat al Ple de
l'Ajuntament per la Comissió Informativa De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim
Interior i Desenrotllament Local, en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2016.
CONSIDERANT: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2.016, va
aprovar inicialment el Pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici de 2.016, junt amb les seues
Bases d'Execució i plantilla de personal.
CONSIDERANT: Que la plantilla aprovada incloïa, dins de les places reservades a Funcionaris
d'Habilitació Nacional la següent: Tresorer, Grup A1; nivell de complement de destinació:28; total
places 1.
CONSIDERANT: Que l'anunci relatiu a l'exposició al públic de l'aprovació inicial del Pressupost
General de l'Ajuntament per a l'any 2.016, junt amb les seues bases d'execució i plantilla de personal, es
va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm.130 de data 7 de juliol de 2016, sense que durant
el termini de 15 dies d'exposició al públic, es formularen reclamacions contra el mateix.
CONSIDERANT: que el Pressupost general per a l'any 2.016 ha entrat en vigor després de la
publicació de l'Edicte relatiu a l'aprovació definitiva del mateix i de la plantilla del personal en el
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Butlletí Oficial de la Província núm. 147 de data 1 d'agost de 2.016, en el que consta publicada la
totalitat de la plantilla de personal per a l'any 2.016, en la que s'inclou la plaça de tresorer/a reservada a
Funcionari/a d'Habilitació nacional.
CONSIDERANT: que el pressupost general per a l'any 2.016, preveu la dotació pressupostària
adequada per a fer front als gastos derivats de la creació de la Plaça de Tresorer/a reservada a
Funcionari/a d'habilitació nacional.
CONSIDERANT: que l'exigència legal de creació de la plaça de Tresoreria reservada a funcionaris/as
d'Habilitació Nacional deriva de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la llei 37/2007,
de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que introduïx una modificació
de la Disposició transitòria Sèptima de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, establint un termini fins al 31 de desembre de 2.016 perquè les
funcions de tresoreria i recaptació, reservades d'acord amb l'article 92 bis de la Llei 7/1985 a
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, perquè excepcionalment
pogueren ser exercides per altres funcionari@s de carrera.
RESULTANT: Que l'article 2 del Decret 32/2013, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es regula el
règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en l'àmbit territorial de la
Comunitat Valenciana, establix que
“1. La creació, classificació i supressió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal es realitzarà, d'acord amb els criteris bàsics previstos en la Llei 8/2010,
de 23 de juny, de la Generalitat, per la conselleria competent en matèria d'administració local, d'ofici,
o a instància de l'entitat local interessada, mitjançant un acord plenari, excepte si es tractara dels llocs
de col·laboració a què es referix l'article 169 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, que seran creats discrecionalment pel Ple de l'entitat local.
2. Tot procediment de creació de llocs de treball portarà amb si la corresponent classificació dels
mateixos d'acord amb el que preveu els articles 166, 167 i 168 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
3. En els procediments de creació, classificació i supressió dels llocs de treball reservats a personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal haurà de garantir-se, en tot cas, per la corporació,
l'audiència a les persones interessades, entenent per tals als funcionaris i les funcionàries amb
habilitació de caràcter estatal que estiguen exercint les funcions del lloc o que ho tinguen legalment
reservat.
4. La creació, classificació i supressió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
A la vista de allò que s'ha fet, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria competent en matèria d'administració local de la Generalitat
Valenciana (Presidència) la creació de la plaça de Tresorer/a reservada a funcionari@ d'habilitació
nacional, realitzant la corresponent classificació d'acord amb el que preveu els articles 166, 167 i 168 de
la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
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No és procedent atorgar el tràmit d'audiència als possibles interesad@s previstos en el número 3 de l'art.
2 del Decret 32/2013, per no donar-se el supòsit d'existència funcionaris i funcionàries amb habilitació
de caràcter estatal que estiguen exercint les funcions del lloc o que ho tinguen legalment reservat.
SEGON.- Remetre còpia certificada del present acord a la Conselleria competent en matèria
d'administració local de la Generalitat Valenciana (Presidència) perquè adopte la resolució pertinent.”

QUINT.- APROVACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DEL VALOR I TIPOLOGIA DE LES
HORES EXTRAORDINÀRIES DELS EMPLEATS PÚBLICS De l'AJUNTAMENT I DELS
OPERATIUS REALITZATS PER LA POLICIA LOCAL.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Per part de la representació del personal es va formular en el seu moment proposada sobre la fixació
del valor i tipologia de les hores del personal funcionari, i dels operatius realitzats per la Policia
Local.
Les dites proposades van ser valorades i informades favorablement per la Mesa General de Negociació
de data 13 d'abril de 2.016, segons es desprén de la lectura de l'acta redactada a este efecte i de la
rectificació de la mateixa realitzada en sessió de data 17 de juny de 2.016.
La proposta part, per al càlcul del valor de l'hora extraordinària en dia laborable del II Acord Marc
entre la FVMP i les organitzacions sindicals CC.OO, UGT i CSIF per al personal al servici de les
administracions locals de la Comunitat Valenciana. Quant a la fixació del valor de l'hora realitzada
nocturna o festiva s'incrementaria en un 50% respecte al valor d'hora calculada en el dit acord marc, i
en un 100% si hi ha coincidència que l'hora es realitze en horari festiu i nocturn.
Quant a la fixació dels operatius de la Policia Local, es partix del valor d'hora calculat d'acord amb
els criteris anteriors per a determinar el seu preu.
Atés que la proposta planteja que els pagaments s'efectuaran des de l'aprovació del pressupost i
retroactivament des del mes de gener , es considera la conveniència de l'adopció d'acord per part del
Ple de l'Ajuntament,
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament.
Rafelbunyol a 15 de setembre de 2.016. Fdo. L'Alcalde”
Per part del Sr. Secretari Es dóna comptedel dictamen emés per la Comissió Informativa De Comptes
en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local, en sessió celebrada el
dia 20 de setembre de 2016, en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement l Ple de l'Ajuntament
per unanimitat.
Sol·licitada l'opinió dels portaveus dels grups Polítics, el Sr. Encarnación, en representació del grup
d'Independents de Rafelbunyol manifesta la seua conformitat, si bé sol·licita que l'acta de la Comissió
siga rectificada, atés que qui va preguntar sobre l'estimació econòmica d'esta mesura va ser ell i no el
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Sr. Carbonell. El Sr. Carbonell indica respecte d'això que ell sí que ho va preguntar, i que igual el que
va passar és que ho van preguntar els dos.
El Sr. Carbonell, en representació del grup Compromís per Rafelbunyol indica, que a pesar de
la confusió generada sobre si era un assumpte votat en Mesa General de Negociació, votaran a favor.
El Sr. Bondía, en representació del grup del partit Popular, manifesta la seua conformitat
La Sra. Gimeno, en representació del grup del PSPV-PSOE, manifesta la seua conformitat.
En conseqüència, sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar la determinació del valor de les hores extraordinàries dels empleats públics de
l'Ajuntament de Rafelbunyol d'acord amb els criteris establits en el II Acord Marc entre la FVMP i les
organitzacions sindicals CC.OO, UGT i CSIF per al personal al servici de les administracions locals de
la Comunitat Valenciana. Quant a la fixació del valor de l'hora realitzada nocturna o festiva
s'incrementaria en un 50% respecte al valor d'hora calculada en el dit acord marc, i en un 100% si hi ha
coincidència que l'hora es realitze en horari festiu i nocturn.
SEGON.- Aprovar el preu del valor dels operatius a realitzar per la Policia Local partint del valor d'hora
calculat d'acord amb els criteris fixats en el punt primer del present acord.
TERCER.- Aplicar esta mesura retroactivament des del mes de gener de 2.016.
QUART.- Notificar el present acord als membres del Comité d'empresa de l'Ajuntament.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE COMPLIMENT
PER PART DELS REGIDORS De l'AJUNTAMENT De l'ARTICLE 17 DE L'ORDENANÇA DE
TRASNPARENCIA DE RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Carbonell es llig la moció següent:
“En el Ple de 27 de Juliol de 2015, es va aprovar entre altres:
1. Sol·licitar l'adhesió a l'acord marc de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat
(Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques) i la Federació Espanyola de Municipis i
províncies (FEMP) per a promoure i facilitar el Desplegament de la llei 19/2.013 de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de les entitats locals,
subscrit en data 28 d'abril de 2.015.
2. Moció del grup Compromís per Rafelbunyol sobre la redacció d'una ordenança municipal de
transparència i bon govern.
L'Ordenança a què fem referència va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 28 de setembre de 2015 i
va ser publicada en el BOP el 31 de desembre de 2015 i va entrar en vigor l'endemà de la seua
publicació.
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En el Capítol III es regula la transparència activa que és la informació que s'ha de publicar d'ofici per
ser la més representativa i la més demandada, i dins d'este, a la Secció Segona, es regulen les
obligacions especifiques d'informació, que té el caràcter de mínima i obligatòria. La informació
relativa als alts càrrecs que s'ha de publicar ve reflectida a l'article 17 que diu:
... En relació amb les persones incloses en l'àmbit d'aplicació de l'article 75 i la disposició addicional
quinzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es publicarà, com a mínim, la informació següent:
a) La informació relativa a les funcions atribuïdes per raó del seu càrrec o funció, així com la
seua trajectòria professional, incloent-hi la reproducció gràfica dels títols acadèmics i
acreditacions del seu currículum.
b) Un registre dels obsequis rebuts per raó del càrrec, que detallarà la seua descripció, la persona
o entitat que els va realitzar, la data i la destinació donat als mateixos.
c) Les retribucions percebudes anualment.
d) Les indemnitzacions percebudes, si és el cas, en ocasió de l'abandó del càrrec.
e) Les resolucions que autoritzen l'exercici d'activitat privada amb motiu del cessament dels
mateixos.
f) Les declaracions anuals de béns i activitats en els termes que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Quan el reglament orgànic no fixe els termes en què han de fer-se públiques estes declaracions,
s'aplicarà el que disposa la normativa de conflictes d'interessos en l'àmbit de l’Administració
General de l’Estat. En tot cas, s'ometran les dades relatives a la localització concreta dels béns
immobles i es garantirà la privacitat i seguretat dels seus titulars.
g) Els viatges i desplaçaments fora de Rafelbunyol en l'exercici de la seua funció, indicant
l'objecte, la data i el seu cost total, incloent-hi dietes i altres gastos de representació.
h) Les agendes institucionals de les persones integrants del govern municipal.
Accedint en el Portal de Transparència de Rafelbunyol, per mitjà de la Web Municipal, hi ha un
apartat on està exposat el perfil i trajectòria professional de cada un dels membres de la corporació.
S'ha de fer notar que en estos moments, la majoria de les presentades no complixen amb el que
s'especifica a l'article 17 de l'Ordenança Municipal de Transparència: reproducció gràfica dels títols
acadèmics i acreditacions del seu currículum, retribucions...
És per tot allò exposat que presentem la següent PROPOSTES D'ACORD:
1. Que tots i cada un dels regidors complisquen amb el que s'exposa a l'article 17 de l'Ordenança
de Transparència de Rafelbunyol.
2. Que s'aportació tot el que és necessari en el termini de dos mesos para que s'incloga en el
Portal de Transparència. ”
Per part del Sr. Secretari Es dóna comptedel dictamen emés per la Comissió Informativa De Comptes
en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 20 de setembre
de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
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Continua explicant el Sr. Carbonell que en comissió tots van dir que era un toc d'atenció i així és,
perquè consideren que ha passat el temps suficient perquè tots complisquen amb l'ordenança, perquè
són els primers que han de donar exemple en el compliment d'una ordenança que es va aprovar per
unanimitat, per la qual cosa han de facilitar la informació de manera fàcil i accessible per a la seua
consulta. Han de fer un esforç perquè aparega tota la informació de retribucions, béns, titulació… Saben
que la nostra ordenança és ambiciosa, però cal aplicar el sentit comú i amb voluntat de transparència es
vagen implementant les coses. Han marcat el termini de dos mesos perquè ningú puga queixar-se que
no ha tingut temps
.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyolse queda amb la frase dita pel Sr.
Carbonell respecte a què a poc a poc cal complir amb el portal de transparència. És una moció amb què
estan d'acord.
El Sr. Bondía, en representació del grup del Partit Popular, manifesta que els membres del seu grup
tenien preparada la informació a excepció d'ell. Ja estan al dia. I també tenen preparats els títols per a
enviar-los i van a complir-ho.
El Sr. Ciges, regidor del grup del PSPV-PSOE, explica que qualsevol petició per a complir amb
l'ordenança de transparència es va a atendre. És veritat que moltes vegades no sols es requerix de la
voluntat política sinó de mitjans per a canalitzar la informació, insuficients en este Ajuntament, indicant
que estan d'acord amb la moció.
Indica el Sr. Carbonell que havia retirat les referències al Partit Popular, però explica que tots els grups
han incomplit, uns més que altres. En contestació al Sr. Ciges li respon que no tot depén de
l'administració, perquè hi ha informació que si no els facilitem els regidors no poden pujar-la, per la
qual cosa som nosaltres els que fallem.
El Sr. Encarnación sol·licita que retire que el seu grup ha incomplit o que especifique en què ho ha fet,
perquè en el mes d'agost van remetre la informació que els van sol·licitar.
Recomana el Sr. Alcalde que poden consultar la informació d'alts càrrecs de la Generalitat, perquè ací
queda reflectida tota la informació que cal pujar. Al Sr. Bondia li indica que han d'escanejar els títols i
manar-los per correu perquè es pugen a la web.
Reitera el Sr. Carbonell que hem incomplit tots, i dirigint-se al Sr. Encarnaión li indica que ell només va
presentar el currículum, i no la titulació.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
ELABORACIÓ D'UAN ORDENANÇA REGULADORA De l'ÚS DE LOCALS D'OCI PER A
JÓVENS
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la moció següent:
“En els últims anys en el nostre municipi, igual que en molts altres, està proliferant l'ús de locals
privats per part de jóvens per al desenrotllament del seu oci o com a punt de trobada de quadrilles
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d'amics i amigues. Moltes vegades, el seu ús genera tensions entre els jóvens i el veïnat que acaben en
enfrontaments amb els usuaris, els propietaris i queixes davant de l'Ajuntament
Estos espais entenem complixen també una funció social que, de manera privada, establixen un marc
per a les relacions i el desenrotllament de l'oci juvenil, sent una alternativa a l'oferta d'oci juvenil del
municipi, sense oblidar que moltes vegades es convertix en l'única possibilitat allí on no hi ha tal
oferta.
Molts municipis estan regulant este tipus de locals i ho han fet com a garantia, en primer lloc, de
seguretat per als propis usuaris dels mateixos, però també per a garantir que el seu ús no siga una
molèstia ni un motiu de conflicte amb la resta del veïnat.
En els últims anys són moltes les queixes en relació a este tipus de locals i, certament, l'absència d'una
normativa específica, limita molt la possibilitat d'arbitrar possibles solucions.
Entenem que és necessari que des de l'ajuntament s'establisca una regulació que garantisca que l'ús
dels citats locals reunisca les condicions i garanties necessàries de seguretat i higiene per als nostres
jóvens, i que al mateix temps complisca amb els drets dels veïns i les veïnes a no ser molestats/as.
És per tot això que proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES D'ACORD
1-Elaboració d'una ordenança reguladora de l'ús de locals d'oci per a jóvens, que entre altres punts
haurà d'arreplegar els següents objectius:




Que els esmentats espais complisquen una sèrie de condicions mínimes d'habitabilitat,
comoditat, higiene i seguretat, que garantisca el seu ús per part dels jóvens.
Que l'aforament d'estos locals este subjecte al nombre de jóvens que facen ús d'ell.
Que s'assegure la conciliació de l'ús dels mateixos amb els drets del veïnat per mitjà de
l'establiment de precises mesures correctores, o inclús sancionadores.”

Per part del Sr. Secretari Es dóna comptedel dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 20 de
setembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per tres
vots a favor, dels Regidors dels grups socialista i Independents de Rafelbunyol, i dos abstencions, dels
regidors dels grups del Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol.
El Sr. Encarnación fa una reflexió de com es divertien abans els jóvens i com ho fan ara, el canvi
produït i la forma d'adaptar-se a les noves maneres d'oci i diversió que tenen, com ha sigut buscar-se
locals on reunir-se. Però açò és un problema ara que cal regular. I és el que demana la moció. Ja hi ha
ordenances respecte d'això com pot ser a Villena, Pamplona, Durango, Osca… Per tant no s'inventen
res, la qual cosa cal fer és adaptar-les a la realitat del municipi, sense oblidar que s'està intentant regular
l'ús de locals privats; i en qüestió de la legalitat de la mateixa, no cal oblidar que tenen tècnics i altres
ordenances pioneres a Espanya que ens poden orientar.
En la Comissió es va fer referència a una ordenança de convivència en què ja s'està treballant, però
consideren que no cal esperar que s'aprove, sinó que cal començar a regular ja este problema.
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El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que el fet de locals d'oci per a
jóvens no és quelcom nou. En l'anterior legislatura ja es va plantejar este problema. Els jóvens tenen
dret a tindre un espai on reunir-se i divertir-se, però caldrà intentar conciliar eixe dret amb què tenen els
veïns a descansar. En el ple de setembre de 2015 el seu grup ja va plantejar este tipus d'ordenances i el
govern, format per PSOE i IdRa, els va contestar que s'inclouria en el marc de l'ordenança de
Convivència que s'estava preparant. I és el que va recordar l'altre dia, perquè tots estem esperant eixa
ordenança. Reitera que és molt complicada la regulació del tema, perquè si és un local particular, no es
pot fer res. Si parlen de local públic, és diferent i es pot controlar l'aforament, l'ús del mateix… Però
insistix en el fet que el seu grup és partidari de la regularització perquè cal intentar conjugar l'oci i el
descans. Van a votar-la a favor, encara que tal vegada deuria fer-se un estudi sobre la legalitat de la
mateixa i no entén que es presente per un grup que fa un mes estava en el govern i que els donava
llargues quan ells ho van plantejar.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, creu que la problemàtica està ben exposada i es va
estudiar en comissió. Anuncia que votaran a favor de la moció, encara que estaven esperant l'ordenança
marc de convivència.
El Sr. Ciges, regidor del grup del PSPV-PSOE, indica que la voluntat de l'equip de govern és evitar les
molèsties que ocasionen estos locals d'oci, encara que portar a bon terme el compliment de l'ordenança
pot resultar complexa, però així i tot votaran a favor de l'elaboració d'esta ordenança reguladora de l'ús
de locals per a jóvens en què s'intentarà conciliar el dret al descans i el de la diversió.
El Sr. Encarnación respon que el seu grup també estava esperant l'ordenança de Convivència, que
d'alguna manera arreplegara la problemàtica. Però veia que passava el temps i este problema estava ací,
per la qual cosa va buscar en internet models d'ordenances. Consideren que és competència de
l'ajuntament la seua regularització, però que siguen els tècnics que possibilitats i que límits tenim per a
regular les molèsties i la seguretat.
El Sr. Carbonell expressa que estaven convençuts que esta problemàtica estava arreplegada en
l'ordenança de convivència, perquè així ens ho va indicar el propi govern. I en la legislatura anterior
també es parlava en els mateixos termes, perquè no és un problema nou, ja ve de lluny. Reitera que
l'aprovaran i que espera que després puga integrar-se en l'ordenança de Convivència, encara que
considera que esta ordenança hauria de ser més genèrica, perquè en la moció es parla que es van a
tractar assumptes d'higiene, comoditat, habilitat, aforament, seguretat… Considera que tal vegada són
moltes limitacions.
El Sr. Alcalde reitera que deurien de tindre clar que pels debats mantinguts fins al moment l'ordenança
es redactarà dins de la legalitat, i si no és així no tindrà cabuda.
El Sr. Encarnación recorda que no són pioners que ja hi ha ajuntament que la tenen i l'han posat en
marxa en els mateixos termes expressats en la moció. La moció demana que s'intente i amb les
limitacions legals.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.
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ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES

OCTAU.- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER JUAN BAUTISTA FURIÓ
CABALLER I SRA VICENTA CASTELLAR PALAU, ACTUANT EN NOM I
REPRESENTACIÓ DE L'AGRUPACIÓ DE FAMILIARS DE LES PERSONES ELS NOMS
DEL QUAL CONSTEN, ENTRE ALTRES, EN EL PANELL CERÀMIC DE LA FATXADA DE
L'ESGLÉSIA PARROQUIAL SAN ANTONIO ABAD DE RAFELBUNYOL, CONTRA
L'ACORD ADOPTAT PEL PLE De l'AJUNTAMENT DE DATA 25 DE JULIO DE2 016
SOBRE “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 comptedel dictamen emés per la Comissió Informativa d'Activitats
Ciutadanes del dia 20 de setembre de 2016, en el que l'assumpte és dictaminat desfavorablement al Ple
de l'Ajuntament per tres vots en contra dels representants dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per
Rafelbunyol i dos vots a favor dels representants dels grups del Partit Popular i Independents per
Rafelbunyol
Preguntats els portaveus dels grups polítics tots es ratifiquen en la postura manifestada en el ple de
l'Ajuntament de data 25 de juliol de 2016.
En conseqüència, s'adopta l'acord següent:
“Donada compte de l'expedient relatiu al 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.
CONSIDERANT, que el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, en sessió Plenària de data 25 de juliol de
2.016, va adoptar l'acord, la part decisió del qual va ser la següent:
“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
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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.”
CONSIDERANT: Que practicada notificació de l'acord plenari a tots els interessats en l'expedient, va
ser presentat, en data 12 de setembre de 2.016 (registre d'entrada núm. 4522), per part de D. Juan
Bautista Furió Caballer i SRA Vicenta Castellar Palau -actuant en nom i representació de l'agrupació de
familiars de les persones els noms del qual consten, entre altres, en el panell ceràmic de la fatxada de
l'Església Parroquial ·SAN Antonio Abad de Rafelbunyol- recurs de reposició contra el mencionat
acord plenari de data 25 de juliol de 2.016, en el que en essència ratifiquen la postura mantinguda per
l'Agrupació de familiars expressada en el seu escrit d'al·legacions de data 15 de febrer de 2.016 i
sol·liciten del Ple de l'Ajuntament que es declare “nul l'acte recorregut , en concret l'Acord de Ple
adoptat sobre el punt octau de l'orde del Dia de la sessió celebrada en l data 25/07/2016, adoptant-se
allò que corresponga per a l'adopció d'un nou acord d'esta Corporació pel qual en compliment de la
llei de Memòria històrica, el panell ceràmic ha de romandre mantenint la creu i els noms dels nostres
familiars assassinats al setembre de 1.936, ja que es troben en la fatxada de l'església, sent propietat
privada d'esta, és un bé que forma part del seu patrimoni pel que no és titularitat municipal i no
pertany a l'ajuntament, i a més es va edificar de manera privada com a iniciativa de les famílies de les
Víctimes.”
CONSIDERANT: Que la Comissió Informativa d'Activitats Ciutadanes, en sessió celebrada el dia 20
de setembre de 2.016, va acordar dictaminar desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per tres vots en
contra dels representants dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol i dos vots a favor
dels representants dels grups del Partit Popular i Independents per Rafelbunyol l'acceptació del recurs
de reposició interposat, ratificant-se els representants dels grups Municipals en la Comissió en la
postura manifestada en el Ple de l'Ajuntament de data 25 de juliol de 2.016
Sol·licitada l'opinió dels portaveus dels Grups Polítics, els mateixos es ratifiquen en la postura
manifestada en el Ple de l'Ajuntament de data 25 de juliol de 2.016
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de huit vots a favor, dels
Regidors dels grups Socialista i de Compromís per Rafelbunyol, i cinc vots en contra, dels representants
dels Grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol, acorda:
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per D. Juan Bautista Furió Caballer i SRA
Vicenta Castellar Palau -actuant en nom i representació de l'agrupació de familiars de les persones els
noms del qual consten, entre altres, en el panell ceràmic de la fatxada de l'Església Parroquial ·SAN
Antonio Abad de Rafelbunyol- contra l'acord plenari de data 25 de juliol de 2.016 sobre “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.”, ratificant-se els grups Polítics
Municipals en la postura mantinguda pels mateixos en el debat celebrat durant la dita sessió plenària,
remetent-se als arguments esgrimits en la dita sessió al no plantejar-se en el recurs presentant
circumstàncies diferents de les que van motivar l'adopció de l'acord recorregut i que ja van ser
materialment resoltes en el mateix.
SEGON.- Notificar el present acord a tots els interessats en l'expedient tramitat.”
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NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOL·LICITANT EL TRASLLAT DEL BAR DEL
POLIESPORTIU
PACO
CAMARASA
AL
POLIESPORTIU
MUNICIPAL
DE
RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, es llig la moció següent:
“En el Ple celebrat el 27 Julio del 2015 presentem una moció, en la que sol·licitàvem que el bar siti en
el Poliesportiu Paco Camarasa es traslladara al Poliesportiu municipal de Rafelbunyol per a oferir el
servici de restauració als usuaris de la piscina d'estiu i per als usuaris del Camp de Futbol i Basquet
tant a l'estiu com a l'hivern.
En el dit ple, este assumpte va ser votat favorablement, però l'estudi d'Ollers indicava que legalment el
dit bar no podia ser traslladat ja que açò suposava una modificació substancial del contracte algeps al
seu torn, comportava realitzar una nova licitació de la vigent en eixe moment. En data de hui, tenim
coneixement que la dita licitació finalitza en el mes de Setembre de 2016.
Veiem la necessitat que el Poliesportiu Municipal tinga un bar entre les seues instal·lacions per este
motiu sol·licitem, novament, a l'equip de govern que el bar siti en el Poliesportiu Paco Camarasa siga
traslladat al Poliesportiu municipal de Rafelbunyol per a oferir un servici als usuaris del dit espai.
Tenim en compte que davant d'un possible trasllat del bar, no deixem sense servici als usuaris del
Poliesportiu Paco Camarasa ja que, en la piscina coberta hi ha màquines de beguda i cafés i, a més,
està el bar del parc Ausias Mach.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES D'ACORD:
1 Sol·licitem a l'Ajuntament de Rafelbunyol, el trasllat del bar del Poliesportiu Paco Camarasa
al Poliesportiu municipal de Rafelbunyol. Sol·licitem una licitació del dit bar ubicat en el
Poliesportiu municipal de Rafelbunyol”

Per part del Sr. Secretari Es dóna comptedel dictamen emés per la Comissió Informativa d'Activitats
Ciutadanes del dia 20 de setembre de 2016, en la que l'assumpte és dictaminat desfavorablement al Ple
de l'Ajuntament per dos vots en contra dels representants del grup del PSPV-PSOE, un vot a favor del
representant del grup del Partit Popular i dos abstencions dels representants dels grups de Compromís
per Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol.
Resumix el Sr. Saborit que en juliol de 2015 el seu grup va presentar la moció per al trasllat de
les instal·lacions i que es va aprovar per unanimitat, però un estudi d'Ollers Advocats va concloure que
no es podia traslladar el bar perquè suposaria una modificació substancial del contracte. Però a hores
d'ara, el contracte ha finalitzat i decidixen tornar a presentar la moció, perquè consideren que el cost del
trasllat no serà molt elevat i pot assumir-se per part de l'arrendatari. La seua sorpresa va ser la notícia de
l'equip de govern que la Diputació podia donar una subvenció, però que encara no estava aprovat. Si
finalment arriba, l'obra del nou bar pot allargar-se més de dos anys. Este trasllat que es proposa
solucionaria un problema actual com és la falta d'este tipus d'instal·lació en el camp de futbol i al
mateix temps poder donar servici a l'estiu també a la piscina. Quant al tema que pot quedar desert,
pregunta al Sr. Secretari si hi ha possibilitat de traure-ho a licitació sense fer el trasllat i quan
s'adjudique fer-ho, perquè és una obra que en 15 dies pot fer-se.
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Aclarix el Sr. Secretari que considera que no vaig poder licitar-se un bar que no està instal·lat
en el poliesportiu. El seu seria que eixes instal·lacions estigueren fetes.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, estan d'acord amb la instal·lació
d'un nou bar en el poliesportiu, però no estan tan d'acord en el tema del trasllat. No cal oblidar que
durant els mesos d'estiu és un plaer poder disfrutar del mateix en el poliesportiu Paco Camarasa. Si es
qutament, estan també llevant un atractiu a este poliesportiu. Consideren que no és prudent fer el
trasllat. És evident que en el nou poliesportiu fa falta esta infraestructura. Quan els va visitar el Sr
President de la Diputació els coment que a principi d'anys podia fer-se un nou acord marc per a acabar
el poliesportiu. Li dóna la raó al Sr. Saborit respecte a què si esperen a esta subvenció i la posterior
licitació de les obres poden transcórrer més de dos anys, per la qual cosa tal vegada caldria buscar altres
solucions, com pot ser el lloguer d'una cabanya de fusta o qualsevol altres construcció econòmica
perquè solucione el problema actual, per la qual cosa demana que per a poder aprovar la moció es
modifique en este sentit.
El Sr. Carrrera, regidor del grup de Compromís per Rafelbunyol, explica que en comissió es van
abstindre a causa de la informació que li ls va facilitar en el mateix moment i volien analitzar-ho i
consensuar-ho. Anuncia que votaran a favor de la moció, ja que arreplega les peticions dels usuaris i
usuàries de les noves instal·lacions. Entenen que la solució proposada és pràctica i de cost reduït, per la
qual cosa la consideren assumible per l'ajuntament.

La Sra. Piquer Sancho, regidora del grup del PSPV-PSOE, explica que en comissió ja van dir que esta
construcció era efímera en el seu propi origen, i s'està parlant del seu trasllat. Recorda que des que es va
proposar per primera vegada les condicions han canviat, perquè ara tenen una pista poliesportiva junt
amb el camp de futbol, i s'ha implicat a la Diputació per a la construcció d'un bar en les condicions que
requerix el complex. A més consideren que han de treballar amb planificació, perquè si s'acaba el
contracte, es trasllada i es licita estaran un temps sense servici en els dos llocs, per la qual cosa reitera el
vot en contra del seu grup.
El Sr. Saborit insistix en el fet que el bar tindrà demanda perquè es tracta d'unes instal·lacions molt
concorregudes. En resposta al Sr. Encarnación, li recorda que quan es va presentar per primera vegada
la moció la va votar a favor i respecte al lloguer, no té cap inconvenient. Si és més avantatjós el lloguer
que el trasllat no tenen cap problema, però considera que serà més onerós per a l'ajuntament, per la qual
cosa l'equip de govern pot sol·licitar l'estudi de les dos possibilitats.
En resposta a la intervenció de la regidora del grup del PSPV-PSOE, indica que tenen clar que és una
instal·lació provisional des del primer moment. I saben que el que demanen també és provisional,
perquè tots saben on ha d'ubicar-se el bar. En el fet que no hi ha planificació, li indica que estan més
d'un any sense bar, per la qual cosa si durant dos mesos no hi ha cap servici en cap de les dos
instal·lacions per a després tindre un servici durant tots els mesos no creu que siga cap problema.
El Sr. Encarnación en resposta a la comparació del lloguer i el trasllat, considera que no pot compararse, perquè amb el trasllat s'està deixant sense servici una altra instal·lació. Pensa que amb una bona
licitació pot assumir-se el cost del lloguer. Reitera que no veu prudent el trasllat perquè açò suposa
llevar atractiu al poliesportiu Paco Camarasa.
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El Sr. Carrera pregunta si es va a modificar la moció en els terme exposats pel Sr. Encarnación o la
mantindrà tal com està.
La Sra. Piquer Sancho explica que els temps administratius no són tan ràpids, i deuria saber-ho,
perquè ha estat en el govern. Si es trasllada, cal legalitzar la instal·lació, redactar el plec de condicions
per a la licitació, presentació de propostes, obertura de sobres…. I no serà qüestió de dos mesos per
molt ràpid que es faça. Pregunta quant temps hem estat sense camp de futbol. Per això quan diem que
cal treballar planificació és per este tipus de coses. Tots volem el benestar dels nostres ciutadans i a tots
ens agradaria tindre un bar, però tenim el que tenim i la nostra obligació com a governants és posar un
poc de coherència.
Li respon el Sr. Saborit que igual poden ser 3 mesos, però no 24 mesos mínim si arriba la
subvenció, i considera que vaig poder fer-se ràpid. Insistix que fa un any van votar tots que sí. Referent
a la moció, la intenció del seu grup és que es trasllade el bar, però si volen consultar el preu del lloguer
d'una casa de fusta, no tenen cap inconvenient i amb les mateixes condicions ho acceptarien, però
insistix que mantenen la moció, encara que estiguen oberts a la solució plantejada del lloguer, recordant
a més que en el poliesportiu de Paco Camarasa hi ha servici com són les màquines de la piscina i el bar
de la pèrgola, i en el camp de futbol no hi ha res.
El Sr. Carrera confirma que finalment la moció es queda igual, indicant que administrativament
hi ha mecanismes per a realitzar el tràmit per urgència i acurtar terminis.
Finalment, sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per sis vots a favor dels regidors
dels grups del Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol i cinc vots en contra dels regidors del grup
PSPV-PSOE i dos abstencions dels regidors del grup Independents de Rafelbunyol.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE UTILITZACIÓ
DEL LLENGUATGE INCLUSIU EN TOTES LES COMUNICACIONS INSTITUCIONALS,
TANT ORALS COM ESCRITES.
Per part del Sr. Carrera, regidor de Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció següent:
“El llenguatge és l'instrument per mitjà del qual les persones expressem les idees, els sentiments, els
pensaments i les percepcions que ens produïx el món que ens rodeja; és, per tant, el reflex de la cultura
d'una societat en un moment determinat. Per això, inevitablement, els canvis en la societat s'han de
reflectir en els usos del llenguatge. Este fet fa que un aspecte important en la lluita per la igualtat real
entre dones i hòmens passa per eliminar l'ús sexista del llenguatge; ús que no reflectix només la
desigualtat entre hòmens i dones, sinó que contribuïx a reforçar eixa situació ocultant i negant a la
mitat de la població. De fet este problema persistix a pesar que des de fa més de quinze anys que el
Comité de Ministres del Consell D'Europa va aprovar, en 21 de febrer de 1990, la Recomanació sobre
l'eliminació del sexisme en el llenguatge. Esta recomanació arreplega:
 un reconeixement a l'existència d'obstacles a la igualtat real entre dones i hòmens,
 declara que el llenguatge és un instrument essencial en la formació de la identitat social dels
individus.
 proposa als Governs membres tres mesures bàsiques:
1. Els estats membres incorporen iniciatives per a promoure un llenguatge no sexista, que tinga
en compte la presència i situació de les dones en la societat
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2. Promoure, en textos jurídics, educatius i de l'administració pública, l'ús de terminologia
harmònica amb el principi d'igualtat entre els sexes.
3. Fomentar la utilització d'un llenguatge lliure de sexisme en els mitjans de comunicació.
A Espanya tenim antecedents de propostes i iniciatives des dels anys huitanta:








En 1984, l'Institut de la Dona va organitzar les primeres jornades sobre Dona i Educació en
què ja havíem detectat la necessitat de revisar els usos sexistes del llenguatge en tots els
àmbits.
En 1989, l'Institut de la Dona edita un fullet amb propostes per a evitar l'ús sexista del
llenguatge. Eixe mateix any el Ministeri d'Educació i Ciència va publicar una guia per a l'ús
no sexista del llenguatge.
En 1990, el Ministeri per a les Administracions Públiques va publicar a través d'I INAP
(Institut Nacional d'Administració Pública) el Manual d'estil de llenguatge administratiu, el
qual incloïa un capítol denominat “Ús no sexista del llenguatge administratiu”.
Eixe mateix any, s'aprova la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu, més coneguda per
les sigles LOGSE, i en ella va col·laborar l'Institut de la Dona para que tinguera les dones
presents en el llenguatge. Alguns fragments del document orientatiu entregat per l'Institut
(Anna Freixas i Marina Fonts Guerra, Universitat de Còrdova):
"La transformació del currículum respecte als concepte de sexe/gènere que es pretén
en la formació del professorat tracta d'oferir a l'alumnat una pluralitat de perspectives
sobre el que significa ser una persona i desenrotllar-se com a tal, així com de
proposar, no des d'una perspectiva androcéntrica si no coeducativa, una visió més
verdadera sobre la rica diversitat de la vida en què les persones no es polaritzen en
funció dels trets distintius (raça, ètnia, sexe, religió, capacitat, classe, etc.).



En 1994, per iniciativa de l'Institut de la Dona es crega la Comissió Assessora sobre el
Llenguatge ANOMENA (No Ometes Dones, Busca Representacions Adequades), des de llavors
hi ha reflexionant sobre els usos sexistes del llenguatge i aportant les seues investigacions a
través de distintes publicacions. La més coneguda és Anomena en femení i en masculí. Com es
deia en el fullet d'ANOMENA (http://www.inmujer.gob.es/):
«un ús del llenguatge en què les dones i els hòmens tenen existència és un llenguatge
que no amaga, que no subordina, que no exclou i que no qutament la paraula a ningú”





En 1995 (BOE 28 de març), una Orde del Ministeri d'Educació i Ciència adapta la
denominació dels títols acadèmics oficials a la condició masculina o femenina de qui els
obtinga.
En 2003, les Corts Valencianes aprovaren la Llei per a la Igualtat entre dones i hòmens de la
Generalitat (Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat. DOCV núm. 4744 de 04/04/2003) que
a l'article 48 diu:
"El llenguatge no sexista en els escrits administratius.
Les administracions públiques valencianes posaran en marxa els mitjans necessaris
perquè tota norma o escrit administratiu respecten en la seua redacció les normes
relatives a la utilització d'un llenguatge no sexista."
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L'any 2009 la Generalitat Valenciana va publicar la guia: Igualtat, Llenguatge i
Administració: propostes per a un ús no sexista del llenguatge.

Les dades i referències anteriors ens mostren com de difícil és aconseguir una societat conscienciada
en la igualtat i no discriminació sexista/masclista i com una de les ferramentes de treball és el
llenguatge. Des de Compromís considerem que l'Ajuntament, com a institució, ha de seguir les
recomanacions tant dels organismes europeus, estatals com autonòmics i comprometre's a partir d'ara
a l'ús del llenguatge inclusiu en totes les comunicacions amb la ciutadania.
Este canvi no pot consistir en el fet que una persona de l'ajuntament revise tots els textos abans de la
seua publicació oral o escrita, és un canvi en global que afecta totes les persones que desenrotllem la
nostra tasca en l'ajuntament, treballadors/as i regidors/as, perquè emprem un llenguatge no sexista.
Per a consolidar el canvi, seria recomanable que l'Ajuntament facilitarà a empleats i càrrecs
institucionals recursos i instruments per a revisar els textos i garantir que s'utilitza un llenguatge
inclusiu.
Opinem també que per a completar el procés de conscienciació i canvi és necessari sensibilitzar la
població i això seria responsabilitat de l'Ajuntament. Per a dur a terme esta iniciativa proposem
aprofitar el teixit associatiu local i treballar per a aconseguir la implicació de la comunitat educativa.
El més immediat i el que bàsicament arrepleguem en els punts d'acord és l'elaboració d'una guia
municipal. És una tasca que els servicis de l'Ajuntament poden dur a terme i més encara si es basen en
les distintes guies publicades per universitats i altres organismes com a exemple les següents:
 Guia de Tractament no sexista de la Informació i la Comunicació (Universitat Jaume I).
 Guia de Llenguatge no sexista (UNED).
 Guia de Llenguatge no sexista (Universitat de Granada).
 Guia d'ocupació no sexista del vocabulari espanyol (Universitat de Múrcia)
 Guia de l'ocupació del Llenguatge no sexista (Vicerectorat de Campus i Desenrotllament
Social, Universitat de Cantàbria).
 Llenguatge Administratiu no sexista (Institut Andalús de la Dona, Conselleria per a la Igualtat
i Benestar Social de la Junta d'Andalusia)
 Guia d'Ús per a un llenguatge igualitari (Unitat d'Igualtat, Universitat de València)
És per tot allò exposat que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. L'Ajuntament es compromet a utilitzar el llenguatge inclusiu en totes les comunicacions
institucionals tant orals com escrites.
2. L'Ajuntament ha d'elaborar i difondre una guia en format digital que facilite el compromís
d'utilització d'un llenguatge inclusiu entre tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament.
Ha de facilitar també esta guia totes les regidores i regidors i a totes les associacions del
poble, així com totes les persones que la sol·liciten. Així com publicar-la a la pàgina web de
l'ajuntament perquè veïnes i veïns del poble puguen consultar-la i descarregar-la.
3. En el cas que es detecte un incompliment d'este manual, es corregirà l'error sempre que siga
possible.
Esperant de la vostra aprovació”.
Per part del Sr. Secretari Es dóna comptedel dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 20 de setembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat
23

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

favorablement al ple de l'Ajuntament per tres vots a favor dels representants dels grups PSPV-PSOE i
Compromís per Rafelbunyol i dos abstencions dels representants dels grups del Partit Popular i
Independents de Rafelbunyol.
Continua indicant el Sr. Carrera que la llengua és quelcom viu i dinàmic i deu considerar-se com una
ferramenta més per a aconseguir la igualtat entre home i dones, i que va en la línia d'altres mesures que
es duen a terme en els últims anys, produint-se debats en l'àmbit de la filologia respecte d'això. Deuen
de donar exemple i utilitzar un llenguatge igualitari considerant-ho quelcom necessari i positiu.
La Sra. Barrachina, regidor d'Independents de Rafelbunyol, manifesta que els pareix correcte fomentar
este tipus de llenguatge i que la finalitat és bona i en la moció queda clar que es tracta de
recomanacions. Anuncia que el vot del seu grup serà l'abstenció, respectant a tots els que utilitzen este
llenguatge i que se'ls rectifique en alguna ocasió per no utilitzar este tipus de llenguatge, però no
s'identifiquen amb el tema.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, ratifica la postura de la comissió.
La Sra. Piquer Sancho, regidora d'igualtat del grup del PSPV-PSOE, explica que és voluntat expressa
de l'Ajuntament de tindre i utilitzar un llenguatge inclusiu, per la qual cosa es treballa en este sentit,
com ha sigut el cas de canviar el dia dels majors pel dia de la gent gran en el llibre de festes, a més de
canviar a un llenguatge inclusiu en totes les comunicacions d'externes de l'ajuntament. Manifesta que en
el llenguatge administratiu és difícil d'aconseguir, per la qual cosa es requerix un gran esforç i
sensibilitat cap al tema. Recorda les seues paraules de la Comissió Informativa respecte a la Reial
Acadèmia de la Llengua, i el seu lema “Neta, fixa i dóna esplendor”, que pareix que només és en
masculí. Explica que la RAE en més de 300 anys d'història només ha tingut 11 dones acadèmiques, i 6
d'elles després de 2007, quan es va aprovar una llei d'igualtat per un govern socialista, anomenant a
dones que mai van arribar a ser membre de l'acadèmia com van ser María Moliner, autora d'un
diccionari de la llengua, Emilia Pardo Bazán, Concepció Arenal, Rosalía de Castro, Rosario Falca,
Carmen de Burgos, Carmen Laforet, un llarg etcètera, passant a continuació a anomenar les onze
acadèmiques. El fet de la incorporació de dones a la RAE ha fet possible que es canvie el llenguatge i
no ha sigut fins a 2014 en la revisió del diccionari, on s'han admés termes adaptats a la terminologia
femenina, com és el cas de la paraula “presidenta”.
El Sr. Carrera reconeix els canvis en el govern i en l'administració, mostrant-se d'acord amb les
millores, però considera que deu fer-se més visible.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol i dos abstencions dels regidors del
grup d'Independents de Rafelbunyol.

DESÉ PRIMERA.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
DEFENSA DELS “BOUS AL CARRER”
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la moció següent:
“És una realitat constatada l'arrelament que "Els Bous al Carrer" tenen tant en la nostra Comunitat
com també en esta localitat, formant clarament estos festejos part de les nostres tradicions i cultura.
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La Llei 18/2013 per a la regulació de l'ordenament jurídic de la Tauromàquia com a patrimoni cultural
establix clarament en el seu preàmbul que La Tauromàquia forma part del patrimoni històric i cultural
comú de tots els espanyols, en tant que activitat arrelada en la nostra història i en el nostre patrimoni
cultural comú. El seu caràcter cultural és indiscutible i mereix ser preservat com un tresor propi del
nostre país, ric en cultures distintes. Una manifestació cultural que ha sigut inclús exportada a altres
països que la desenrotllen, promocionen i protegixen.
Esta mateixa llei en l'article 3 afirma d'una forma clara que els poders públics garantiran la
conservació de la Tauromàquia i promouran el seu enriquiment, D’acord amb el que preveu l’article
46 de la Constitució. Una legislació que també va tindre la seua aplicació en esta Comunitat a través
de la llei 6/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en la Disposició única de la qual declarava els festejos
taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana “Bous al carrer” com a Patrimoni Cultural valencià i
Bé d'Interés Cultural Immaterial, llei derogada al gener d'enguany.
És important entendre que "Els bous al carrer" són una tradició arrelada, que segons la mateixa
constitució haurien d'estar garantits pels poders públics, evitant les polèmiques i divisions i ajudant a
fer que les nostres festes siguen sinònim de convivència, motiu de sentir-nos orgullosos i no per a la
discussió i enfrontament.
És per tot això que proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents PROPOSTES D’ACORD
1-L'Ajuntament de Rafelbunyol reconeix els festejos Taurins de Bous al carrer com a part de
les nostres tradicions i cultura a Rafelbunyol.
2-L'Ajuntament de Rafelbunyol , es compromet a defendre, participar i promocionar els festejos
taurins de bous al carrer, establint totes les garanties i controls per a evitar qualsevol tipus de
maltractament o patiment animal, així com el compliment de les normatives vigent quant a
seguretat i accés al recinte
3- L'Ajuntament de Rafelbunyol junt amb l'Agrupació de Penyes Taurines de Rafelbunyol
elaborarà abans del següent curs taurí (2017) un conveni que regisca les relacions entre
ambdós entitats.
4-Remetre còpia dels acords adoptats en esta moció a la Federació de Penyes Taurines de
Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, l'Agrupació de Penyes Taurines de Rafelbunyol, al
vicepresident 2n de la Diputació de València, diputat de l'Àrea d'Hisenda i a la Direcció
General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.”
Per part del Sr. Secretari Es dóna comptedel dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 20 de setembre de 2016, en la que l'assumpte va quedar sobre la mesa a
l'espera de la nova redacció.
Continua explicant el Sr. Encarnación que la moció ha sigut rectificada en el sentit de la
comissió, especificant que la moció no va contra Compromís ni contra ningú. S'ha presentat perquè
consideren que, encara que no hi haja cap polèmica respecte d'això en el nostre municipi, és el moment
de fer una declaració institucional de suport a la cultura i tradició dels bous al carrer. Indica que en
comissió es va criticar tota la moció, inclús la seua redacció, explicant que està treta d'internet. També
van criticar la menció de la Llei 6/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Reconeixement, Protecció i
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Promoció dels Senyals d'Identitat del Poble Valencià, que va ser derogada al gener de 2016 i criticada
en el seu moment pel seu caràcter electoralista. Però no cal oblidar que en esta llei es protegia el tema
de bous al carrer, el folklore, manifestacions religioses… En comissió tots es van preguntar el per què
de la moció sense haver-hi polèmica. Molts veïns, davant dels problemes que han sorgit en altres
municipis sobre esta festa, els han preguntat què passarà. Com partit té la possibilitat de presentar la
moció i ho han fet perquè es tracta d'un poble molt taurí i recolzen la festa. És veritat que ací no hi ha
polèmiques respecte d'això, però tampoc l'havia en les pedanies de València.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, respon que no sap d'on l'ha copiat,
però està mal redactada i mal presentada, considerant-la totalment innecessària perquè tenen 7 penyes i
comissions, passant a indicar el número i dies de festejos taurins. A pesar de la modificació de la moció,
tornen a insistir en la llei 6/2015, una llei que no agrada als que l'han derogat. Creuen que la moció sí
que buscava immiscir a Compromís i en el que ha fet el govern de la ciutat de València que no és
només Compromís, sinó PSOE i València en Comú, i han de respectar l'autonomia de cada municipi.
Considera que és una moció que busca obrir un debat que no existix en el nostre municipi i que és
totalment electoralista. Però a pesar de tot açò, votaran a favor de la moció, explicant-li que molts dels
membres de Compromís, abans d'entrar en política, van ser membres i socis fundadors de penyes
taurines per la passió que senten pels bous.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta que es tracta d'una moció que tenen des
de fa temps en el calaix del seu despatx i no la van presentar perquè van considerar que no era
necessària en el nostre municipi, explicant-li que en cap moment es van mofar de la moció. Aclarix el
Sr. Encarnación que eixa expressió anava dirigida al representant de Compromís en Comissió. Continua
indicant el Sr. Saborit que ells van demanar la seua rectificació perquè consideraven que s'immiscia en
l'autonomia de la ciutat de València, quelcom que ha sigut arreplegat en la modificació, per la qual cosa
anuncia el vot a favor del seu grup.
El Sr. Alcalde, en representació del grup del PSPV-PSOE, manifesta que també van pensar que es
tractava d'una moció electoralista i que buscava la polèmica i en comissió ja van tindre debat. Els veïns
i veïnes del municipi poden estar tranquils perquè per unanimitat tots estan d'acord en què continuen
estos festejos, puntualitzant que hi ha 8 penyes, perquè s'ha creat una nova. El que els va sorprendre de
la moció va ser la referència a l'Ajuntament de València, recordant el Sr. Alcalde pobles on hi ha hagut
debat i s'han realitzat referèndums respecte d'això, per a acabar indicant que no és un tema en què
l'esquerra radical estiga en contra. Anuncia el vot a favor del seu grup, ja que la moció ha sigut
rectificada i elimina l'al·lusió a València.
El Sr. Encarnación agraïx a tots que la vagen a votar a favor, perquè es perseguix defendre una cosa que
està molt arrelada a Rafelbunyol. Sap de l'afició taurina i pertinença a penyes de quasi tots els regidors,
però una cosa és ser-ho i una altra és demostrar-ho, i la manera de fer-ho és recolzar esta moció. S'ha
ratllat la moció d'electoralista, però no té res d'açò, com pot ser el cas d'altres, dirigint-se a Compromís,
reiterant que no va en contra d'ells. Demana que siguem coherents i vegem el sentit de la moció, i
deixem la polèmica i tema electoralista.
El Sr. Carbonell li pregunta “si tenia dubte que algun dels presents es pronunciara en contra dels
festejos taurins. En la moció hi ha coses que s'allunyen dels nostres plantejaments, i així se'l fem saber,
al fer referència a la llei 6/2015, tractant-se de coses molt ideològiques.”
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Per al·lusions, el Sr. Carrera demana al sr. Alcalde com a moderador que quan este senyor, referint-se al
Sr. Encarnación, vaja interrompent i aplaudint de manera maleducada, que realitze les seues funcions i
li cride l'atenció. Dirigint-se al Sr. Encarnación li indica que difícilment accepta les crítiques i quan tres
de quatre la critiquen en el mateix sentit per quelcom serà. Pensa que tots han parlat correctament tant
en comissió com en el ple i no s'han mofat de la moció, comportant-se amb educació.
El Sr. Alcalde li agraïx els consells i afig que intenta moderar de la millor manera possible el ple i tots i
totes els presents fan gestos al defendre o escoltar altres portaveus, intentant donar un poc de marge.
El Sr. Encarnación respon que té la seua educació i que intenta utilitzar-la.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
“AJUDES A FAMÍLIES NOMBROSES MONOPARENTALS O AMB POCS RECURSOS
ECONÒMICS”
Per part de la Sra. Barrachina, regidora del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la moció següent:
“L'Ajuntament de Rafelbunyol en este moment no té un Pla de Suport que puga determinar ajudes
ajustades a ordenances, destinades a famílies nombroses de categoria general o especial, famílies
monoparentals, o famílies amb pocs recursos econòmics.
La família s'ha demostrat un element fonamental en l'actual context socioeconòmic, contribuint al
benestar de les persones i com una peça clau per a atenuar els efectes de la crisi i la desocupació que
des de fa anys patix el país. La família col·labora en l'educació dels fills, en l'atenció de les persones
majors, en el suport a aquelles persones que es queden sense ocupació dins del seu si, al suport a les
persones amb algun tipus de discapacitat. En resum, la família juga un paper clau dins de la nostra
societat, i més en els temps de dificultat com els que ens toca viure.
És per això que entenem necessari, igual que s'està realitzant, en altres poblacions, el desenrotllament i
posada en marxa de mesures per a la creació d'ajudes destinades a famílies nombroses, monoparentals
o amb pocs recursos econòmics.
Considerem que per a la creació d'un pla de suport dirigit a estes famílies, o qualsevol modificació de
l'ordenança fiscal que puga concretar l'aplicació que tipus d'ajudes es destinen ,és necessari conéixer
amb detall la quantitat de famílies que podrien acollir-se a estes ajudes, i al mateix temps que tipus
d'ajudes seran establides.
És portat això que proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents PROPOSTES D'ACORDS:
L'Ajuntament de Rafelbunyol es compromet a modificar les seues ordenances fiscals tenint present
exempcions i bonificacions per a les famílies números, monoparentals i/o amb pocs recursos econòmics
l'aplicació de les quals seria l'1 de gener de l'any que ve”.
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Per part del Sr. Secretari Es dóna comptedel dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Acció Social del dia 20 de setembre de 2016, en la que l'assumpte va quedar sobre la mesa a l'espera
de la nova redacció.
Explica la Sra. Barrachina que la moció s'ha modificat en el sentit que es va demanar en la comissió
informativa, donant per vàlid el compromís de l'equip de govern de la modificació de les ordenances
per a arreplegar ajudes a este tipus de famílies.

La Sra. Piquer Carbonell, regidora del grup de Compromís per Rafelbunyol, explica que en comissió ja
es va informar de la convocatòria d'un ple extraordinari a l'octubre per a modificar les ordenances de
l'IBI i arreplegar ajudes a este tipus de famílies. En referència a les famílies monoparentals és una
reivindicació del seu grup quan estava en l'oposició i ara des del govern estan fent realitat la seua
política, mostrant-se a favor de la moció.
La Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular, pregunta en quines poblacions estan en marxa les
mesures que arrepleguen la moció. Mostra el vot a favor de la moció, amb les rectificacions introduïdes.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, explica que no consta en l'acta de la comissió que
tant la portaveu de Compromís com ella mateixa van donar l'enhorabona per l'equiparació de les
famílies monoparentals amb les famílies nombroses. Explica el recorregut de la moció, que no ha fet
IdRa, com és la reunió de si regidoria amb un grup de famílies nombroses i arran d'esta reunió es van
traslladar les inquietuds a l'Alcaldia, intervenció i Servicis Socials, informant este grup de famílies amb
el procediment que s'ha de seguir i la intenció de la modificació de les ordenances, mostrant la seua
sorpresa al veure que s'ha presentat la moció. En tot cas la votaran a favor.
El Sr. Encarnación respon a la Sra. Alabort que no pot contestar-li ara perquè no té la informació, però
en breu se'l dirà. I en contestació a la Sra. Gimeno, respon que no és veritat que no s'ha reconegut el
treball que s'estava fent des de la seua regidoria. De totes les maneres quan van comentar que hi havia
famílies nombroses que volien parlar amb vosté, no es parlava de famílies monoparentals o de pocs
recursos i la moció s'ha ampliat.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

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

PRIMER.- DACIÓ DE COMPTE DE REMISSIÓ AL MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA
De l'INFORME D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA, ESTABILITAT PRESSUPOSTA I
REGLA DE GASTO, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016
Es dóna comptede la remissió al ministeri Ministeri d'Economia i Hisenda de l'informe d'execució
pressupostària, estabilitat pressupostària i regla de gasto, corresponent al segon trimestre de 2016. Del
dit informe es desprén l'òmplic dels objectius d'estabilitat pressupostària l mostrar una capacitat de
finançament de 586.303,62 €, compliment de l'objectiu de deute públic, amb un passiu total de
5.619.009,19 €. Respecte l'avaluació de l'objectiu de la regla de gasto, no es requerix la seua avaluació
28

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

en l'execució trimestral, si bé advertix del seu incompliment en data de liquidació de 2.015, per la qual
cosa deu desenrotllar-se un pla econòmic financer, de conformitat amb la Llei Orgànica 2/2012.
Els membres del ple queden assabentats.

SEGON.- DACIÓ DE COMPTES RELATIUS A LA REMISSIÓ AL MINISTERI
D'ECONOMIA I HISENDA De l'INFORME DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST,
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016.
Es dóna comptede la remissió al Ministeri d'Economia i Hisenda de l'informe del seguiment del pla
d'ajust, corresponent al segon trimestre de 2016, en el que es dóna explicacions del grau de compliment
de les mesures previstes en el pla d'ajust presentat l'any 2012 tant en l'apartat d'ingressos com de gastos.
Els membres del ple queden assabentats.

TERCER.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA
DE L'ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A INCONVENIENTS EFECTUATS I RESUM DE
POSSIBLES ANOMALIES EN MATÈRIA D'INGRESSOS.
Es dóna compte de l'informe elaborat per la intervenció municipal relatiu a les resolucions
adoptades per la presidència contrària a inconvenients efectuats i resum de possibles anomalies en
matèria d'ingressos.

QUART.- DACIÓ DE COMPTES De l'INFORME DE CONTROL FINANCER DE
CONTRACTES MENORS 2015-2016.
Es dóna compte de l'informe laborat per la intervenció municipal sobre el control financer realitzat
sobre els contractes menors del període 2015-2016
Els membres del ple queden assabentats

QUINT.- INFORME
D'ALCALDE

DECRET

NÚM.

645/2016

SOBRE

NOMENAMENT

TINENTS

Informa el Sr. Alcalde que davant de la renúncia presentada per D. Víctor Encarnación Furió
que tenia el càrrec de 2n. Tinent d'Alcalde, ha sigut necessari realitzar una recomposició de les Tinences
d'Alcaldia, quedant de la manera següent:
Primer Tinent d'Alcalde: SRA. ALICIA PIQUER SANCHO, mantenint el càrrec que fins al
moment ostentava
Segon Tinent d'Alcalde D SANTIAGO BELLVER FURIÓ
Tercer Tinent d'Alcalde: SRA. MIREIA GIMENO ROS, mantenint el càrrec que fins al
moment ostentava
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Quart Tinent d'Alcalde: D. FERNANDO CIGES IBAÑEZ, mantenint el càrrec que fins al
moment ostentava

SEXT.- INFORME DECRET NÚM. 646/2016 SOBRE NOMENAMENT MEMBRES DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Informa el Sr. Alcalde que havent presentat escrit D. Víctor Encarnación Furió i Senyora
Inmaculada Barrachina Sancho renunciant a les delegacions que ostenta com a part de l'equip de
govern, i sent que al seu torn el Sr. Encarnación era membre de la Junta de Govern Local, és necessari
realitzar el nomenament del seu substitut, el qual va recaure en el regidor D. SANTIAGO BELLVER
FURIÓ

SÈPTIM.- INFORME Decret 681/2016 SOBRE DELEGACIONS EN REGIDORIES
Indica el Sr. Alcalde que havent presentat escrit D. Víctor Encarnación Furió i Senyora Inmaculada
Barrachina Sancho renunciant a les delegacions que ostenten per resolució de l'alcaldia 477/015,
procedix fer una remodelació de les Delegacions respecte dels servicis municipals, efectuar a favor dels
regidors que a continuació s'indiquen, les següents delegacions respecte dels servicis municipals que
s'especifiquen,
 D. Santiago Bellver Furió:
o Urbanisme
o Medi Ambient
o Agricultura


SRA Alicia Piquer Sancho
o Sanitat i Salut Pública



D. Fernando Ciges Ibáñez
o Noves Tecnologies

Així mateix indica que queden vigents la resta de delegacions realitzades per decret de
l'Alcaldia núm. 477/2015 de 19 de juny.

OCTAU.- INFORMES SOBRE EL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE MOCIONS I
DECLARACIONS INSTITUCIONALS APROVADES PEL PLE De l'AJUNTAMENT
En relació a l'informe elaborat pel Sr. Secretari sobre el seguiment del compliment de mocions i
declaracions institucionals aprovades pel ple de l'ajuntament, el Sr. Carbonell, portaveu del grup de
Compromís per Rafelbunyol, explica que van presentar una moció sobre els impostos a la carta. Es va
remetre l'interventor el qual va emetre un informe indicant que no li corresponia emetre el mateix, sinó
que era competència de tresoreria. Entén que l'equip de govern deuria de donar l'orde perquè es fera el
dit informe i respecte a l'empresa, si no ha respost requerir la seua resposta.
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Aclarix el Sr. Alcalde que s'està treballant en això. L'empresa va contestar amb registre
d'entrada núm. 4196 on indica que sí que es pot realitzar la proposta plantejada.
Aclarix el Sr. Secretari que ell no ha tingut informació respecte a eixa entrada. Informa el Sr.
Alcalde que es va presentar a Alcaldia, intervenció i tresoreria.

NOVÉ.- 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 654/2016 sobre subvenció
nominativa a la música, pregunta si no deuria haver-se aprovat el conveni, tal com va indicar el Sr.
Intervenció, si no ho va entendre malament.
Aclarix el Sr. Alcalde que s'ha realitzat per decret de l'alcaldia, perquè segons el Sr. Interventor la
realització del conveni sempre porta inconvenients, perquè segons la Llei General de Subvencions no es
vaig poder subvencionar quelcom que comporta una contraprestació, per la qual cosa es va decidir no
portar a terme el mateix.
També pregunta pel Decret 648 s'aclarix que és la liquidació de l'any 2015 d'assignació al Grup
Municipal de Compromís.

DESÉ.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Informa el Sr. Alcalde que s'han adherit com a ajuntament al pacte per la mobilitat sostenible, i que els
farà arribar el mateix per correu electrònic.

DESÉ PRIMER.- INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

Per part de la Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular i representant en el Consorci
Comarcal de Servicis Socials, s'informa de la sessió del 28 de juliol en què es va aprovar el pressupost
general del consorci per a enguany per 1.598.400 €. També es van aprovar inicialment els comptes
generals de 2015, sent el romanent de tresoreria de 161.012 €. També es va aprovar el reconeixement
extrajudicial de crèdits i l'informe de la situació econòmica actual. Si algun membre vol tindre major
informació que ho indique per a facilitar-la.

Informa la Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol i representant en
l'EMTRE, sobre l'última convocatòria a què ha assistit.
El Sr. Alcalde representant en la Mancomunitat de l’horta Nord, explica que hui hi ha hagut ple
en el que s'han aprovat els comptes generals de 2015 per unanimitat.
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OCTAU.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Saborit , portaveu del Grup Partit Popular per Rafelbunyol, formula les següents
preguntes presentades per escrit:
1.- Ens poden facilitar per escrit un informe amb el nombre d'alumnes matriculats en l'Escoleta Infantil
"El Parc" de Rafelbunyol per al present curs escolar 2016/17 així com, el ràtio d'alumnes per aula i la
distribució per edats que s'han establit? Ens poden facilitar la programació anual del dit centre per al
present curs escolar?
El Sr. Alcalde explica que s'han posat en contacte en els diferents centres. Quant a l'escola infantil “El
Parc”, el centre compta amb 10 aules:
 2 aules de 0-2 ràtio: 8 menors per aula
 4 aules d'1-2 ràtio: 13 menors per aula
 4 aules de 2-3 ràtio: 20 menors per aula
Actualment hi ha ocupades 5 aules amb un total de 69 menors distribuïts de la manera següent:




1 de 0-2 amb 7 menors matriculats
2 d'1-2 amb 22 menors matriculats
2 de 2-3 amb 40 menors matriculats

2.- Ens poden facilitar per escrit un informe amb les dades d'alumnes matriculats en la seua totalitat en
el CEIP Verjurat del Miracle així com la ràtio d'alumnes per aules, en línia en valencià i en castellà en
cada curs escolar des d'infantil fins al sext curs de primària?
Indica el Sr. Alcalde que respecte als alumnes del CEIP explica que li ha passat una relació de les
tutories havent-hi un total de 945 alumnes matriculats.

3.- Ens poden facilitar per escrit un informe amb les dades d'alumnes matriculats en la seua totalitat en
IES Rafelbunyol així com la ràtio d'alumnes per aules, en línia en valencià i en castellà de tots els
cursos d'Educació secundària Obligatòria, Programes específics
Explica el Sr. Alcalde que en l'IES hi ha 325 alumnes matriculats
La informació relativa a estes tres preguntes li les facilitarà per escrit

4.- En quina situació es troba la concessió del Bar siti en el Parc Ausias March? I la del Parc de La
Senyera?
Explica el Sr alcalde que els contractes han acabat i que actualment s'està procedint a la revisió de les
instal·lacions per a comprovar el seu estat abans de tornar a traure-les a licitació
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5.- Ens poden facilitar el gasto de manera detallada i per escrit que ha suposat les festes populars i
patronals de 2016?
Explica el Sr. Alcalde que és una pregunta que han realitzat tots els grups. Encara no s'han pagat totes,
ni s'han presentat per registre d'entrada. Quan tinga la informació no tenen inconvenient a facilitar-la.

6.- En data de hui ens poden comunicar el nombre de famílies que s'han presentat com a famílies
acollidores per als refugiats de Síria? Encara seguix obert el termini de presentació?
Respon el Sr. Alcalde que hi havia un o dos compromisos d'adhesió. Però el que es va quedar
en comissió és que quan tinguérem major informació es tornaria a convocar la reunió de treball, però
encara no hem rebut cap instrucció respecte d'això, per la qual cosa encara no es convocat novament.

7.- Ens poden comunicar, de manera detallada, el gasto que l'equip de govern ha destinat per a
publicitar i promocionar, en els diferents Mitjans de comunicació, el concert caní que es va celebrar el
passat 18 de setembre? Quin cost ha suposat, en la seua totalitat, el dit acte incloent preparació, neteja,
personal, etc.? Es va prohibir l'entrada al parc a les persones que no anaven al concert caní? En cas
afirmatiu, És legal la dita prohibició? Quina quantitat es va recaptar en la venda d'entrades? A què
destinarà la dita recaptació?
La Sra. Piquer Sancho, regidor de cultura, passa un dossier a tots els grups en què li'ls facilita
informació sobre el concert. Quant a publicitat i promoció s'han gastat zero euros. En el dossier està
posat una mesa del que es poguera haver gastat per l'impacte, que haguera sigut sobre 81.000 €. Indica
que a ells els agrada dir que no gasten en cultura, sinó que invertixen, al crear llocs de treball i sobretot
ens dóna molts beneficis, com és aconseguir que Rafelbunyol isca en un telenotícies nocturn d'àmbit
nacional o en emissores de ràdio també d'àmbit estatal, a més de l'assistència d'alts càrrecs com és El
president de la Generalitat.
El cost ha sigut el de la producció, de 5.000 €. Quant a la preparació, neteja, com es fa en altres
activitats, amb el personal propi, agraint públicament al regidor Santiago Bellver per l'esforç que
realitza des de la seua regidoria en la preparació i neteja posterior.
Quant a la prohibició d'entrar persones, sí que es va fer. Només podien entrar les persones que
anaven al concert. Esta circumstància es va anunciar amb dies d'antelació.
Quant a la recaptació es van ingressar 726 €, destinat, igual que totes les recaptacions que es fan
des de cultura, van al compte de l'Ajuntament; són els ingressos del preu públic.
Explica que s'han demanat subvenció per activitats musical a Diputació que ha ascendit a 1.400
€, que es deu de descomptar dels gastos que han tingut.
També s'ha sol·licitat subvenció a través de culturArts per al projecte Rafel Festival, que encara
no s'ha resolt.
Quant a la legalitat de l'acte, respon el Sr. Alcalde que els articles 22 i 23 de l'ordenança
municipal de parcs i jardins regula la possibilitat d'actes amb autorització municipal i la utilització
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privativa de determinats supòsits, per la qual cosa s'entén que no hi ha la prohibició de tancar el parc
durant unes hores.
8.- AL SECRETARI: Legalment, es poden deixar entrar animals canins en un parc públic?
Indica el Sr. Alcalde que esta pregunta anava dirigida al Sr. Secretari, però d'acord amb el ROF art. 97,
els precs i preguntes es realitzen als òrgans de govern, no a les Secretaries, per la qual cosa li prega que
en un futur les preguntes les realitze a l'alcaldia o regidoria delegada, sense perjuí que se sol·licite
assessorament a la Secretaria o qualsevol altre departament per a contestar-li. En conseqüència i en
resposta a esta pregunta li indica que l'art. 29 de l'ordenança de parcs i jardins establix que els gossos
hauran d'anar amb corretja evitant causar problemes. DA lectura íntegra del mateix, afegint que en
l'ordenança no hi ha una prohibició expressa ni s'ha dictat norma posterior que ho fera.

9.- Ens poden facilitar, per escrit, 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 de gastos i ingressos
referents a material, reparació d'instal·lacions, avaries, manteniments, consums i del cost del personal
laboral? En el Ple celebrat el 25 de juliol els sol·licitem la dita informació i en data de hui no hem rebut
documentació cap. Aprofitant la pregunta, els sol·licitem que quan tinguen els gastos del 3r trimestre
ens ho faciliten.
El Sr. Alcalde li facilita la informació per escrit al Sr. Regidor.
10. Qui o qui són les persones designades per a dur a terme la gestió de l'Auditori: qui obri, qui tanca,
qui decidix la programació dels diferents actes, organització de la recaptació etc.? Si hi ha alguna
persona designada Se li paga? Com cobra?
La Sra. Piquer Sancho, regidor de cultura, respon que li sorprén la pregunta, perquè abans no
feien res. És competència de la seua regidoria i l'ús es compartix amb la Societat Musical, amb
calendari compartit. Del que programa la Societat Musical no intervenen. dels actes organitzats per la
seua regidoria es realitza amb personal propi del servici i recentment s'ha comptat amb una persona, que
estava de recepcionista en la piscina, i se li han pagat hores extres per a atendre uns caps de setmana
l'auditori. Mentres no tinguen conserge, i els recorda que no ho consideraven necessari, se suplix amb
personal propi de l'ajuntament. Quant a la recaptació van al compte de l'Ajuntament com a preus
públics.

11. En quina fase es troba el conveni de l'Associació "La Primitiva" de Rafelbunyol? Per quin motiu no
ens ha facilitat la còpia de l'esborrany del Projecte presentat per la dita associació tal com es va acordar
en l'anterior ple?
La dóna per contestada.
12. A dates de hui no ens han remés cap resposta a la pregunta oral que realitzem en el passat ple
referent a l'obligació per part d'Aigües de València a alguns veïns de la localitat que manquen arqueta
en la vorera. Han tramitat esta qüestió amb l'empresa? Què reposada han rebut?
Aclarix el Sr. Saborit que realitzen la pregunta perquè se la van fer al Sr. Regidor d'obres
públiques i encara no els ha contestat.
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El Sr. Bellver, regidor d'obres públiques, demana disculpes per l'oblit que ha tingut. Explica que
es va reunir amb Jorge Barea de l'empresa Aigües de València, i li ensenye el plec de condicions,
concretament l'art. 16, el qual llig íntegrament i en el que s'especifica que les arquetes de les voreres
seran a càrrec dels abonats. Indica que va fer tot el que es puga per negociar amb ell i que es fera càrrec
d'este gasto l'empresa, però no es va aconseguir.

13. Per quin motiu les llums del municipi s'encenen tan tard? Per quin motiu en el Sector I les llums
romanen apagades tota la nit?
El Sr. Bellver, regidor d'obres públiques, respon que les fotocèl·lules estan al final de la seua
vida útil. En dos comptadors compten amb dos rellotges llocs i cal anar ajustant-los perquè s'encenguen
i s'apaguen les llums quan fosqueja o es fa de dia. En referència al Sector I, pareix que hi ha algú que
manipula l'automàtic. S'ha demanat que ho controlen més.

14. La projecció de les dos sessions de cine en català ha tingut algun cost per a l'Ajuntament?
Respon la Sr. Piquer Sancho, regidor de cultura, que es tracta d'un projecte intermunicipal,
cinquanta mil ulls, presentat a una subvenció de diputació amb un cost total de 18.000 €, dels que s'ha
rebut una subvenció de 5.400 €, i el cost total per al nostre municipi ha sigut de 1.208,44 €, és a dir
604,22 € per pel·lícula.

15. La plataforma d'acció solidària local Passa-ho Rafelbunyol, ha sol·licitat algun tipus d'ajuda a
l'Ajuntament de Rafelbunyol en tema de locals, subvenció, equipament, etc.?
Respon el Sr. Alcalde que té constància de tres registres d'entrada sol·licitant equipaments i
locals, però no subvenció.

16. En el registre d'entrada número 3846 el Club de Salvament i Natació sol·licita a l'Ajuntament una
subvenció. Se li ha facilitat la dita subvenció al club? En cas afirmatiu, ens poden indicar la quantitat?
Respon el Sr. Alcalde que no, perquè no està previst en el pressupost.

17. Ens poden comunicar qui s'ha encarregat del disseny de la portada del llibre de festes populars i
patronals 2016? Quantes còpies s'han editat? Quin ha sigut el seu cost?
Respon el Sr. Alcalde que l'encarregat del disseny ha sigut Chocodisseny. S'han editat 3.000
exemplars i el seu cost ha sigut de 4.985,20 € i de la publicitat s'han recaptat 7.100 € pel que s'ha
obtingut un benefici de 2.114, 80 €.
18. Per quin motiu no està el Saluda del Rei d'Espanya en el llibre de festes?
Respon el Sr. Alcalde que després de preguntar, li ha sorprés la pregunta, perquè mai han tingut
l'honor que el Rei d'Espanya saludara les festes als veïns del municipi.
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El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Compromís per Rafelbunyol, realitza les següents
preguntes.
1. Ací en el Plenari es va informar que hi havia un nou sistema operatiu que milloraria la gestió del
Registre General de la corporació. Però des de Compromís no hem notat cap canvi qualitatiu perquè
hem de continuar fent les mateixes gestions que abans. Està ja totalment operatiu el nou sistema. Quan
tindrem accés des de Compromís?
Informa el Sr. Alcalde que a partir del 2 d'octubre entra en vigor la nova llei del procediment
administratiu que obligarà a l'adaptació de tots els registres públics per a aconseguir la interoperabilitat
entre ells, per a la qual cosa hi ha un termini fins al 2018, i s'està a l'espera de la resposta de Diputació
Provincial per a esta adaptació i facilitar el compliment d'esta llei. A continuació sol·licita al Sr.
Encarnación, anterior regidor de noves tecnologies, que aportara major informació sobre el tema
Aclarix el Sr. Encarnación que durant la seua gestió al capdavant de la regidoria, va iniciar
contactes amb Diputació a fi d'acabar el contracte mercantil que teníem amb una empresa privada
perquè el servici del registre d'entrada i eixida ens l'oferira de manera gratuïta la Diputació. Actualment
ja està en funcionament i s'accedix al mateix per mitjà de firma electrònica. Qui estiga interessat deu
manifestar-ho perquè la diputació concedisca l'autorització.

2. Hem tingut coneixement de la impossibilitat d'obrir la piscina coberta a principis del mes de
setembre. Quins han sigut els motius? Quan pensen que s'obrirà? S'ha fet un esforç de comunicació als
usuaris? Quin?
Respon el Sr. Alcalde que les obres de rehabilitació s'han retardat per la humitat existent en el
vestuari de les dones, que deuen de ser menor del 3%. S'ha anunciat per xarxes socials que la seua
obertura serà l'1 d'octubre, encara que no pot assegurar-ho.
3. Ja fa temps es va aprovar una moció per a fer possible un debat sobre l'estat de Rafelbunyol. Des de
Compromís pensem que podria ser a finals d'octubre. Quan pensen convocar-lo?
Respon el Sr. Alcalde que quan els quatre partits ens posem d'acord.
4. Quin ha sigut el cost de les festes municipals incloent les subvencions? Quan cada dia i activitat?
Respon el Sr. Alcalde que li'ls facilitarà la informació quan la tinga i tal com la demanen.
5. En l'anterior Ple, el regidor Mario Carrera va traslladar les queixes d'uns veïns respecte dels albellons
pròxims en el centre social, s'ha fet quelcom al respecte?
El Sr. Bellver, regidor d'obres, agraïx al Sr. Carrera que li haja avisat dos vegades per correu.
Els treballadors de l'ajuntament van acabar la setmana passada el seu treball satisfactòriament, encara
que saben que és un problema de complicada solució.
6. Quina és la quantitat anual que es contracta amb l'asseguradora Fíact?
El Sr. Alcalde es compromet a donar-li la informació per escrit, perquè els servicis d'intervenció no li
han pogut traure la informació a temps. Però a nivell informatiu els explica que després de l'adhesió a la
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central de compres de la Generalitat, l'ajuntament iniciarà els tràmits per a adherir-se al conveni marc
per a la contractació els servicis de mediació d'assegurances.

Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es realitzen les
preguntes següents:
1- Qual ha sigut el cost total de les festes de disfresses. D'esta quantitat qual ha sigut el total dedicat a
l'operatiu de seguretat.
Aclarix el Sr. Alcalde que el cost total encara no ho saben. Però quant a l'operatiu de seguretat,
este mateix matí ha firmat el cost dels policies comissionats per altres pobles i ascendix a 11.000 €
2-En que se situació es troben la posada en marxa dels sistemes contraincendis que havia d'instal·lar
Chubb Parsi en la Casa de la Cultura i Auditori.
El Sr. Bellver, regidor d'obres públiques, respon que els dos saben com està el tema, perquè ho
portava vosté quan era regidor, i continuen més o menys igual. Li han passat el comunicat de revisió
d'extintors de la Casa de la Cultura i Auditori. En el col·legi i en el sistema contra incendis no han
entrat encara, però han manifestat que es posaran a treballar este mes.

3-En quina situació es troba la reparació dels sistemes contraincendis que Chubb Parsi havia de realitzar
en el CEIP de Rafelbunyol Mare de Déu del Miracle.
La dóna contestada amb la resposta facilitada anteriorment.
4-Qual ha sigut el cost total del concert per a gossos, celebrat diumenge passat en esta localitat.
La dóna per contestada.
5-Hi ha alguna data prevista per a la neteja de 105 solars, els propietaris després de de la qual ser
notificat i publicat no els han netejat. Encaso afirmatiu, qual és la data.
Respon el Sr. Alcalde que hi ha dia de hui no s'ha entrat i es farà en pròximes setmanes es procedirà a
fer una revisió, perquè alguns s'han netejat ja.
6-Cual és la situació de l'expedient de ruïna i derrocament, per a la nau situada en l'encreuament del
camí ceba amb El carrer Alacant. En cas de derrocament es va a prendre alguna actuació amb el
transformador pegat a esta nau.
Respon el Sr. Alcalde que per resolució de l'alcaldia del mes d'agost es va concedir llicència de
derrocament. En passat dijous es van reunir amb els tècnics d'Iberdrola per a estudiar les opcions de
desviació dels transformadors.

7-Se ha elaborat algun programa cultural per al centenari de la casa de la Cultura. De ser així en què
consistix, i quines seran les dates per als diferents actes que ho formen.
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Respon la Sra. Piquer Sancho, regidora de cultura, que s'està preparant una exposició i la idea
és inaugurar-la després del 9 d’Octubre. Aclarix que el centenari és de l'edifici del primigeni Sindicat.
No és fàcil recopilar informació sobre la seua construcció, però invita que realitzen propostes per a la
seua celebració

8-És conegut que no hi ha festers per a la celebració dels bous del Centre 2017. Té l'equip de govern
una proposta perquè els festejos la puguen realitzar.
Respon el Sr. Alcalde que s'està treballant en això, perquè la festa es puga portar a terme.

A continuació el Sr. Carbonell realitza els següents precs i preguntes:
1.- S'ha trobat l'òrgan competent per a decidir quan es paguen les subvencions dels grups
municipals?
Respon el SR. Alcalde que se li facilitarà per escrit.
A continuació realitza el prec següent: sol·licita que la documentació dels plens s'entregue en
temps i forma. Sap que hi ha molt treball, però demana que ens acostem a això perquè moltes vegades
és un mecanisme de treball.
El Sr. Alcalde també se suma al prec, però des de l'altre costat. Sap que la llei diu que es poden
presentar preguntes amb 72 hores d'antelació a la celebració del ple, però demana si poden anticipar-les
amb major antelació per a poder contestar-les millor, perquè al final s'han contestat 46 preguntes.
Aclarix el Sr. Secretari que hi ha hagut una situació extraordinària que ha retardat la
documentació del ple, que després comentarà.
El Sr. Saborit, en relació al portal de transparència i en la pàgina web de l'ajuntament indica que
no se seguix l'orde dels partits. Quant als regidors, es posen les regidories però no els òrgans
supramunicipals.

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