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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i quaranta minuts del dia 28 de novembre de
2016, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors/as Regidors/as ALICIA
PIQUER SANCHO, SANTIAGO BELVER FURIO, MIREIA GIMENO ROS, FERNANDO
CIGES IBAÑEZ, mediUEL SABORIT ARRIBAS, MERCE ALABORT FURIO, JUAN CARLOS
BONDIA PUIG, ENRIC CARBONELL I ROS, MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL,
MARIO CARRERA NAVARRO, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ I INMACULADA
BARRACHINA SANCHO que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor
alcalde FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, assistits pel senyor secretari FRANCISCO
JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió ordinària, en primera convocatòria,
per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.

Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència, saluda en primera instància als
presents i els que seguixen la sessió per streaming.

A continuació se va anar donant compte dels assumptes continguts en l'Orde del Dia,
adoptant-se els següents

ACORDS

A.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Per part del senyor President es pregunta a la resta de regidors/as si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 26 de setembre i 27 d'octubre
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 DETERMINACIÓ
ESPORTIU PACO CAMARASA

DE

PRECÍS

PÚBLICS

COMPLEX

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Vist la proposta de la coordinadora dels monitors de natació de la piscina coberta de data 15 de
setembre de 2016.
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Es proposa, amb un informe previ a emetre per la Tresoreria Municipal, l'aprovació dels següents
preus públics:
TARIFES PISCINA
PREUS TRIMESTRALS: 1 DIA A LA SETMANA
ACTIVITAT
Bebé 6-24 mesos
Bebé 24-36
Preescolars 3-5 anys
Escolar 6-12 anys
Esportjove 13-18
Terapèutica
Matronación
Aquagym
Adults

PREU PROPOSAT
63,00 €
63,00 €
40,00 €
37,00 €
39,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

PREUS TRIMESTRALS: 2 DIES A LA SETMANA
ACTIVITAT
Bebé 6-24 mesos
Bebé 24-36
Preescolars 3-5 anys
Escolar 6-12 anys
Esportjove 13-18
Escola de natació
Terapèutica
Matronació
Aquagym
Adults

PREU PROPOSAT
125,00 €
125,00 €
76,00 €
68,00 €
57,00 €
66,00 €
68,00 €
68,00 €
68,00 €
68,00 €

PREUS TRIMESTRALS: 3 DIES A LA SETMANA
ACTIVITAT
Terapèutica
Matronació
Aquagym
Adults
Gent major

PREU PROPOSAT
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
22,00 €

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

ACCESSOS LLIURES: TARIFES
TIPUS DE BONS I TARIFES
ENTRADA
Bono-10
Bono-20
Mes
Trimestral

PREU PROPOSAT
2,60 €
20,00 €
35,00 €
24,00 €
68,00 €

ACCESSOS LLIURES: TARIFES REDUÏDES (persones amb discapacitat, pensionistes, famílies
nombroses o monoparentals, parats).
TIPUS DE BONS I TARIFES
ENTRADA
Bono-10
Bono-20
Mes

PREU PROPOSAT
1,60 €
15,00 €
28,50 €
22,00 €

ACCESSOS LLIURES: TARIFES JUBILATS.
TIPUS DE BONS I TARIFES
ENTRADA
Bono-10
Bono-20
Mes

PREU PROPOSAT
1,10 €
8,00 €
14,00 €
17,00 €

TARIFES LLOGUER DE PISTES
1 hora sense llum
PÀDEL
6,50 €
ESQUAIX
FUTBOL-7 32,00 €

1 hora amb llum
9,00 €
8,50 €
38,00 €

1.5 hora sense llum
7,00 €

1.5 hora amb llum
10,00 €

160,00 €

190,00 €

La proposta s'argumenta per les necessitats detectades i reflectides en l'informe de la
Coordinadora que es concreta en el següent:
•Imposició legal d'eliminar la distinció de preus entre residents i no residents.
•Necessitat d'ajustar els preus a la realitat que ens rodeja. Una forta competència d'altres
instal·lacions.
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A Rafelbunyol, 14 de novembre de 2016.Fdo: Francisco Alberto López López, Alcalde i Regidor
d'Esports”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 22
de novembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament
per tres vots a favor, de l@s Regidors/as representants dels grups Socialista i Independents de
Rafelbunyol, i dos abstencions, de l@s representants dels grups del Partit Popular i Compromís per
Rafelbunyol.

Explica el Sr. Alcalde que esta ordenança es realitza per a garantir l'art. 14 de la Constitució
Espanyola, que garantix el principi d'igualtat entre els ciutadans, per la qual cosa eliminaran la
discriminació entre residents i no residents i per a guanyar en competitivitat econòmica front dels
altres municipis. Assenyala que es va a rectificar el tema del bo del futbol perquè no hi haja dubtes
després. Els dubtes plantejats en la comissió es van transmetre a la coordinadora la qual ha passat
un correu electrònic respecte d'això.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que la modificació es
fa per a tindre uns preus competitius amb les instal·lacions dels pobles dal voltant i per a eliminar la
discriminació entre residents i no residents. En comissió es van posar de manifestos dubtes sobretot
en l'aplicació de barems i bonificacions que s'han resolt a través del correu electrònic. Encara així
els agradaria que les bonificacions trimestrals a famílies nombroses, monoparentals i de risc
d'exclusió s'inclogueren en els preus públics, perquè no ho han vist en els mateixos.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, saluda als presents i als
internautes, indicant que les comissions és una posada en comú dels punts de l'orde del dia.
Considera que els dubtes que van sorgir en comissió haurien d'haver sigut resoltes pel Regidor
d'esports i no per la coordinadora. És veritat que les explicacions els han arribat via correu
electrònic, per la qual cosa dóna per contestada els dubtes, tornant a preguntar si algú ha fet els
càlculs del que poden costar les bonificacions, i per què a uns sí i a altres no, i per què el 20% i no
una altra quantitat, considerant que deuria d'haver-hi un estudi previ de viabilitat respecte d'això.
Entén que cal fer alguna cosa respecte d'això per a no perdre la competitivitat del complex, perquè
cada vegada hi ha menys ingressos i els gastos més elevats. Consideren que està molt bé tindre
iniciatives, però tal vegada caldria afrontar una estratègia global, i obrir un debat respecte d'això de
què passa amb eixes instal·lacions que perden molt més diners de què generen.
Recorda que en Comissió es van abstindre a causa d'algun error trobat i als dubtes que van apuntar i
que ja han sigut resoltes, però no tenen cap inconvenient a aprovar-ho en ple, atés que no són canvis
substantius ni molt significatius. Insisteix en el fet que no estan en contra de les bonificacions, sinó
que consideren que estes deuen de ser objecte d'un estudi on s'explique a qui va dirigida, per què
s'apliquen, quan s'apliquen, quina quantitat, i com a conseqüència de què.
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El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, saluda als presents i als internautes i explica que
en Comissió Informativa no van dir que estaven d'acord perquè hi havia un increment de 150.000 €
en els ingressos, sinó que el que va indicar és que això ens arreglava el pressupost. Respecte a les
noves tarifes, la tècnica ha aclarit els dubtes i pareix clar que es deu al tema de la competitivitat
econòmica, però troben a faltar un estudi de viabilitat respecte d'això, recordant la moció que va
presentar el seu grup en el ple del mes de juliol on sol·licitaven la redacció d'un estudi de viabilitat
del complex. Caldrà veure si amb eixa baixada de preus s'està solucionant alguna cosa, considerant
arriscat basar-se només en la competència; igual passa en les bonificacions, en les que estan d'acord,
però no se sap quin impacte tindran en els ingressos, preguntant si es podrà aguantar l'impacte de la
bonificació del 20%, o si només es pot arribar a un 10 o a un 5%, o si són pocs els beneficiats,
augmentar-la.
El Sr. Alcalde, indica que està d'acord en l'exposició que han fet la resta de partits sobre la viabilitat.
La piscina a hores d'ara és deficitària. El Partit Popular demana ple després de ple l'informe, que ja
té. Insisteix en el fet que la piscina no és viable i l'ajuntament li costa molts diners del capítol 2 i del
capítol 6 d'inversions per a el manteniment de les instal·lacions. És veritat que hauran d'afrontar un
debat global de què fer amb la piscina i realitzar un estudi de viabilitat. Però el que s'intenta amb
l'aprovació d'estos preus és complir amb l'article 14 de la Constitució Espanyola, i intentar guanyar
competitivitat. Aclareix que la proposta és fruit d'una reunió que va mantindre el regidor d'obres
públiques i ell mateix amb tots els treballadors i treballadores de la piscina davant de l'evident
augment de les pèrdues d'usuaris de les instal·lacions. Estan intentant que no s'afonen les
instal·lacions. Insisteix que s'haurà de fer un estudi global de què fer amb la piscina.
El Sr. Encarnación explica que la baixada dels preus estan basats en un informe tècnic i comparant
els preus amb els pobles dal voltant. No cal oblidar que es tracta d'una instal·lació, que, encara que
parega nova, ja tenen alguns anys i per tant els nous centres d'esports que s'estan fent són molt
competitius en màquines i en preus. Respecte al tema de les bonificacions aclareix que són degut a
una moció que va presentar el seu grup i que recorda que es va aprovar per unanimitat.
El Sr. Carbonell indica que els haguera agradat que la proposta haguera estat precedida per totes les
explicacions que ara s'estan posant sobre la mesa, però no ha sigut així. És veritat que ha preguntat
si hi ha algun estudi previ i és conscient que algun d'ells deu realitzar-se de manera externa, però
també és veritat que hi ha decisions que deuen prendre's després de l'estudi i no al revés. Respecte a
les bonificacions, saben que és una proposta d'IdRa i que és bona, per la qual cosa la van votar a
favor. I no estan dient que no a les bonificacions, sinó que noten a faltar un estudi sobre el tema per
a saber la seua repercussió i actuar en conseqüència. Estan a l'espera que els convoquen per a iniciar
un estudi de la piscina tal com ha dit el Sr. Alcalde, però donaran un vot de confiança i ho van a
aprovar. Afig que no cal justificar l'assumpte sobre el compliment de l'art. 14 de la Constitució,
perquè és un fet que es repeteix des de fa molt de temps, perquè sempre ho han manifestat. Si convé
abaixar els mateixos als de fora és pel tema de la competitivitat.
El Sr. Bondía explica que saben que no és viable. La qüestió és saber quant no ho és i quant s'ha
d'invertir perquè el servici estiga en marxa. Reitera que per a la seua aprovació fa falta un estudi
més rigorós sobre el tema.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament, per deu vots a favor de l@s regidors/es
dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Compromís per Rafelbunyol i tres
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abstencions de l@s regidors/es del grup del Partit Popular acorda aprovar els següents preus públics
per al complex esportiu Francisco Camarasa:
TARIFES PISCINA
PREUS TRIMESTRALS: 1 DIA A LA SETMANA
ACTIVITAT
Bebé 6-24 mesos
Bebé 24-36
Preescolars 3-5 anys
Escolar 6-12 anys
Esportjove 13-18
Terapèutica
Matronació
Aquagym
Adults

PREU PROPOSAT
63,00 €
63,00 €
40,00 €
37,00 €
39,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

PREUS TRIMESTRALS: 2 DIES A LA SETMANA
ACTIVITAT
Bebé 6-24 mesos
Bebé 24-36
Preescolars 3-5 anys
Escolar 6-12 anys
Esportjove 13-18
Escola de natació
Terapèutica
Matronació
Aquagym
Adults

PREU PROPOSAT
125,00 €
125,00 €
76,00 €
68,00 €
57,00 €
66,00 €
68,00 €
68,00 €
68,00 €
68,00 €

PREUS TRIMESTRALS: 3 DIES A LA SETMANA
ACTIVITAT
Terapèutica
Matronació
Aquagym
Adults
Gent major

PREU PROPOSAT
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
22,00 €
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ACCESSOS LLIURES: TARIFES
TIPUS DE BONS I TARIFES
ENTRADA
Bono-10
Bono-20
Mes
Trimestral

PREU PROPOSAT
2,60 €
20,00 €
35,00 €
24,00 €
68,00 €

ACCESSOS LLIURES: TARIFES REDUÏDES ( persones amb discapacitat, pensionistes, families
nombroses o monoparentals, parats ).
tipus DE BONS I TARIFES
ENTRADA
Bono-10
Bono-20
Mes

PREU PROPOSAT
1,60 €
15,00 €
28,50 €
22,00 €

ACCESSOS LLIURES: TARIFES JUBILATS.
TIPUS DE BONS I TARIFES
ENTRADA
Bono-10
Bono-20
Mes

PREU PROPOSAT
1,10 €
8,00 €
14,00 €
17,00 €

TARIFES LLOGUER DE PISTES

PÀDEL
ESQUAIX

1 hora sense llum
6,50 €
1 hora sense llum

FUTBOL-7 32,00 €

1 hora amb llum
9,00 €
8,50 €
1 hora amb llum
38,00 €

1.5 hora sense llum
7,00 €

1.5 hora amb llum
10,00 €

Bono sense llum 5 Bono amb llum 5
partits
partits
160,00 €
190,00 €

Així mateix s'acorda ordenar la seua publicació en compliment del que preveu l'article 45.1
de la Llei 39/95, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

SEGON.- APROVACIÓ DETERMINACIÓ DE PREUS PÚBLICS ESCOLA DE NADAL
Per part del Sr. Alcalde se n’adona de la Proposta següent:
“A la vista de l'informe de Fernando Vte. Taroncher Morte , s'emet la proposta següent:
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Escola de nadal
Matrícula completa

Preu
45

I amb els següents descomptes i gratuïtats:






2 o més germans/nes amb matrícula completa: 10% sobre el preu total.
Carnet de família nombrosa: 30% sobre el preu total.
Carnet de família nombrosa de categoria especial: 40% sobre el preu total
Títol de família monoparental: 30% sobre el preu total.
Famílies amb risc d'exclusió social a proposta del Departament de Servicis Socials: cost 0

El Preu Públic proposat pràcticament cobrirà en la seua totalitat els costos del servici. No obstant
això, en el cas que siguen inferiors els ingressos no arribant a cobrir-los al 100%, (a causa de tots
els descomptes i gratuïtats aplicables) ha de tindre's en compte que ens trobem davant de raons
socials (article 44.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals), que justifiquen la fixació del mateix per davall del
cost del servici.
A Rafelbunyol, 15 de novembre de 2016. Fdo: Mireia Gimeno Ros.Regidor d'Educació”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 22
de novembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'Ajuntament
per unanimitat.
Empeguntats els portaveus dels grups polítics, es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en comissió
informativa. Insistix el Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol en el tema de
les bonificacions, les quals s'arrepleguen sense un estudi previ. Però a més preguntí si les
bonificacions són acumulatives o no; què passa si a més de ser apuntar-se dos germans també són
família nombrosa? Com s'han realitzat els càlculs per a saber que tant per cent aplicar a les
bonificacions? Li pareixen poc consistents les propostes que es fan, per la qual cosa les faria més
concretes.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat va aprovar els següents preus
públics de l'Escola de Nadal
.
Escola de nadal
Preu
Matrícula completa
45
I amb els següents descomptes i gratuïtats:






2 o més germans/nes amb matrícula completa: 10% sobre el preu total.
Carnet de família nombrosa: 30% sobre el preu total.
Carnet de família nombrosa de categoria especial: 40% sobre el preu total
Títol de família monoparental: 30% sobre el preu total.
Famílies amb risc d'exclusió social a proposta del Departament de Servicis Socials: cost 0
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Així mateix s'acorda ordenar la seua publicació en compliment del que preveu l'article 45.1
de la Llei 39/95, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

TERCER.- DETERMINACIÓ DE LA MERCANTIL REMARASA COM A MITJÀ PROPI
DE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 22
de novembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament
per unanimitat
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol explica que amb esta aprovació
s'acredita la relació de servicis existents entre l'Ajuntament i Remarasa en referència a les activitats
per les quals l'empresa podrà presentar-nos factures. La consideració de medi propi és la primera
fase i una vegada tinga esta consideració la mercantil podran regularitzar-se la relació amb
l'Ajuntament, a més de ser necessària per a poder cobrar la subvenció de la Generalitat tal com ha
llegit el Sr. Secretari.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, indica que el nou govern valencià
ha iniciat un camí quant a l'atenció a persones dependents i les subvencions que rebia REMARASA
ara es pagaran a través de l'Ajuntament i per a poder fer este procés ha de declarar-se com a mitjà
propi a REMARASA, una empresa que realitza prestacions que en teoria hauria de realitzar
l'Ajuntament. Per a tot açò cal iniciar un procés administratiu que comença per saber si reuneix les
condicions necessàries per a ser medi propi de l'Ajuntament, cosa que sí que reuneix, passant a
explicar les característiques que té per a tindre esta consideració.
El Sr. Bondía, regidor del grup Partit Popular, explica que es tracta d'actualitzar i regularitzar la
relació de l'Ajuntament amb REMARASA i que és un pas previ per a poder funcionar.
El Sr. Alcalde explica que des de l'any 2000 esta empresa presta servicis i que ara es tracta
de regular la relació entre l'Ajuntament i la Residència.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple acorda per majoria unanimitat considerar medi propi de
l'Ajuntament de Rafelbunyol a la mercantil Residència de Majors Mare de Déu del Miracle, SA

QUART.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE REMARASA PEL QUE FA A LA
REDACCIÓ De l'ARTICLE 1, ALS EFECTES DE REFLECTIR EL CARÀCTER DE MEDI
PROPI I SERVICI TÈCNIC De l'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 22
de novembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament
per unanimitat.
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Preguntats l@s 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 l'aprovació
inicial de la modificació dels Estatuts de la Societat Pública de Titularitat Municipal Residència de
Majors de Rafelbunyol S.A.M.P. relatiu a la modificació de l'article 1 dels estatuts als efectes de
reflectir el caràcter de medi propi i servici tècnic de l'Ajuntament de Rafelbunyol, ordenant la seua
exposició al públic durant el termini de trenta dies als efectes d'examen de l'expedient i presentació
de reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o suggeriments,
l'expedient de referència s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això d’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases del
Règim Local

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE SUPORT A LA GUÀRDIA
CIVIL
Per part del Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, es llig la moció següent:
“El passat 10 d'octubre celebrem amb orgull, en tota Espanya, el dia de la Guàrdia Civil; este és
un Cos de Seguretat Pública i àmbit nacional que forma part de les Forces i cossos de seguretat de
l’Estat. Depén del Ministeri de l'Interior en quant a servicis, retribucions, destinacions i mitjans, i
del Ministeri de Defensa en quant a ascensos i missions de caràcter militar.
A més, atén les necessitats del Ministeri d'Hisenda relatius a Resguard Fiscal de l'Estat, i
vetla pel compliment de les normes i reglaments relacionats amb els diferents Òrgans de
l'Administració Central, l'Autonòmica i la Local.
És rellevant senyalar la relació amb el Ministeri de Justícia (Jutges, Tribunals i Ministeri
Fiscal) en la labor de policia judicial, amb el Ministeri de medi ambient i medi rural i marí en les
funcions pròpies de protecció de la naturalesa, així com la relació entre l'Agrupació de trànsit de
la Guàrdia Civil i l'organisme autònom Dirección General de trànsit.
La missió principal de la Guàrdia Civil és garantir la protecció dels ciutadans enfront dels
actes delictius que puguen amenaçar-los, assegurar el compliment de les lleis portant davant de la
justícia a tot el que les incomplisca, defendre el lliure exercici dels drets i les llibertats i preservar
la seguretat ciutadana.
Així mateix, és missió de la Benemèrita l’atenció i auxili als ciutadans mitjançant la
col·laboració amb els servicis de Protecció Civil, la vigilància del trànsit, protecció de la
naturalesa, rescat i ajuda en muntanya i mar territorial i, en resum, qualsevol actuació que porte al
socors, ajuda i protecció del ciutadà.
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Desplegats en tot el territori nacional, amb més de 2000 instal·lacions i un nombre
d'efectius que supera els 80.000; és este potencial humà, les dones i hòmens que componen
l’Institut Armat, el que fa possible el compliment de la tasca encomanada.
Fa uns dies assistim a una agressió totalment injustificada a dos membres d'esta institució
en Alsasua (Navarra), una agressió per part dels partidaris dels terroristes d'una manera covard i
pròpia de bandes criminals organitzades.
Cal recordar que un dels guàrdies civils agredits va participar en el rescat i atenció als
membres de diverses famílies de presos de la banda terrorista ETA atrapats en la neu degut a un
fort temporal de fred i neu ocorregut temps arrere.
Este fet ens dóna una idea de l'abús que impera en la ment d'aquells que pensen que estem
vivint en una guerra i que la guàrdia civil, lluny de ser un cos de seguretat de l'estat que únicament
vetla per la seguretat en tot el territori espanyol, és un enemic a batre.
Més paradoxal resulta encara veure com des de partits polítics implantats a nivell nacional
no es reaccione amb contundència davant d'estes agressions i únicament siguen capaços, en veu
baixa, d'emetre un simple comunicat “lamentant la violència” sense posar nom i cognoms als
responsables d'esta acció tan covard.
Des del grup popular considerem que la guàrdia civil és un pilar essencial per al bon funcionament
del nostre estat de dret que compleix amb la seua comesa d'una forma eficaç i amb una
professionalitat fora de tot dubte.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES D'ACORD:
1.- Manifestar el nostre més absolut rebuig i condemna per la brutal agressió patida per
dos membres de la Guàrdia Civil i les seues parelles.
2.- Mostrar el nostre suport i solidaritat a la Guàrdia Civil davant d'estos injustificats
casos de violència.
3.- Remetre esta moció a la Direcció General de la Guàrdia Civil.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 22
de novembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament
per quatre vots a favor, de l@s representants dels Grups Socialista, Popular i Independents de
Rafelbunyol, i una abstenció, del representant del Grup Compromís per Rafelbunyol.
Preguntats l@s portaveus dels distints partits, estos ratifiquen les postures manifestades en la
comissió informativa. Aprofita el Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de
Rafelbunyol, per a condemnar l'agressió i mostrar la seua solidaritat amb els agredits i les seues
famílies.
Sotmés la moció a votació, la mateixa és aprovada per deu vots a favor, de l@s Regidors/es
dels grups Socialista, del partit Popular i Independents de Rafelbunyol, i tres abstencions, de l@s
Regidors/as del Grup de Compromís per Rafelbunol.
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SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE APROVACIÓ
D'UN PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL.
Per part del Sr. Carbonell es llig la moció següent:
“Des de fa molts anys, la desocupació és una de les principals preocupacions del nostre
grup municipal. Així, des de l'any 2012 aconseguírem que s'incloguera una partida pressupostaria
per a fer front al mencionat problema. Els diners es va dedicar a la contractació de dones i hòmens
que feien recolzament de neteja viària i de la quadrilla d'obres.
Eixa partida va començar l'any 2014 amb 40.000 € i va finalitzar l'any 2015 amb 60.000 €.
Inexplicablement el govern que va aprovar els pressupostos de 2016 la va anul·lar al·legant que
des de la Generalitat i més en concret des del SERVEF ens arribarien moltes ajudes.
En les passades eleccions ens presentem amb un programa electoral que deia: Ampliarem
el Pla d'ocupació municipal dels 50.000 als 100.000 €/any al llarg de la legislatura. Les borses de
treball que es creuen, per este o un altre motiu, seran transparents, rotatives i accessibles pera la
ciutadania de Rafelbunyol.
Esta proposta a més d'estar inclosa en el nostre programa electoral, també ho estava en el
del PSOE i naturalment, en el frustrat procés de fer un pacte de govern, este era un dels punts que
ja estava negociat i aprovat.
Es per tot allò exposat que presentem les següents PROPOSTES D’ACORD:
1. Que s'aprove la creació d'un Pla d'Ocupació Municipal destinat a donar suport a les
brigades d'obres i neteja dotat amb 60.000-80.000 euros.
2. Que es generen les pertinents borses de treball, que seran transparents, rotatives i
accessibles per a la ciutadania de Rafelbunyol.
3. Que s'incloga en el pressupost per a 2017.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 22
de novembre de 2016, en la que sotmés l'assumpte a votació el mateix va reflectir el resultat
següent: dos vots a favor, dels representants dels grups del partit popular i de Compromís per
Rafelbunyol, una abstenció, del representant del grup d'Independents de Rafelbunyol, i dos vots en
contra, dels representants del grup Socialista..
Produint-se un empat, es repeteix la votació, oferint el mateix resultat, per la qual cosa es va
recórrer al vot de qualitat de l'Alcalde, que va votar en contra.
En conseqüència l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement al Ple de l'Ajuntament amb
el dit resultat.
Continua explicant el Sr. Carbonell que quan l'any passat van tindre el debat dels pressupost van
plantejar esta iniciativa i també per a altres partides. Se’ls va contestar que el SERVEF oferiria
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molts cursos de formació, ocupació… Han acudit a les fonts i a través de l'EMCORP s'ha contractat
a un conserge, dos netejadors i dos jardiners; amb el salari jove es contracta a dos auxiliars
administratius i un bibliotecari. Queda pendent el Pla d'Ocupació Conjunta, les beques de diputació
per a estudiants i la beca de diputació per a postgraduat. En definitiva tenim els mateix que el que
teníem, però a més abans tenien els 50.000 € per a atendre determinades necessitats. És veritat que
l'ocupació deu de ser a través de la formació, però hi ha determinats sectors com són els majors de
55 anys i parats de llarga duració que difícilment entren en estos programes. Saben que s'està
treballant en plans d'ocupació, que pagaran directament Diputació i Conselleria, però consideren
que no és contradictòria una cosa amb allò altre, sol·licitant que es cree eixa partida.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que els pareix
interessant que l'Ajuntament, tal com va fer en 2014 i 2015, cree partides per als aturats de
Rafelbunyol, però el problema ho veuen en la quantitat econòmica i en la forma de posar-ho en
marxa pel fet que inclús no tenen el tancament de comptes de 2016, per la qual cosa desconeixen si
complirem amb els objectius d'estabilitat pressupostària. També cal tindre en compte que la Llei de
Bases de Règim Local en el seu art 7.4 diu que: “Les Entitats Locals només podran exercir
competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la
sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal (…),i no s'incòrrega en un supòsit
d'execució simultània del mateix servici públic amb una altra Administració Pública (…). Tot açò
els indica que primer cal complir el principi d'estabilitat pressupostària i després demanar la
competència a la comunitat autònoma. En el cas de poder portar-ho a terme, tenen clar que estes
partides creades en 2014, 2015 han sigut positives, però que es podria portar a terme a través
d'AEPIR, Pactem Nord, pràctiques en empreses,… amb la finalitat de reciclar i formar les persones.
En definitiva estan a favor que es cree la partida, però no els agrada com es planteja en la moció.
El Sr. Bondía, en representació del grup del Partit Popular, manifesta que estan a favor de la
mateixa, per congruència amb el seu programa electoral on també ho portaven; a més una de les
raons per a no aprovar els pressupostos va ser l'eliminació d'esta partida, perquè consideren que
50.000 € són assumibles per l'Ajuntament. Reitera que la votaran a favor.
El Sr. Ciges, regidor del grup del PSPV-PSOE, després de saludar als presents, reitera la postura del
seu grup en Comissió. Recorda al Sr. Carbonell que en 2014 en els pressupostos es va crear la
partida amb 40.000 € i ara demana el doble amb un pressupost actual inferior al de llavors, la qual
cosa es pot interpretar com que té molta confiança en l'equip de govern o que és més exigent que
amb els anteriors governs. Explica que no tenen la capacitat econòmica suficient per a poder fer
front a totes les demandes dels grups polítics, per la qual cosa han de tindre molt clar l'enfocament
en política d'ocupació per al nostre municipi, sent necessari tindre una bona base de mitjans tècnics
i materials per a fer front a estes polítiques; per això que crearan partides que els permeten tindre
esta base per a fomentar una ocupació menys temporal i amb menys dependència de la corporació.
Aposten pels programes que tenen com a objectiu augmentar l'ocupabilitat de les persones aturades
amb la finalitat d'augmentar la seua inserció laboral combinant la formació amb ocupació, com
poden ser els Tallers d'Ocupació que s’ofereixen des de la Conselleria amb una duració de 12 mesos
amb contracte i remuneració per a l@s alumn@s, obtenint un certificat de professionalitat al
finalitzar els mateixos. Creuen que és en esta línia en què han d'apostar els recursos per a aconseguir
més estabilitat laboral. Encara que no es puga assegurar que les accions plantejades vagen a ser el
100% eficaços com a tots els agradaria; però si cal triar entre un pla de dos mesos d'ocupació
precari a l'any i un pla en què la formació i l'ocupació estan units, amb una duració anual, ben
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remunerat i amb la possibilitat d'obtindre un certificat de professionalitat, tenen molt clar la posició
d'este govern. Finalitza indicant que no es tracta d'una negativa a la moció, sinó d'enfocaments
diferents i de com han d'afrontar la problemàtica.
Indica el Sr. Carbonell que si esperen a un tancament de comptes per a realitzar els pressupostos
estarien acceptant que els mateixos s'aprovarien al juliol i agost, ja que segons la legislació
l'aprovació dels comptes deuen presentar-se abans de juny de l'any següent al tancament, i no és
eixe el procediment habitual. Respecte a la sostenibilitat financera de l'Ajuntament, segons va
indicar l'interventor el dia de la Comissió, s'espera l'obtenció d'una capacitat d'estalvi i per tant hi
hauria diners. És veritat que la formació és important, però cal distingir entre la formació acadèmica
i laboral. La Conselleria i el propi director general estan per la labor que estos programes siguen una
realitat, però també van dir el mateix en els pressupostos passats i no hi ha hagut ni un euro.
Insisteix en el fet que consideren que es tracta de dos plans complementaris. Considera que és un
frivolitat dir que les exigències que fa a este govern són superiors a l'anterior, perquè no és així.
Referint-se al partit Socialista indica que “Nosaltres i vostés tenim un document firmat en el que
s'indicava que esta partida s'anava a incrementar fins a aconseguir els 100.000 € durant esta
legislatura”. Recorda que esta partida va ser conseqüència de destinar el 50% d'allò que s'ha
recaptat de la pujada de l'IBI a la que es van veure obligats pel Sr. Rajoy. Al pensar que açò s'havia
consolidat i ha donat bons resultats,y sent un suport per a les brigades de l'ajuntament, han presentat
la Moció. Si la Conselleria els concedisca la subvenció per a organitzar estos tallers d'ocupació,
millor.
El Sr. Encarnación creu haver entés de la intervenció del representant del Partit Popular que
portaven esta partida en el seu programa electoral, indicant que el seu partit també la portava. Però
no parlaven només de la desocupació, sinó també de la formació. Si ara aproven la moció,
consideren que els limita la possibilitat de cara als pressupostos de 2017 i poder presentar una
partida de cara a la formació dels parats. Realment considera que els limita i els preocupa. La moció
parla de crear una partida amb 60 u 80 mil euros, no de 50.000 com ha indicat el partit popular, per
la qual cosa es tracta de molts diners, i que consideren necessari, però no així la manera de posar en
marxa el pla. Reiteren que el moment de debatre-ho és en els pressupostos i que cada partit present
la seua proposta de cara a la desocupació i a la formació, per la qual cosa entén que la millor
postura a adoptar és l'abstenció per a evitar roïns entesos en l'opinió pública. Realment el seu grup
creu que cal vetlar pels interessos dels parats, i encara estant a favor de la idea presentada, creuen
que cal esperar-se i tindre els resultats del 2016 i veure de quina manera posar en marxa la partida.
Insisteix que si s'aprova, ens limita i ens condiciona de cara a plantejar-se en els pressupostos una
partida que tinga en quanta tant el treball als parats com la seua formació.
El Sr. Bondía considera que es tracta d'una proposta positiva ja. En referència als 50.000 € estava
parlant dels pressupostos de l'any passat, no de la proposta plantejada per Compromís.
El Sr. Ciges afig que porten cinc mesos des que es van aprovar els pressupostos i que tinguen més
confiança ja que els programes arribaran. Quant a l'exigència a l'actual equip de govern, es tracta de
dades objectives: en 2014 demanava una cosa, i ara està demanant el doble. Insisteix en el fet que la
política ocupacional de Compromís és diferent de la del seu grup i potser serà compatible, però els
recursos que té este ajuntament no són suficients.
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El Sr. Carbonell considera que si s'aprova esta moció no es tanca cap possibilitat, perquè la voluntat
de la Generalitat és que els plans d'ocupació siga finançada per ells. Pensa que no es pot generar
partides importants d'emergència social i no atendre la desocupació de llarga duració. Insisteix en el
fet que no es pot esperar a saber els resultats de 2016 i que no es tanquen cap porta. També indica
que no estan demanant el doble, perquè ells han plantejat un interval de 60 a 80 mil euros i si
parlem de 60.000 euros els assegura que no és el doble de 2015. Acaba indicant que ells presenten
una proposta per a crear una partida per a fer front a la desocupació, i que poden agafar-la com a
emergència social.

Sotmesa la moció a votació la mateixa és desestimada per set vots en contra de l@s regidors/es dels
grups del PSPV-PSoE i Independents de Rafelbunyol i sis vots a favor de l@s regidors/es dels
grups del Partit Popular i de Compromís per Rafelbunyol.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE INCLUSIÓ
DE TANQUES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS EN ELS PLECS DE CONDICIONS
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“La contractació pública es basa principalment en criteris objectius (condicions tècniques i
preu) i l'aplicació d'uns principis (lliure concurrència i publicitat), no tenint en compte altres
principis com el caràcter ètic, social i solidari, com el foment de l'ocupació de persones i col·lectius
desfavorits, la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, l'ocupació de qualitat i amb drets i la
protecció mediambiental.
És destacable en este sentit la sentència del Tribunal Suprem (23 de maig de 1997) en la
que s'expressa: " L'administració no està obligada a acceptar el millor preu, sinó l'oferta més
favorable a l'interés públic".
La contractació pública és una ferramenta de què disposen els ajuntaments i des de la que
es pot millorar la vida de les veïnes i veïns i el seu entorn. A través d'una contractació pública
responsable l'Ajuntament pot incidir de manera positiva en la societat i l'economia municipal per a
acabar amb les desigualtats i els desequilibris socials.
Perquè la contractació siga responsable és imprescindible l'exigència de garanties per part
de l'administració local. Eixes garanties es tradueixen en clàusules que hem denominat com a
clàusules socials i mediambientals. Són clàusules socials i mediambientals aquelles estipulacions
que obliguen a les empreses adjudicatàries d'un contracte públic a complir. Junt amb l'objecte
propi del contracte a certs objectius de política social i mediambiental que s'estimen d'interés
general.
Així, la clàusula social i mediambiental, constituïxen una estipulació afegida al compliment
de l'obligació contractual principal, és a dir, l'obra o servici que es tracte.
Certament, les clàusules hauran d'adaptar-se a la particularitat del servici que contemple cada
contracte, atenent segons el cas concret a l'objecte contractual i les seues característiques
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específiques. Però és necessari plantejar uns supòsits generals dins dels quals s'aplicaran les
clàusules. Els dits supòsits generals són:
 Ocupació: es valorarà la creació d'ocupació estable i de qualitat, així com la incorporació
de persones desocupades en l'execució del contracte.
 Inclusió social: es valorarà la creació d'ocupació per a persones discapacitades i amb
dificultats d'accés al mercat laboral (perceptors de renda mínima d'inserció. dones víctimes
de violència masclista. persones aturades de llarga duració).
 Igualtat: es valorarà que les empreses licitadores adopten mesures específiques en matèria
d'igualtat de gènere. Com per exemple la conciliació de la vida personal i laboral de les
persones treballadores.
 Seguretat i salut laboral: es valorarà l'adopció de mesures complementàries que suposen
un increment de les exigències mínimes previstes en la normativa aplicable en matèria de
protecció de la seguretat i salut laboral.
 Medi ambient: es valorarà l'estalvi energètic i d'aigua, l'ús de materials reciclables i la no
utilització de productes contaminants.
En el que al marc legal es referix, tant la Llei de Contractes del Sector Públic (Text refós
aprovat per mitjà del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre) com la Directiva
2004/18/CE de 31 de març de 2004 del Parlament Europeu i el Consell, arrepleguen en la seua
articulat la inclusió de criteris socials en els procediments d'adjudicació i execució.
PROPOSTA D'ACORD
1.-Adquirir el compromís d'incloure en la mesura que es puga, i dins de les circumstàncies
especifiques de cada licitació, la guia pràctica de clàusules de responsabilitat social i
mediambiental publicada per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per als nous plecs de contractació d'este Ajuntament
2.-Informar totes les empreses que actualment tenen contractes vigents amb este
Ajuntament perquè puguen adaptar-se a estes noves tanques.
3.-Publicació de l'aplicació d'estes noves tanques en la Web de l'Ajuntament, i Mitjans de
comunicació que es considere oportú, com a informació per a les empreses que ofereixen
servicis a l'administració pública.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 22
de novembre de 2016, en la que la Moció queda pendent de dictamen, si bé amb la correccions
comentades en la Comissió, els representants dels grups polítics van expressar que es manifestarien
conformes a la seua aprovació pel Ple.
El Sr. Encarnación explica que la moció ha sigut rectificada arreplegant-se les postures de la
comissió informativa. La finalitat de la moció és que en pròximes licitacions a part de criteris
econòmics i tècnics es valoren també el foment d'ocupació estable i de qualitat, la igualtat de
gènere, aspectes mediambientals….. La Conselleria de Transparència ha editat una guia de Tanques
de responsabilitat social i mediambiental, per la qual cosa només deuen a partir d'ara, aplicar-la a
futures licitacions.
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El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, indica que és una de les mocions
que es presenta d'una manera i s'accepten els suggeriments realitzades en la Comissió. Veuen una
moció positiva encara que finalment es tracte de l'aplicació d'una proposta que finalment deurien de
complir, perquè els arriba de Conselleria.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, indica que després de les modificacions els pareix
correcta.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, reitera les paraules del representant del seu
grup municipal en comissió informativa, sobretot després d'afegir el punt 1.
El Sr. Encarnación respon que era de responsabilitat la inclusió de la guia pràctica en la seua moció,
perquè no tenia sentit crear unes clàusules quan per part d'una Conselleria ja s'havia fet.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE FOMENT
DEL COMERICO EN LA NOSTRA LOCALITAT
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“Ens acostem a dates nadalenques, dates en què el consum s'incrementa de forma notable
respecte a la resta de l'any en tot tipus de productes de consum.
Esta localitat té un teixit comercial que gràcies a la cultura i mentalitat emprenedora dels seus
ciutadans ha resultat des de sempre ser un incentiu més per a l'economia del nostre municipi.
No obstant això, des d'anys, l'afluència de centres comercials, grans superfícies i cadenes
de supermercats, ha suposat una minva en els ingressos del comerç detallista, minva agreujada per
la crisi econòmica i la desocupació, factors que han desembocat en una disminució de la renda de
les nostres famílies i amb això en una caiguda generalitzada del consum d'estes.
És per això que des del Grup Municipal Independents de Rafebunyol, es creu necessari
posar en marxa una campanya publicitària, aprofitant tots els mitjans al nostre abast i en
col·laboració amb tots els comerços de la nostra localitat, a fi d'incentivar en dates nadalenques el
consum en els comerços del nostre municipi.
Pel que exposa anteriorment este Grup Municipal presenta les següents PROPOSTA
D'ACORD
1-Creació d'una campanya per a promoure les compres nadalenques en el municipi, amb
cartells de partits per tots els comerços, amb eslògans tipus compra en la teua localitat
inverteix en el teu poble etc.
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2 -Durant el 2017 realitzar en col·laboració amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de
Rafelbunyol (ACE) diferents campanyes de publicitat del nostre comerç local.
3 -Fomentar a través d'ajudes i mitjans de l'Ajuntament la realització de fires.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 22
de novembre de 2016, en la que la Moció queda pendent de dictamen, si bé amb la correccions
comentades, els representants dels grups polítics van expressar que es manifestarien conformes a la
seua aprovació pel Ple.
El Sr. Encarnación explica que la moció és conseqüència del seu programa electoral. I en esta època
de l'any les compres s'incrementen notablement, per la qual cosa s'intenta que es fomente la compra
en el poble. Han indicat una sèrie de campanyes, però estem oberts a qualsevol suggeriment. Esta
proposta encara que parle de Nadal, al punt tercer es generalitza per a tot l'any.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, indica que el suport al comerç
local era un tema que portaven tots els grups en el programa electoral. Afig que esta moció en un
principi era un poc “apocada” amb tant nadal, però que s'ha arreglat llevant el tema de les nadales
per megafonia. Tot açò, lligat a la campanya del govern municipal que esperen que siga en valencià
i amb eslògans més professionals, es faça realitat i siga per a bé del comerç local.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, explica que tot el que siga per a promoure les
compres en els comerços locals és positiu, per la qual cosa la votaran a favor.
El Sr. Ciges, representant del grup del PSPV-PSOE, explica que fa més d'un mes que estan
treballant amb l'Associació de Comerciants i Empresaris per a organitzar una fira del comerç en el
mes de desembre, encara que la intenció és que este tipus de fires també puga realitzar-se en altres
èpoques de l'any, perquè les consideren importants per a la dinamització i foment del comerç local.
Junt amb esta iniciativa s'està treballant en la realització d'una campanya on es faça constar els
avantatges de comprar en el poble, per la qual cosa tot el que arreplega la moció és alguna cosa en
el que ja s'està treballant i per eixe motiu la votaran a favor.
El Sr. Encarnación en referència a les paraules del Sr. Carbonell explica que si una moció que
afecta el comerç del nostre poble és “apocada”, és la seua opinió, no la del seu grup ja que només
volen fomentar el comerç local. No parlaven de posar nadales, sinó de música nadalenca, i era com
una mesura més de suport. Si a vosté –dirigint-se al Sr. Carbonell- no li agrada és una cosa
particular. Insistix que encara que parle del nadal, vol que es generalitze i les campanyes es
realitzen durant tot l'any, tal com s'arreplega en el punt tercer.
El Sr. Carbonell respon que no es prenga a mal el tema de la paraula “apocada” perquè ho ha fet pel
tema del nadal i la de posar les cançons de nadal per megafonia. Una vegada retirat, estan d'acord en
el foment del comerç local i la votaran a favor.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.
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ÀREA DE FOMENT

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE ESTUDI DE
MANTENIMENT I MILLORA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, es llig la moció següent:
“El Polígon Industrial de Rafelbunyol és un motor principal en la nostra economia
municipal. Sent pioners en la seua planificació i posada en marxa en tota la comarca, es va
dissenyar i va preparar amb les exigències que es necessitaven al seu dia.
Després de tots els anys que porta en funcionament, creiem que és important una revisió de la seua
planificació senyalització i necessitats per a la seua modernització.
Creiem que és important adequar-ho a les necessitats que demanda la societat actualment
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents, PROPOSTES D'ACORD:
1. Se sol·licita un estudi als tècnics municipals del polígon de Rafelbunyol on es reflectisca les
necessitats tant en senyalització vial, asfalt, mobiliari urbà, voreres, contenidors,
enllumenat públic….
2. Posar en marxa les actuacions i excepcions que detecte este estudi de manera progressiva i
en la mesura que els pressupostos ho permeten.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de Foment
del dia 22 de novembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Saborit que amb la moció sol·liciten que es realitze un estudi per part dels
tècnics en què s'assenyale les deficiències i s'estimen econòmicament per a pressupostar el que es
puga, no la seua totalitat
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, ratifica les paraules de
comissió recordant que tenen un polígon que ja està vell i necessita una intervenció per a la seua
millora i reactivar-ho. Pensaven que ja existia este informe, però ens han indicat que no, per la qual
cosa estan a favor de la seua realització, incloent-se la il·luminació del polígon que és deficient
segons li han comentat diversos empresaris.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, explica que consideren que és
una moció molt raonable i que pot dur-se a terme, per la qual cosa la votaran a favor.
El Sr. Alcalde exposa que es tracta d'un tema que ja està en marxa, però que la votaran a favor
perquè estan d'acord amb l'esperit de la moció. Quant al tema de la inversió, consideren que la
mateixa serà molt elevada, però que ja ens ho verificarà la memòria valorada que s'acompanye a
l'estudi. Pel que cada any al confeccionar els pressupostos en funció dels ingressos i gastos entre
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tots deuran de decidir que s’inverteix en el polígon, insistint que amb 10.000 € no serà suficient,
sinó que serà una quantitat major.
El Sr. Saborit indica que la quantitat de 10.000 € ha sigut indicada com un exemple, encara que sap
que no és prou. Però si compromet una quantitat més elevada, sap que diran que no, alguna cosa
comprensible, per això deixen la inversió oberta al que es puga cada any.
El Sr. Encarnación afig que quan estava en comissió de govern, es va explorar la possibilitat de
buscar ajudes europees vinculades a l'execució d'inversions a fi de dinamitzar i atraure empreses al
nostre polígon. Considera que tot el que siga sumar està molt bé.
El Sr. Carbonell indica que la moció no parla de 10.000 €, sinó que ha sigut un exemple. De totes
les maneres caldrà avaluar la inversió i els recursos del polígon industrial, preguntant si ho tenen
avaluat. Quant a la inversió que es contemple cada any en els pressupostos considera que dependrà
de l'equip del govern i no de tots els partits. Insisteix que el primer és avaluar les necessitats del
polígon i els recursos que genera.
Respon el Sr. Alcalde que s'està avaluant i no ho tenen acabat encara. Afig que al PP no li
fa falta portaveu, perquè ho té en les files de Compromís, en referència als 10.000 €.
Li respon el Sr. Saborit que no entén eixe comentari, perquè també podrien dir que el PSOE
té el seu portaveu en Independents de Rafelbunyol.
El Sr. Encarnación indica que és una desqualificació que li diga que és portaveu del PSOE, perquè
ell només és portaveu del seu grup polític.
Finalment, sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR EN DEFENSA DEL SECTOR
CITRÍCOLA VALENCIÀ.
Per part del Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular es llig la moció següent:
“El recent acord entre la Unió Europea (UE) i la Comunitat d'Estats d'África del Sud,
constituïx una nova claudicació per part de les autoritats comunitàries davant d'interessos
econòmics molt concrets, els màxims beneficiaris de la qual no són altres que importants empreses
citrícoles de Sud-àfrica i les firmes europees importadores dels seus cítrics, majoritàriament
holandeses o radicades en Gran Bretanya.
Esta aliança comercial, a la que el Parlament Europeu (PE) acaba de donar llum verda per
una àmplia majoria, encarna una vegada més la indefensió en què es troben sumits els països del
sud i els seus respectius sectors agraris enfront de la preponderància i hegemonia que exhibeixen
sense pudor els països del nord. De nou, i per desgràcia, s'ha complit el vell tòpic que resa que
l'agricultura ha tornat a ser utilitzada com a moneda de canvi en el curs de les negociacions per a
aconseguir un acord comercial entre la Unió Europea (EU) i algun país tercer o àrea econòmica
del món. Abans de la ratificació definitiva d'este pacte per part del Consell d'Europa, resultaria
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imprescindible que la UE elaborara el corresponent informe sobre els efectes econòmics, socials,
sanitaris i ambientals que puguen tindre l'aliança amb la comunitat d'Estats africans del Sud.
A tot això cal afegir que, en el supòsit de ratificació del referit acord, seria imprescindible
reclamar algun tipus de compensació per a minimitzar unes conseqüències que, amb tota seguretat,
seran extraordinàriament negatives.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents, PROPOSTES
D'ACORD:
Primera.- L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell per a posar-se en contacte amb la
Presidència del Govern d'Espanya perquè duga a terme les accions oportunes davant del Consell
de la Unió Europea, amb l'objectiu de defendre al sector citrícola valencià, duent a terme les
accions següents:


Sol·licitar la revisió dels Tractats de la Unió amb África meridional per a tornar a la
situació actualment encara vigent.



Reclamar, per al cas que entre en vigor el nou tractat, una compensació per la pèrdua
econòmica que tals acords ocasionen, establint clàusules de salvaguarda que preserven els
interessos citrícoles espanyols, establint contingents a la importació de cítrics sud-africans
en aquells moments estratègics la presència dels quals en els mercats europeus resulta més
perniciosa per a la citricultura espanyola i establint una línia de finançament específic per
a la reconversió de plantacions de taronja navelina i de varietats de mandarina de primera
campanya.



Incrementar la vigilància fitosanitària en els ports d'entrada a la Unió Europea dels cítrics
procedents de països no membres.

Segona.-Traslladar del present acord a tots els grups parlamentaris amb representació i al Govern
d'Espanya.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de
Foment del dia 22 de novembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per unanimitat per al supòsit que la Moció definitiva plantege la correcció sobre
a qui sol·licitar el compliment dels acords.
Preguntats els portaveus dels grups polítics, tots es ratifiquen en la postura manifestada en comissió.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ PRIMERA.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL EN
DEFENSA DEL SECTOR CITRÍCOLA VALENCIÀ
Per part del Sr. Cabonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
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“De nou, la Unió Europea perjudica el nostre camp i aquelles persones que viuen d'ell. Fa
a penes unes setmanes, s'aprovava en el Parlament Europeu una modificació del règim
d'importació de cítrics del sud d'África. Desgraciadament, només els eurodiputats valencians,
murcians i andalusos van votar en contra d'esta barbàrie, la resta d'eurodiputats de l'Estat es van
abstindre o van votar en contra.
Fins ara, els cítrics del sud d'África podien ser importats sense aranzels fins al 15 de
setembre, això volia dir que garantien que durant els mesos d'estiu haguera taronges allà on
volien, però a mesura que començava la campanya de la taronja valenciana, si els sud-africans
volien portar les seues taronges a la Unió Europea havien de pagar unes taxes.
Gràcies a la modificació del règim d'importació de cítrics del sud d'África, podran arribar
fins al 30 de novembre. Tradicionalment, la campanya forta de les navelines és durant els mesos
d'octubre i novembre; si la taronja del sud d'África, “sense llavors, molt sucós i dolç, de textura i
sabor atractiu” com les grans companyies importadores la publiciten, pot arribar a Europa
(incloent el País Valencià i, per tant, sense cap cost, perjudicarà molt notablement les nostres
taronges i, en conseqüència, els nostres llauradors.
La situació econòmica dels llauradors citrícoles valencians és molt roïna i, de nou, des
d'Europa, ens intenten clavar l'estaca de mort.
A tot açò, hem de sumar el risc de contagi d'una plaga de taronges nomenada black spot.
Segons les normes europees de sanitat vegetal, si es detecten més de 14 casos d'esta plaga, s'han de
tancar les fronteres pel risc que corren els nostres cultius a contagiar-se. L'any 2016, el nombre de
deteccions ha sigut més elevat, per contra no sols no hem tancat les fronteres com s'hauria d'haver
fet, sinó que a més els allarguem el termini perquè ells puguen portar sense cap cost taronges al
nostre territori.
Per tot açò, el Grup Municipal Compromís per Rafelbunyol sol·licitem Al Ple de
l'Ajuntament de Rafelbunyol les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. . L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell a posar-se en contacte amb la Presidència
del Govern de l'Estat perquè realitze les accions oportunes davant de la Unió Europea per
a compensar econòmicament per mitjà d'ajudes als llauradors citrícoles valencians.
2. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell a demanar al Govern de l'Estat que presente
les propostes oportunes davant de la Unió Europea per a intensificar i reordenar les
polítiques destinades a la busca i obertura de nous mercats, així com a la conservació dels
mercats actuals, per a pal·liar els efectes de l'entrada sense aranzels de les taronges del
sud d'África.
3. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell a posar-se en contacte amb la Presidència
del Govern per a iniciar els tràmits necessaris perquè esta mesura no es faça efectiva en
l'acord comercial amb el sud d'África i les taronges del sud d'África paguen aranzels a
partir del 15 de setembre i que no entre així en competència deslleial amb la taronja
valenciana.
4. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell a posar-se en contacte amb la Presidència
del Govern de l'Estat perquè busque aliances amb els altres països i aconseguir que els
països voten en contra d'este canvi en el tractat sud-africà.
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5. L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell a posar-se en contacte amb la Presidència
del Govern de l'Estat perquè la Unió Europea garantisca que les taronges complisquen
amb la normativa fitosanitària europea i previnga la possible plaga black-spot”.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de
Foment de 22 de novembre de 2016, en la que l'assumpte és dictaminat favorablement al ple de
l'ajuntament per unanimitat.
Continua explicant el Sr. Carbonell que insten als seus partits, dirigint-se al PSOE i al Partit
Popular, perquè els seus diputats de la Unió Europea reconsideraren la seua postura i voten en
contra.
El Sr. Encarnación, explica que ells també volien presentar una moció d'este tipus, però se'ls
va passar. Consideren que és un assumpte molt important i tot ve per l'ampliació de mes i medi
d'importació de taronja africana sense pagar aranzels, la qual cosa afectarà directament la taronja
primera de la Comunitat. El més greu de tot és que pels interessos de grans superfícies perjudicarà
seriosament els interessos de l'agricultura valenciana. Este va canviar va comptar amb el suport
d'eurodiputats del partit popular, encara que no de tots, perquè els valencians del PP van votar en
contra i l'abstenció d'eurodiputats del partit socialista.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEGON.- PROPOSTA DE L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'AGRICULTORS
ELEVADA AL PLE DE L''AJUNTAMENT SOBRE DEFENSA DEL SECTOR
AGROPECUARI VALENCIANA”
El Sr. Alcalde llig la moció remesa per l'associació AVA-ASAJA
“El sector agropecuari valencià arrossega des de fa ja quatre anys els devastadors efectes
d'una pertinaços sequera. Durant l'últim any hidrològic, la Comunitat Valenciana ha patit un
dèficit de precipitacions un 40% superior a la mitjana històrica, la qual cosa convertix este exercici
en el segon més sec de l'últim medi segle.
Un estudi elaborat per l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) ha permés
determinar que les pèrdues ocasionades en l'agricultura i la ramaderia de la Comunitat Valenciana
a causa d'este continuat dèficit de pluges ascendeixen a un total de 245 milions d'euros.
El rànquing de la devastació està encapçalament pels cítrics, on els productors han hagut
d'assumir sobrecostos davant de la necessitat de realitzar més regs i més tractaments contra les
plagues, a més de patir problemes de calibre que repercutiran en la rendibilitat del cultiu.
No obstant això, el desastre és generalitzat i són les produccions de secà les que s'estan
portant la pitjor part amb importants minves de collita. Així, en l'oliverar s'aprecia un descens en
els rendiments de l'arbratge del 45% i una caiguda de la producció de 72.000 tones, mentres que
en la vinya s'estima un descens productiu de 90.250 tones i en els cereals un total de 17.600 tones.
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Per la seua banda, els ramaders també s'han vist obligats a fer front a una gradual
desaparició dels pastos i en la necessitat d'incrementar, en el cas del bestiar oví i caprí, els gastos
en pinsos per a poder alimentar degudament els animals. Quant al sector apícola, la sequera ha
contribuït a delmar un 20% la població d'abelles.
Tampoc podem oblidar, dins del marc de les inclemències climàtiques, les distintes
tempestats de pedra que han assolat determinades zones del camp valencià en els últims mesos.
Segons les estimacions d'AVA-ASAJA, més de 4.000 hectàrees de superfície agrària s'han vist
greument afectades per la pedra en la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Safor i la plana d'UtielRequena.
Evidentment, estes adversitats climàtiques i les seues negatives conseqüències suposen un
dur colp per a la renda dels professionals del sector que caldria mitigar d'alguna manera ja que es
troben en una situació ja per si mateix molt complicada tal com demostra l'abandó permanent de
terres de cultiu: només en l'últim any van deixar de cultivar-se a la Comunitat Valenciana 3.429
hectàrees de cítrics i 1.785 de vinya.
No cal dir que en tals circumstàncies els professionals del medi rural es troben ara com ara
en una situació límit. Entenem que és una responsabilitat compartida per tots afavorir la posada en
marxa de tots aquells instruments que contribuïsquen al manteniment d'una activitat que, sens
dubte, constituïx la pedra angular sobre la qual se sustenta l'economia i la realitat sociocultural de
tots els nostres pobles.
Per tot això, sol·licitem als membres del ple de l'ajuntament que aproven la següent moció i
que traslladen a les peticions contingudes en la mateixa als Ministeris d'Economia, Hisenda i
Agricultura, així com a la Conselleria d'Agricultura en aquells assumptes que són de la seua
competència directa:
1. Aplicació del mòdul zero en la declaració de l'IRPF corresponent a 2016 a tots aquells
agricultors i ramaders que s'han vist afectats bé pels elevats sobrecostos que han hagut de
suportar en regs addicionals, bé per les circumstàncies negatives derivades del clima
durant 2016.
2. Exempció de l'impost de Béns Immobles (IBI) Rústic per a tots aquells agricultors i
ramaders que hagen sigut víctimes de les circumstàncies apuntades.
3. Reclamar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural la posada en marxa
de crèdits bonificats per a tots els agricultors i ramaders que s'hagen vist afectats per esta
conjuntura adversa.
4. Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural ajudes específiques
per hectàrea per a les parcel·les afectades per esta conjuntura adversa, així com la posada
en marxa d'un pla per a la modernització del regadiu que contribuïsca a pal·liar el dèficit
hídric estructural que pateix la Comunitat Valenciana.
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Agraint per endavant la seua sensibilitat i col·laboració, quedem a la completa disposició de
les seues senyories per a aclarir qualsevol assumpte que estimen oportú. Reben una salutació ben
cordial. Firmat. Cristobal Aguado Llaça. President d'AVA-ASAJA.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de
Foment de 22 de novembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'ajuntament per unanimitat.
Preguntats l@s portaveus dels grups polítics els mateixos es ratifiquen en la postura manifestada en
comissió.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES

DESÉ TERCER.- ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS VINCULATS A LA
IMMEDIATA I APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE LA DITA ASSOCIACIÓ.
Per part de la Sra. Piquer Sancho, regidora de Cultura es llig la proposta següent:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DE CULTURA
L'entorn natural i el patrimonial, dóna compte de la societat que som, del respecte a les
empremtes que els fets històrics han deixat en el nostre terme. Desgraciadament, la gola
especulativa i l'avarícia sense estratègia de benefici col·lectiu han anat esborrant les poques fites
que ens deien d'on venim, com érem i quines societats prèvies han contribuït a la nostra
pervivència.
Moltes persones que hui viuen a Rafelbunyol no saben que hem tingut un terme on
clarament es veia la xarxa de reg d'origen musulmà on la sèquia major de Moncada era l'eix.
Moltes persones desconeixen que Rafelbunyol ho travessa una calçada romana, que no fa
molts anys teníem diverses edificacions medievals, que en la plaça hi havia una presó, que el que
ara és monocultiu de taronger no fa tants anys era secà i hi havia albercoquers, pomes, bresquilles
o peres i en anys de fam, blat. També hi havia horta, on havia aigua, amb cebes, faves o maduixes.
Estem en un moment clau per recuperar encara uns pocs capítols del que hem sigut com a
poble i a un pèl d'oblidar-ho i ser un poble sense passat.
Podríem detallar molts més episodis de la nostra història que pareix que durant anys no ha
interessat a ningú. La nostra responsabilitat institucional és provocar que les generacions que
encara recorden això ho transmeten a les següents, la nostra obligació és intentar que el poble no
oblide el que ha sigut com a poble. A més com a institució tenim l'obligació de contribuir al
manteniment dels escenaris on han ocorregut fets històrics i a la seua explicació didàctica.
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La línia Puig és la línia de defensa de la Guerra Civil que està més prop de la ciutat de
València i que estava traçada entre la muntanya d'El Puig i la de Carassol a Riba-roja. El
recorregut passa per Rafelbunyol, pel pla d'Albire on hi ha algunes restes, però té protagonisme
absolut a la muntanya dels Germanells. En un dels monticles es localitza el centre fortificat dels
Germanells. Conserva dos búnquers i centenars de metres de trinxera. La transformació agrícola
de fa uns anys va destruir un búnquer i desenes de metres de trinxera de l'altre monticle.
Paradoxalment, en la cima es conserven restes d'un poblat de l'Edat del Bronze, pràcticament
inèdit a què la presència de l'exercici republicà no va afectar però la depredació urbanística i
transformadora amenaça seriosament.
La proposta a què adjuntem, en la que s'han implicat tots els municipis que tenen restes de
la línia immediata i alguns que no tenen suposa per una banda, la recuperació del patrimoni
bèl·lic, afavorir la investigació d'un període oblidat per alguns i forçadament silenciat per altres, i
la posada en valor de l'entorn natural.
No podem oblidar que els Germanells ha sigut oblidat durant molts anys a pesar d'aportar
a la història de la Comunitat Valenciana dos fets rellevants, l'existència d'allotjar el jaciment del
Bronze que està més prop de la costa, i la presència de les fortificacions construïdes a l'any 32;
però no és l'únic valor, és l'únic paratge boscós que hi ha al nostre terme municipal i no ens podem
permetre el luxe de deixar-ho perdre.
Per tots estos motius proposem la integració en l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS
VINCULATS A LA IMMEDIATA que té com a finalitats els següents:
1. Promoure accions, mesures i programes d'actuació que perseguisquen l'estudi, protecció
i rehabilitació de la línia Puig Carassol.
2.- La integració i coordinació de les iniciatives polítiques i ciutadanes que adopten els
municipis associats en relació a la Immediata.
3.- La coordinació intermunicipal de les activitats ecoturístiques, culturals, socials i
educatives del patrimoni arqueològic i la recuperació de la memòria històrica de la
Immediata.
4.- Col·laborar i cooperar amb les institucions competents en la matèria en les estratègies
per fomentar l'estudi, protecció i rehabilitació d'este patrimoni bèl·lic. Tot això conforme
amb les competències i atribucions d'estos organismes i atenent als legítims drets i
interessos dels titulars privats dels terrenys, els recursos paisatgístic (naturals i culturals) i
les activitats econòmiques.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes de 22 de novembre de 2016, en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per quatre vots a favor de l@s representants dels grups del
PSPV-PSOE, Compromís per Rafelbunyol i Independents per Rafelbunyol i una abstenció del
representant del grup del Partit Popular.
Afig la Sra. Piquer Sancho que els pobles que actualment integrarien l'associació serien 12: El Puig,
Náquera, Moncada Riba-roja, Paterna, Bétera, SAN Antonio de Benagerber, l’Eliana, Vilamarxant,
Llíria, La Pobla de Vallbona i Rafelbunyol. Hi ha més interessats encara que no estan dins de la
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pròpia línia. Creuen que és una oportunitat de posar en valor nostre patrimoni i part de la nostra
història, així com de protegir un paratge natural molt amenaçat com és dels Germanells.
La Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que en comissió va
expressar que no tenia molt coneixement del tema i volia obtindre major informació. Pareix que es
tracta de 26 quilòmetres de trinxeres i bunquers construïts pels republicans en la primavera de 1938
davant de la invasió de les tropes franquistes. Els pareix correcte que es puga conservar el paratge
natural, preguntant si la proposta d'adhesió a l'associació és per a declarar Bé d'Interés Cultural
(BIC) estos paratges.
Li aclareix la Sra. Piquer Sancho que la intenció és protegir el patrimoni que queda i vincular-ho a
la protecció paisatgística. La declaració dels paratges com BIC és alguna cosa que correspon a la
Conselleria de Cultura. Insisteix que l'objectiu és veure de quina manera es poden preservar i
conservar estos béns.
Aclarida el dubte, respon la Sra. Barrachina que el seu grup prefereix esperar que es forme
l'associació, per a saber quins representants polítics la integren, el cost, el finançament, quina classe
d'experts comptaran la història… Després de les últimes experiències en temes relacionats amb la
guerra civil, preferixen quedar-se al marge, perquè no entenen per què uns elements relacionats amb
la guerra civil deuen eliminar-se i altres protegir-se en funció del grau de simpatia; no els pareix
correcte, per la qual cosa anuncia el vot en contra del seu grup, preguntant si les trinxeres es
conservarien si hagueren sigut franquistes.
El Sr. Carrera, regidor del grup de Compromís per Rafelbunyol, confirma el vot a favor del seu
grup, destacant dos aspectes importants. U és que l'associació pretén protegir, conservar i donar
valor arquitectònic i paisatgístic a la línia Puig-Carassol i a altres vestigis. L'altre aspecte a destacar
és la manera de treballar mancomunadament dels 12 municipis amb el que s'aconseguix
l'optimització dels recursos.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, explica que tampoc veuen clara la proposta. Ha
preguntat i ningú ha sabut explicar-li res. Explica que l'associació deu formar-se i necessita una
junta directiva (presidents, vocals, secretari, tresorer). No se sap que ens costarà adherir-nos, ni si hi
haurà subvenció o no, però hi haurà un treball dels tècnics que caldrà remunerar. Els objectius de
l'associació són molt amplis. Reconeix que hi ha trinxeres, i si hi ha voluntat de conservar-les es pot
fer amb un projecte tècnic i amb els nostres mitjans, sense necessitat d'entrar en l'associació. Insistix
que no veu clara l'adhesió a l'associació, sense saber qui formarà part de les mateixes, qui realitzarà
els informes…, pel que anuncia el vot en contra del seu grup.
Respon la Sra. Piquer Sancho a Independents de Rafelbunyol, que segurament si les trinxeres foren
franquistes estarien cuidades i no seria necessària la seua recuperació. Però la motivació no és qui
les va construir, sinó que estan i estan bé i formen part de la nostra història.
Quant a l'altre tema de retirar vestigis és perquè fan apologia del franquisme i les trinxeres no fan
apologia de res. El plantejament de l'associació és que es tracta d'una oportunitat per a posar en
valor nostre patrimoni natural i ho podem protegir. En resposta al Sr. Saborit li indica que el primer
és aprovar els estatuts i després es decidix l'aportació, encara que la voluntat és que siga zero, i
sol·licitar ajudes a Diputació, Conselleries, Fons Europeus per a finançar el projecte…. Mantindre
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la pineda pels nostres propis mitjans a través de la desocupació agrícola considera que es tracta de
pegats. La intenció és que siga un projecte didàctic, recreatiu i que pose un valor turístic al nostre
municipi. A través de l'associació es poden aconseguir tècnics que estiguen en museus
d'arqueologia unint esforços i posant entre tots en valor alguna cosa que tenim en comú.
Respon la Sra. Barrachina que als tècnics ja els han vist treballar anteriorment. Insisteix que història
és tot, una trinxera i una creu.
El Sr. Saborit explica que la pineda és molt xicoteta i els hòmens de la desocupació agrícola estan
molt capacitats per a la seua neteja i conservació. Només es necessitaria consell per a la conservació
de les trinxeres.
Respon la Sra. Piquer Sancho que sap que és xicoteta, però està amenaçada, perquè la meitat de la
muntanya ha patit una transformació agrícola de regadiu i l'altra meitat està ocupada per
edificacions. El sorprenent és que no haja desaparegut. Està d'acord en què la brigada de la
desocupació agrícola està més que capacitada per a realitzar la neteja de la mateixa, però no estava
parlant d'això, sinó de fer projectes educatius, didàctics i recreatius i per a això sí que es necessita
assessorament tècnic.
Responent a la Sra. Barrachina indica que és veritat que una creu és una creu, com la que hi ha a la
pujada dels Germanells del segle XVII que ningú sap que està, i si es fa açò també es podria posar
en valor. Però un vestigi franquista, que és l'altre tema, és un vestigi; i ho diu la llei i els experts, no
ella.
Finalment sotmesa la moció a votació el ple de l'ajuntament per majoria absoluta de huit vots a
favor de l@s regidors/as dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol i cinc vots en
contra de l@s regidors/as dels grups del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol acorda la
integració en l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS VINCULATS A LA IMMEDIATA, així com a
l'aprovació dels Estatuts reguladors de la mateixa.

DESÉ QUART.- ADHESIÓ A L'ALIANÇA DE CIUTATS PER AL DESENROTLLAMENT
SOTENIBLE. ”
Per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“PROPOSTA DE L'ALCALDIA
La Direcció General de Cooperació i Solidaritat, de la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, hi ha remés a este Ajuntament l'acord adoptat
pel Ple del Consell del dia 15 de gener de 2.016, relatiu a la creació de l'Aliança per al
desenrotllament de Ciutats Sostenibles, sol·licitant del Ple Ajuntament l'adopció d'acords relatius a
l'aprovació de la declaració de l'Aliança de ciutats, i l'adhesió a la dita aliança.
Segons la documentació remesa, L'Aliança de Ciutats pel Desenrotllament Sostenible, respon a la
voluntat del Consell de la Generalitat de difondre i traslladar a nivell local la importància de
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comprometre's amb els Objectius de Desenrotllament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de
Nacions Unides.
L'Aliança de les Ciutats de la Comunitat Valenciana es compromet a abordar el
desafiament de fer realitat la meta d'aconseguir condicions favorables per a la consecució de
l'Agenda 2030 de Desenrotllament Sostenible.
L'Aliança de les Ciutats de la Comunitat Valenciana potenciarà el paper d'una ciutadania
global, que articula una visió local-global del món, a partir del coneixement de la realitat dels
països empobrits i els factors que agreugen la desigualtat, la injustícia social i la iniquitat de
gènere, que contribueixca a formar ciutadans i ciutadanes amb esperit crític, participatius i
solidaris, a favor d'un desenrotllament humà sostenible, equitativa i incloent.
Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar la Declaració d'aliança de ciutats pel desenrotllament sostenible.
Segon.- Acordar l'adhesió de l'Ajuntament de Rafelbunyol a l'Aliança per al
desenrotllament de Ciutats Sostenibles, creada per acord del Ple del Consell de la Generalitat
Valenciana de data 15 de gener de 2.016
Rafelbunyol a 17 de novembre de 2.016. L'ALCALDE”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes de 22 de novembre de 2016, en el que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per quatre vots a favor de l@s representants dels grups del
PSPV-PSOE, Compromís per Rafelbunyol i Independents per Rafelbunyol i una abstenció del
representant del grup del Partit Popular
Preguntats l@s portaveus dels grups polítics, ningú té res a afegir, per la qual cosa sotmesa la
proposta a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la Declaració d'aliança de ciutats pel desenrotllament sostenible.
Segon.- Acordar l'adhesió de l'Ajuntament de Rafelbunyol a l'Aliança per al
desenrotllament de Ciutats Sostenibles, creada per acord del Ple del Consell de la Generalitat
Valenciana de data 15 de gener de 2.016

DESÉ QUINT.- MOCIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Per part de la Sra. Piquer Sancho, regidora d'Igualtat es llig la següent moció institucional:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En 2016, fins al mes de setembre han sigut assassinades en l'Estat Espanyol 43 dones i 2
menors, i hi ha 9 assassinats de dones més en investigació segons dades de la Coordinadora
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Feminista de València i desgraciadament esta xifra haurà quedat desfasada quan debatrem esta
moció.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, L'Assemblea General de l'ONU
va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les
Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat, però també per a la
renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per a lluitar contra
esta alifac.
Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de violència masclista
que continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i
sistemàtica vulneració dels drets humans de dones i xiquetes, més de la mitat de la població. Estes
violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d'un sistema social heteropatriarcal, present
a totes les estructures de la societat, que no considera la igualtat un autèntic dret de les dones.
L'expressa en les lleis escrites mentres que en la vida real manté rols i responsabilitats diferenciats,
resta credibilitat i autoritat en les dones, cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que
transmeten i reprodueixen estereotips que posen l'èmfasi en les responsabilitats i culpabilitats de
les dones, que sobrevalora el que és considerat masculí i devalua i invisibilitza el que és considerat
femení. Presenta com normal que és la seua responsabilitat cuidar dels altres, que el seu treball és
de menys qualitat, que moltes agressions es deuen al comportament d'elles i que les institucions, les
societats o la seua parella tenen dret de decidir per elles. No es tracta de sexe fort i sexe dèbil, i és
tot això el que fa vulnerables les dones.
És per tot això que, a pesar de les reiterades declaracions en contra d'esta violència, els
assassinats que es deriven no disminueixen, així com tampoc les xifres de les agressions que tenen
consideració de delicte penal. És necessari que les institucions públiques manifesten el seu rebuig
de la violència cap a les dones i que les seues declaracions es facen realitat cada dia amb la
coherència de les accions.
Segons l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, en l'Estat Espanyol més d'una
de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència física o sexual per part de la seua
parella i menys d'una quinta part ho ha denunciat. La violència masclista és la primera causa de
mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer orde.
És especialment preocupant el grau de presència de la violència contra les dones entre
jóvens i adolescents, que mantenen perfils de submissió i zels, i ens indica que no estem anant per
on es deu en educació i prevenció. Cal denunciar la LOMCE (Llei Orgànica de Millora de la
Qualitat de l'Ensenyança) que elimina els valors coeducadores.
És també especialment preocupant la situació internacional que obliga a migracions i
desplaçaments per motius econòmics i per persecucions i conflictes bèl·lics, deixant en estos
processos les xiquetes i dones en situacions gravíssimes d'exposició a patir violències.
És per tot això que, Francisco Alberto López López, alcalde de l'Ajuntament de Rafelbunyol
presenta al Ple les següents propostes d'acord:
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1.- Este Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades
per violència de gènere, alhora que expressa el seu rebuig de totes les manifestacions d'esta
violència, redobla el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els
maltractadors.
2.- Este Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les violències masclistes
i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques
desenrotllades a través de les seues regidories.
3.- És per això que es compromet a dissenyar estratègies d'actuació i elaborar els pressupostos
municipals amb perspectiva de gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir,
a.- Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per a detectar on cal actuar i on
cal previndre.
b.- Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i treballadores
municipals perquè siguen sensibles i tinguen estratègies per a treballar les polítiques de
gènere i contra la violència.
c.- Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones que
pateixen violència de gènere.
d.- Desenrotllar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels
àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d'incentivació de l'associacionisme de les dones,
sanitari, d'assistència social, dins les competències municipals i tindre-ho com a criteri
transversal en qualsevol activitat municipal.
4.- Així mateix, es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics de què disposa, tot tipus de
campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i
hòmens i de la violència masclista.
5.- En tant que entitat subvencionadora, este Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en
què l'entitat organitzadora utilitze com a reclam publicitari el cos de les dones de forma sexista.
6.- Dissenyar un pla d'acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en
l'adolescència, amb els valors de la coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat afectiusexual, i que ha de constar d'objectius, accions i calendari, amb la voluntat d'involucrar i
dinamitzar amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat als pressupostos municipals.
7.- Així mateix volem fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l'Estat nostra
preocupació per l'abandó d'actuacions públiques per a protegir a les víctimes de la violència de
gènere i demanar que consideren la violència de gènere un tema d'Estat, d'entre els problemes més
greus i urgents a resoldre. Que assignen els recursos pressupostaris convenients perquè la lluita
siga efectiva i que estos no poden ser disminuïts per cap motiu, ja que amb la situació de crisi que
pateix la nostra societat la vulnerabilitat de les dones augmenta i es fan més necessaris encara.
8.- Exigir als Governs que apliquen i desenrotllen la Llei Integral de Mesures de Protecció Contra
la Violència de Gènere (BOE 1/2004) i la Llei Integral contra la violència sobre la Dona (DGV
7/2012), que siguen dotades convenientment, així com avaluades, que es publiquen dades, les
actuacions i les conclusions.
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9.- Demanar al Govern de l'Estat que desenrotlle i implemente el Conveni d'Istanbul i el
compliment de les recomanacions de la CEDAW. Que es reformen les lleis per a estiguen
reflectides totes les formes de violència contra les dones.
10.- Que s'eliminen les traves a les dones migrants en situació irregular per accedir a les mesures
d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere i que es faça efectiva la
possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència masclista, opció
sexual i d'identitat de gènere.
11.- Reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat, prevenció i ajuda contra la
violència de gènere i oposar-se a la pretensió del Govern de l'Estat de buidar d'atribucions els
ajuntaments, a més d'exigir el finançament necessari.
12. Este Ajuntament s’adhereix a la Declaració de 2017 com a 'Any contra la Violència de Gènere',
impulsada per la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona -CSW61- pertanyent a
ONWOMEN, i amb això el compromís de desenrotllar una política municipal activa, integral,
participativa i coordinada en favor de la igualtat i contra la violència cap a les dones, posant
especial atenció en la violència que pateixen les dones jóvens i adolescents, a més d'augmentar les
partides destinades a igualtat i a lluitar contra la violència de gènere.
13.- Comunicar l'acord plenari al Govern Central, al Consell de la Comunitat Valenciana, a la
Diputació Provincial i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes de 22 de novembre de 2016, en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats l@s portaveus dels grups polítics tots es manifesten a favor. La Sra. Barrachina,
regidor del Grup Independents de Rafelbunyol, aclareix que el seu grup va presentar una moció
respecte d'això que s'ha inclòs en l'orde del dia, però que en comissió van dir que la retiraven ja que
era igual a la institucional.
Aclareix el Sr. Secretari que ha sigut un error ja que la secretària de la comissió informativa no va
transmetre la seua retirada i es va incloure en l'orde del dia, però sí que s'arreplega en l'acta de la
dita comissió la seua retirada.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
ELABORACIÓ D'UN PROGRAMA D'OCI ALTERNATIVOA.
Per part del Sr. Carrera, regidor de Compromís per Rafelbunyol, es dóna lectura a la moció següent:
“Els adolescents i la gent jove dels municipis és un dels sectors poblacionals més
importants perquè es configuren com a relleu generacional i palanca de canvi de la societat que els
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rodeja. És a dir, seran les persones que influiran en el seu entorn en els pròxims anys i,
probablement, atresoren una percepció de la realitat i unes aspiracions diferents dels seus majors.
Este col·lectiu es pot considerar com vulnerable i potent al mateix temps, per situar-se,
majoritàriament, en la seua etapa de formació com a individus i ciutadans. És a dir, quins models
de referència prevalen en elles i ells? Quins valors estem transmetent-los? A ningú se li escapa que
hi ha mostres sobrades que ens permeten afirmar que quant a l'oci, sobretot nocturn, el model
prevalent associa discoteca i alcohol com a lloc i vehicles socialitzadors entre les i els jóvens. Vaja
per davant que esta afirmació no amaga una crítica si no una evidència.
Com a grup municipal una de les nostres funcions és presentar mocions per a oferir
propostes amb la finalitat de millorar l'estat de Rafelbunyol i que, posteriorment, l'equip de govern
durà a terme. Per eixe motiu considerem que és molt important elaborar i oferir un programa d'oci
nocturn alternatiu per la gent jove del poble. Alguns dels objectius més destacats serien els
següents:





Adquirir hàbits saludables i divertir-se.
El desenrotllament personal a nivell físic, psíquic o emocional i social.
Proposar un model d'oci recreatiu deslligant el concepte oci del consumisme i l'alcohol.
Millorar les habilitats socialitzadores a través de les activitats grupals.

Les activitats estarien dirigides a totes les veïnes i veïns compresos entre els 14 i els 29
anys, establint-se, com a exemple, tres grups: de 14 a 16 anys, de 17 a 20 anys i de 21 a 29 anys.
Els horaris òbviament haurien de ser alguna cosa semblant al següent: de 19:30/20:00 hores a
01:00/01:30 hores. En quant a la ubicació de les activitats, hauria de ser en edificis i instal·lacions
públiques i, per tant, seria necessari l'ampliació d'horaris en estos espais.
Els programes d'oci alternatiu no tenen perquè centrar-se a l'oferir activitats noves o d'un
cost econòmic elevat, com sempre es fan en funció de les possibilitats pressupostàries. De fet una
de les estratègies bàsiques per a posar en marxa és traslladar les activitats diürnes que millor
funcionen als horaris nocturns i anar introduint de noves.
És per tot allò exposat que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD
1.- Com en els pressupostos de 2017 es contempla la contractació d'un/a TASOC,
s'elaborarà un esborrany de programa d'oci alternatiu, a partir de la incorporació d'este/a
tècnic/a, prenent com a punt de partida esta moció i serà entregat a la resta de grups
municipals.
2.- Una vegada entregat, es convocarà la Comissió d'Activitats Ciutadanes per a debatre,
posar en comuns dubtes i fer propostes per a millorar-ho”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes de 22 de novembre de 2016, en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per tres vots a favor de l@s representants dels grups del Partit
Popular, Compromís per Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol i dos abstencions de l@s
representants del grup del PSPV-PSOE.
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Aclareix el Sr. Carrera que en comissió va haver-hi debat pel tema de la figura del TASOC, per la
qual cosa van modificar la proposta en este sentit a fi que isca avant, encara que el seu grup
considerava que no era necessària esta figura i que l'equip de govern era capaç de portar a efecte el
pla. La moció és àmplia i oberta, destacant que a través d'este pla es pot fomentar l'associacionisme
juvenil.
La Sra. Barrachina, regidor d'Independents de Rafelbunyol, consideren que es tracta d'un col·lectiu
per al que no s'ha trobat una fórmula d'èxit que perdure en el temps i qualsevol intent és vàlid. Van
a votar-la a favor, una vegada modificat el punt respecte a la figura del tècnic.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, indica que el seu grup està a favor de tot el que
siga fer activitats per a jóvens.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, reitera la proposta del seu representant en
comissió respecte a la proposta inicial del grup Compromís al punt primer on demanaven la inclusió
del tècnic per a l'elaboració de la proposta d'oci, per la qual cosa s'alegren que s'haja modificat la
moció en eixe sentit. Afig que ja hi ha un pla de joventut que va elaborar la TASOC que va estar
durant sis mesos i que se'ls va fer arribar als grups polítics, on ja constaven unes propostes d'oci
nocturn, indicant que vist el consens que existeix en el ple, anuncia el vot a favor del seu grup.
Mostra la seua sorpresa el Sr. Carrera respecte a què moltes vegades que es presenta una moció, i
l'equip de govern respon que ja s'està fent, i no ho dubta que siga així, això demostra que tots
detecten les mateixes necessitats.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Es fa constar que la present moció es va retirar en comissió informativa i per error ha sigut inclosa
en l'orde del dia.

DESÉ OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
“CREACIÓ D'UNA GALA DE L'ESPORT”
Per part de la Sra. Barrachina, regidor d'Independents de Rafelbunyol, es llig la moció següent:
“De tots és coneguda la importància de l'esport com a necessitat indispensable per al
benestar i la salut tant física com mental del cos.
Rafelbunyol és un poble on es practica molt i de forma variada l'esport, gràcies a què
disposem de les instal·lacions necessàries per a esta pràctica, però també a la geografia i situació
d'esta localitat, que permeten amb facilitat disciplines com l'atletisme, ciclisme o la natació.

34

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

Des d'Independents de Rafelbunyol considerem important que l'esport en esta localitat
puga incrementar-se tant en la seua oferta, però sobretot en la seua pràctica. És per això que
entenem que una bona forma per a fomentar i promocionar l'esport seriosa, reconèixer
institucionalment la labor dels esportistes, clubs, persones més destacats en cada una de les seues
disciplines tant ara com en la història d'esta localitat , o inclús persones on la pràctica de l'esport
haja sigut un suport important per a fer front a una malaltia, així com també a les entitats,
empreses, col·lectius que hagen destacat amb el foment i promoció esport en el nostre poble.
Pel que exposa anteriorment este Grup Municipal presenta els següents PROPOSTA
D'ACORD:
1 -Creació d'una GALA DE L'ESPORT anual, com a forma de reconeixement institucional
a esportistes, clubs, entitats, empreses i col·lectius que destaquen en el món de l'esport.
2 -Remetre còpia d'esta moció i acords als diferents clubs o associacions esportives de la
localitat, on se'ls invite a una reunió per a tractar esta proposta i es puguen establir tant les
distintes categories i reconeixements a premiar, com l'organització d'este esdeveniment.
3 -A causa de la importància que representa l'esport i com a suport a esta proposta,
sol·licitem la col·laboració de tots els grups municipals, tant en la promoció per a posada
en marxa d'esta iniciativa, com en l'entrega de premis als esportistes.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes de 22 de novembre de 2016, en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Aclareix la Sra. Barrachina que és una moció sense color polític i en la que poden participar tots. La
idea és fomentar polítiques educatives basades en l'esforç i donar a conèixer totes les disciplines que
es practiquen en el municipi. Es comprendrien diferents perspectives com l'experiència, trajectòries
brillants, esport com a teràpia, és a dir, tot el que ens parega destacable. En comissió la van
qualificar d'ambigua, i no ho és, sinó que és una moció oberta. Insisteix que la idea és fer una festa
de l'esport, dotant d'importància tot el que els parega destacable.
El Sr. Carrera, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, considera que es tracta d'una moció
positiva a què poden fer aportacions. El que coneixen d'altres municipis és que sempre s'ha dut a
terme en pobles de més de 20.000 habitants, però els pareix bona idea poder portar-la a terme ací.
Van proposar la participació activa d'associacions perquè pogueren fer aportacions.
El Sr. Saborit, regidor del grup del Partit Popular, també està a favor de la moció, encara que es deu
de treballar per a triar bé als premiats.
El Sr. Acalde aclareix, respecte a la qualificació d'ambigua en comissió, es referia concretament a
qui formaria part del comité o tribunal que decidirà els premiats. Però si es tracta de reunir a les
associacions esportives i en eixe àmbit que es decidisca, li pareix perfecte, però volia que es
reflectira en la proposta. L'esperit de la moció ho comparteix, per la qual cosa la votaran a favor.
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Insisteix la Sra. Barrachina que la moció està oberta i en ella deuen de participar tots els grups
polítics i les associacions esportives.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

DESÉ NOVÉ.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LES ACTIVITATS QUE PRESTA
LA MERCANTIL REMARASA COM D'ESPECIAL INTERÉS SOCIAL O D'UTILITAT
MUNICIPAL, ALS EFECTES DE L'APLICACIÓ DE LES BONIFICACIONS A APLICAR
EN EL PRÒXIM EXERCICI EN L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Explica el Sr. Alcalde que en el ple passat es van aprovar la modificació d'ordenances fiscals
entre les que s'incloïa la de l'impost d'Activitats Econòmiques, amb la introducció d'un article sobre
bonificació del 95% de la quota corresponent al IAE per als subjectes passius que exercisquen una
activitat econòmica que siga declarada d'especial interés o d'utilitat municipal i que deu de ser
aprovada pel ple de l'Ajuntament.
REMARASA ha sol·licitat esta declaració d'especial interés o d'utilitat municipal per a totes
les seues activitats per concórrer circumstàncies socials a fi que el ple de la corporació faça esta
declaració i puga beneficiar-se d'una bonificació del 95%
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Acció Social del dia 22 de novembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'ajuntament per unanimitat.
Sotmesa la sol·licitud a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda la declaració
de les activitats que presta la mercantil REMARASA com d'especial interés social o d'utilitat
municipal, als efectes de l'aplicació de les bonificacions a aplicar en el pròxim exercici en l'impost
sobre activitats econòmiques.

VINTÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE FOMENT
DEL PLURINGÜSIMO
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidor del grup de Compromís per Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“L'educació valenciana té la seua gran assignatura pendent en el coneixement de llengües.
Més de trenta anys després de l'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament del València (LUEV) el
nostre alumnat no acredita de forma generalitzada i suficient el coneixement de les dos llengües
oficials de les nostres comarques,el valencià i el castellà, i menys encara de l’anglès.
Esta situació entorpeix les oportunitats de la nostra joventut per a obrir-se camí en una
realitat global plena d'oportunitats però també d'exigències en matèria de competència lingüística.
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A hores d'ara, els nostres alumnes coneixen menys valencià del que deurien per la situació
d'inferioritat d'este idioma tant al sistema educatiu com la societat en general, i el nivell d'anglès
està ben lluny de ser mínimament satisfactori L'educació valenciana no s'acosta a hores d'ara a les
recomanacions del Consell d'Europa en matèria lingüística.
Això contrasta amb el gran consens social i polític a millorar l'ensenyança de llengües. El
problema detectat i el diagnòstic compartida ens demana als poders públics que fem una
aproximació rigorosa i radicalment pedagògica per mirar de capgirar la situació i millorar el
coneixement de llengües del nostre alumnat.
Amb l'objectiu d'avançar en la direcció correcta, la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport ha proposat un nou Decret de Plurilingüisme perquè l'alumnat valencià puga
acreditar els coneixements suficients d'anglès, valencià i castellà, amb l'opció d'incorporar una
quarta llengua, al finalitzar els cicles obligatoris. La nova Legislació es plasma en un programa
únic, el Programa Plurilingüe Dinàmic, que tenint en compte el punt de partida de cada entorn
social i educatiu acompanya als centres i a l'alumnat cap al plurilingüisme real i efectiu. Els
diferents nivells en què s'estructurarà arrepleguen les aportacions dels millors experts en
pedagogia lingüística de les universitats valencianes i les experiències plurilingües d'èxit
desenrotllades en territori valencià en les últimes dècades.
En definitiva, un programa amb una sòlida base científica i amb un enfocament realista
partint d'allò actualment existent, que s'allunya de ser òptim, amb garanties d'avançar cap al
coneixement efectiu del valencià, el castellà i l’anglès.
Este nou model proposat, de base pedagògica i rigor científic, contrasta amb les idees que
marcaven els anteriors dissenys de l'ensenyança de llengües, que s'han demostrat poc efectius per
no comptar ni amb els experts en educació plurilingüe de les universitats valencianes ni amb les
experiències d'èxit desenrotllades en el nostre sistema educatiu, ni tampoc posant les ferramentes
de formació a l'abast del professorat que ha d'aplicar l'ensenyança de llengües. L'última proposta
de l'anterior administració de la Generalitat, en 2011, amagava darrere de grans titulars un
arraconament del valencià a l'aula i un brindis al sol pel que fa a l’anglès.
Pels motius abans exposats, presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1 .- Donar suport en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a posar les bases
necessàries per a avançar cap a un plurilingüisme real i efectiu amb base pedagògica i rigor
científic a través de la proposta de Decret de Plurilingüisme, amb l'objectiu de corregir la situació
d'inferioritat del valencià i el desconeixement generalitzat de l’anglès entre el nostre alumnat.
2.- Emplaçar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport perquè vetle perquè
l'alumnat del sistema educatiu valencià finalitze els cicles educatius obligatoris amb un
coneixement real del valencià, el castellà i l’anglès.
3.- Demanar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a què pose a l'abast dels i
les docents les ferramentes necessàries per avançar cap al plurilingüisme amb els programes de
formació docent i els recursos necessaris per a fer-ho efectiu.”
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Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Acció
Social del dia 22 de novembre de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple
de l'ajuntament per tres vots a favor de l@s representants dels grups del PSPV-PSOE i Compromís
per Rafelbunyol i dos abstencions de les representants dels grups del Partit Popular i Independents
per Rafelbunyol.
Aclareix la Sra. Piquer Carbonell que es va comprometre a reenviar el decret perquè els era difícil
trobar-ho. Quan es va acabar la comissió ho va mirar en la pàgina de Conselleria i ho va trobar; el
seu error va ser no rebotar-ho immediatament. Es tracta d'un esborrany en exposició al públic i s'ha
reenviat al Consell jurídic consultiu per a aprovar-ho en el mes de desembre. El seu grup es va
comprometre a presentar la moció en els ajuntaments a fi de recolzar el conseller. El decret busca
garantir coneixements avançats dels alumnes en els dos idiomes oficials i en una llengua estrangera,
refermant l'aprenentatge del valencià i l’anglès que és més deficitari en l'actual sistema
d'ensenyança, plantejant un aprenentatge dinàmic dels idiomes. Destaca que els centres implantaren
el decret de forma progressiva junt amb la Conselleria. Insisteix en el fet que la Conselleria atorgarà
els títols en anglès i valencià en els programes més avançats. A més el que es pretén és superar el
model de dos línies plantejat per la LUEV i que obligava a triar entre la línia en valencià o en
castellà i que actualment es tracta d'un model esgotat i que ha generat que els alumnes nouvinguts
es concentraren en la línia en castellà.
La Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, explica que tal vegada al no
tindre representació en la Talls, en Comissió no tenien molta informació i que ho va trobar abans
que la regidora els enviara la informació. Al reconèixer que el tema havia sigut polèmic, van buscar
informació i els ha portat a la conclusió que el seu vot serà en contra pel fet que utilitza la necessitat
d'aprendre l’anglès a l'obligació d'estudiar el valencià; penalitza el castellà al no donar la mateixa
oportunitat a les dos llengües oficials; si es vol un bon nivell d'anglès es deu d'optar pel valencià.
Insisteix que no la veuen res clara i no els agrada el que proposen pel que la votaran en contra.
La Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular, indica que “han rebut hui a les 17:15 hores el
correu amb la informació del decret i encara que s'ha disculpat, volia puntualitzar-ho. És veritat
que està en la pàgina de conselleria, però els recorda que esta ha sigut modificada recentment i les
coses estan organitzades d'una altra manera i l'esborrany està dins de la pestanya de “plurilingüe”
i no dins de “legislació” on va estar buscant. L'endemà es va posar a buscar-ho i ho va trobar.
Li pregunta a la Sra. Piquer Carbonell si s'ha llegit el Decret o “simplement ha presentat el que
diuen des del seu partit, perquè no ha explicat el verdader objecte del mateix. S'ha limitat a indicar
el que li interessa i no la totalitat del mateix.”
En el seu preàmbul el model proposat diu:






L'educació lingüística ha de ser un model d'educació obert, dinàmic, ric, participatiu i
vinculat a l'entorn sociocultural i sociolingüístic.
S'han de proposar principis de sostenibilitat i complementarietat lingüística.
L'escola ha de reflectir la realitat social.
Comptat i debatut, una formació rica, plural i flexible és premissa
L'educació lingüística ha de tindre una projecció marcadament universalista.
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Vistes les consideracions anteriors, l'objectiu final de l'educació plurilingüe és respondre a
les exigències de la comunicació en una societat avançada actuant de manera responsable i
amb equitat.

“Fins a este punt tot el món estaria a favor i donarien suport al mateix, però si continuen
examinant el Decret diu que desenrotlla el Programa d'educació plurilingüe dinàmic, amb el que es
pretén implantar un sistema educatiu en què els alumnes podran estudiar atenent a tres nivells
lingüístics: Bàsic, en castellà; l'intermedi, línia en castellà que es pot comparar amb l'actual PIP; i
l'avançat, línia en valencià equiparable a l'actual PEV. En el decret es desenrotllen tots els nivells
educatius, però, agafant com a exemple l'etapa educativa secundària, la cosa queda de la manera
següent: si s'agafa l'educació en castellà, es realitzaran dos assignatures en valencià, una en
anglès i la resta en castellà; en el Nivell Intermedi es realitzaran tres assignatures en valencià, dos
en anglès i la resta en castellà; en el Nivell Avançat es cursaria una assignatura en castellà, 2 en
anglès i la resta en valencià. Açò suposa que a l'acabar l'etapa es premia amb un certificat de
llengua en valencià i anglès segons el marc comú europeu de les llengües,” passant a explicar els
certificats que s'obtenen al finalitzar el batxillerat en funció del nivell cursat. Indica que “al
finalitzar l'etapa es premia a una part d'alumnes. Pensen que es tracta d'un text amb una clara
voluntat de segmentar, jerarquitzar, etiquetar i classificar a els alumnes i les alumnes en primera i
segona categoria. Crec que no som animals, i ningú pot incidir en la nostra llibertat de decidir
davant de l'educació i formació dels nostres fills per la seua postura radical davant de la llengua.
Pregunte si de veritat creuen que este decret deixa llibertat d'elecció educativa als centres i als
pares. El Partit Popular som conscients que el que pretenen és implantar un decret que porta
implícit el verdader objectiu. A més detectem problemes de planificació ja que no es presente una
oferta acadèmica equilibrada entre el valencià i el castellà, amb incorporació de l’anglès en un
mateix municipi, dins d'una província i molt menys dins de la nostra comunitat. D'altra banda, la
possibilitat de certificar el coneixement de la llengua de forma automàtica es converteix en un
avantatge exclusiu únicament per als centres que trien el model del Nivell Avançat, que casualment
és el que més càrrega lectiva té en valencià.
Finalment, indicar que pensem que es tracta d'un decret sectari i discriminador, propi de les
dictadures, que ens recorda els anys 40 quan en les escoles separaven els alumnes per sexes, però
ara la separació és per la llengua. El meravellós és poder veure més enllà, creant un decret
plurilingüe on totes les llengües siguen tractades per un igual i que realment forme una societat
multilingüe capaç de comunicar-se en tres idiomes o més, i no utilitzar el joc de l'adoctrinament de
fes el que jo diga i obtindràs una recompensa quan acabes els estudis.
Per a concloure, indicar que si fóra al revés i es premiara més el castellà, també estaríem en
contra, perquè volem un decret que tracte per igual totes les llengües, tenint clara nostres senyes
d’identitat i la nostra condició de valencians.”
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, explica que com a part firmant del pacte del
Botànic i com a grup que ha participat en l'elaboració d'este esborrany de decret, votaran a favor de
la moció.
La Sra. Piquer Carbonell respon a les intervencions que “açò no és una immersió lingüística,
perquè una immersió lingüística seria un decret que diguera que tots estudiàrem en valencià i seria
un error per part de la Conselleria i no tindria en compte la realitat del País Valencià. El que s'ha
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proposat és un decret que intenta que cada centre decideix que programa va a adaptar-se. Respecte
als premis a què hi ha això referència la Sra. Alabort en la seua intervenció, és lògic que si una
persona estudia en castellà, no li donen un certificat de nivell de valencià o d'anglès. No hi ha res
camuflat, perquè cada centre optarà pel nivell que haja triat el Consell Escolar i quan més hores
d'un idioma, és lògic que s'obtinga un certificat. Respecte a què el PP són molt valencians, pensem
que tots els ací presents ho som, i especialment Compromís que és el partit que més defén els
interessos dels valencians segons totes les enquestes. Insisteix que el decret pretén adaptar la
realitat de cada municipi i fomentar l'ensenyança del valencià i de l’anglès i intenta potenciar la
llengua que està més discriminatòria i que actualment no està al mateix nivell que el castellà.”
La Sra. Alabort intervé indicant que “respecte a què no es tracta d'una immersió lingüística,
òbviament no ens obliga a estudiar en una llengua. Però tornant a la seua exposició i al quadro de
l'annex VII on especifica les hores de cada assignatura en el Nivell Bàsic, per què si una persona
tria el Nivell Bàsic té menys hora d'anglès que si tria el Nivell Avançat i no poder obtindre un
certificat de nivell d'anglès? Poden entendre més o menys càrrega lectiva en castellà o en valencià,
però no en anglès. I ací és on parlava de l'obtenció d'un premi. Creuen que es tracta d'un decret
discriminatori per als alumnes”. Contínua indicant que la Sra. Piquer Carbonell només ha fet
referència al Nivell Avançat, no als altres dos nivells, i quina casualitat que és el mateix model que
s'aplica a Catalunya, insistint que este decret arreplega totes les reivindicacions de Compromís i
adaptar-se al model català, segons les conclusions a què arriba després d'analitzar i sintetitzar els
annexos que acompanyen al decret, preguntant per què no es tracta per igual l’anglès en els
diferents nivells i si no seria millor un decret que tractara per igual a totes les llengües.
Aclareix la Sra. Piquer Carbonell que en el decret pretén implantar el trilingüisme i que no
arreplega la política de Compromís, sinó que en l'esborrany d'un decret hi ha hagut un treball fins a
arribar a un consens per part del govern del botànic, pretenent que tant l’anglès com el valencià es
fomenten, enfront de la posició privilegiada del castellà. En referència a comparar el sistema
valencià amb el català, no és el que es pretén, perquè naix del reflex de la realitat del País Valencià.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per huit vots a favor de l@s
regidors/as dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol i cinc vots en contra de l@s
regidors/as dels grups del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol.

VINT-I-UNÉ.- APROVACIÓ INICIAL, PERVIA RATIFICACIÓ DE LA SEUA INCLUSIÓ
EN L'ORDE DEL DIA, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE PROTECCIÓ AL
MENOR.
Per part del Sr. Alcalde se sotmet, en primer lloc, a votació la inclusió d'este punt en l'orde del dia,
el qual és aprovat per unanimitat.
Explica el Sr. alcalde que es tracta d'un tema en què estan treballant des de fa temps i una vegada
conclosa no consideren convenient esperar-se al mes de gener per a portar-la a ple, perquè es tracta
una problemàtica que tots comparteixen, donant-se en comissió les explicacions necessàries. Es
tracta de la proposta inicial que estarà exposada al públic durant un mes i en este període és quan es
reuniran els partits per a parlar del tema i participe també les associacions i col·lectius afectats. El
coordinador d'esta ordenança ha sigut l'inspector cap de la Policia Local, Alfredo Pacheco, a qui
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consideren una persona experta en la matèria i que com va dir en comissió seríem un poble pioner a
aprovar una ordenança d'este tipus.
La Sra. Barrachina, regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol, sol·licita que se'ls remeta
l'ordenança per correu electrònic. Respon el Sr. Alcalde que eixe dia se’ls va facilitar una fotocòpia
de la mateixa. Contesta la Sra. Barrachina que així va ser, però que és amb la finalitat de poder
treballar millor.
Respon el Sr. Alcalde que no hi ha cap inconvenient i que donarà orde perquè se'ls transmeta també
en format electrònic.
La Sra. Piquer Carbonell, regidora del grup de Compromís per Rafelbunyol fa constar que estan a
favor de la urgència de la proposta, però els haguera agradat que s'haguera remés abans per a poder
treballar-la, sol·licitant que li'ls facilita una còpia en valencià. Respon el Sr. Alcalde que quan se'ls
envie en format electrònic, s’envie en les dos llengües, encara que les còpies deixades en els
despatxos està en valencià.
Respecte a allò que s'ha manifestat pel Sr. Pacheco en comissió que es tractava una ordenança
pionera, destaquen dos coses molt importants: Es tracta d'un instrument jurídic que comprén un
ampli aspecte relacionat amb els jóvens: assetjament escolar, absentisme, violència de gènere…. A
més de destacar la presència d'una comissió que treballa de manera molt pròxima i que en comissió
van decidir ampliar la seua composició a tots els membres integrants de la comissió d'acció social.
La Sra. Alabort, portaveu del grup del Partit Popular, reitera la felicitació manifestada en comissió
al Sr. Pacheco per la seua investigació i elaboració de l'ordenança. En comissió els va explicar de
manera genèrica tot el que s'arreplega en la mateixa la qual constituïx un instrument jurídic per a
facilitar les accions en matèria de protecció del menor en el municipi de Rafelbunyol, sent objecte
d'especial atenció la detecció i actuació davant del consum d'alcohol i drogues per part de menors,
l'absentisme i assetjament escolar, la violència exercida per i cap a menors i l'abandó de les
responsabilitats en l'atenció familiar del menor, considerant molt interessant la figura de l'agent
tutor les competències de la qual es desenrotlla àmpliament en el títol 6 de l'ordenança. Per a dur a
terme esta labor, es creu necessària la composició i funcionament de la comissió municipal a través
de la qual es coordinarà el compliment i actuació d'esta ordenança i la composició i, de la qual a
proposta de la representant de Compromís, es va ampliar i es va integrar tots els membres de la dita
comissió, passant a anomenar-los a tots. En l'ordenança també es fa referència expressament a
l'assetjament escolar i a la violència, concretament en l'art. 7 del Capítol II del Títol II, el qual
també passa a llegir. Recorda que el seu partit el passat 27 de maig va presentar una moció rebutjant
la violència escolar i que no va ser aprovada al tindre els vots en contra d'IdRa, al·legant que el Sr.
alcalde deia que s'estava tramitant una ordenança respecte d'això recomanant que es retirara la
moció. Considerant que el seu haguera sigut una abstenció, perquè aquell dia el Sr. Alcalde va llegir
algun dels punts en què s'estava treballant, i hui ja és una realitat. També va votar en contra el
PSPV-PSOE al·legant que compartien la repulsa per este problema, però no la duplicitat del
contingut, i va passar a llegir el text de l'ordenança que s'estava redactant per part de la policia local.
Creuen que en cap moment hi ha duplicitat en la seua moció i en l'esborrany de l'ordenança que es
debat hui, passant a llegir les propostes d'acord de la seua moció, recordant que hi ha una associació
valenciana contra l'assetjament escolar i protocols d'actuació que no s'arrepleguen en l'ordenança i
que van ser objecte de debat el passat 17 de novembre en unes Jornades contra la violència escolar
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que estaven organitzades pel Sindic de Greuges junt amb AVACLAE, on es van tractar mètodes
d'actuació contra l'assetjament escolar, alguna cosa prou difícil de detectar. Afig que el que
pretenien amb la seua moció de maig era la prevenció i no l'actuació. Manifesta que tenint com a
base esta ordenança remodelaren la moció que van presentar al seu dia perquè l'ajuntament s'aculla
a estes propostes de prevenció i poder realitzar xerrades, col·loquis i jornades i volen que se celebre
el dia 2 de maig, el dia contra l'assetjament escolar.

El Sr. Alcalde desitja que es constituïxca la comissió i estiga present en la mateixa perquè
puga aportar tot el coneixement que té sobre la matèria. La intenció que té amb esta ordenança és
que estiga oberta a la participació de tots els grups polítics i quan van votar en contra a la moció del
Partit Popular era perquè volien que haguera un mecanisme que regularen totes les propostes de
prevenció plantejades respecte d'això. I quan ha comentat que s'ha realitzat de manera “altruista”, li
recorda que no és així, sinó que és part del treball dels tècnics i que tant de bo tingueren més en
l'ajuntament.
Aclarix la Sra. Alabort que amb eixe qualificatiu es referia a la inquietud pròpia del Sr.
inspector i que no ha nascut d'una orde.
Sotmesa la moció a votació el ple de l'Ajuntament per unanimitat, acorda aprovar
inicialment l'ordenança municipal de protecció al menor i exposar la mateixa al públic durant el
termini de trenta dies als efectes d'examen de l'expedient i presentació de reclamacions i
suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases
del Règim Local

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

PRIMER.- INFORME DEL CONTROL FINANCER DE LES AJUDES D'EMERGÈNCIA
SOCIAL
Pregunta el Sr. alcalde si algú té alguna cosa que manifestar o es passa al següent punt de
l'orde del dia.
Intervé el Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol per a comunicarli que la dació de comptes és no sols per a ells, sinó també per a la ciutadania i que deurien de saber
l'opinió dels tècnics que segons es desprén de l'informe emés no se segueixen els tràmits legals i
haurien de posar-se en marxa. En el seu informe el Sr. Interventor indica que no passa el tràmit
preceptiu de fiscalització prèvia. En este sentit apunta que no hi ha una ordenança que regule amb
caràcter específic la concessió d'este tipus de subvencions per part de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
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S'ha observat igualment que no hi ha sol·licituds pel registre d'entrada de l'Ajuntament, la concessió
o denegació no es comuniquen formalment… S'ha millorat respecte a anteriors maneres d'actuar,
però cal avançar.
Aclareix el Sr. Alcalde que no hi ha ànim d'amagar res respecte a este tema. Compartix amb
el Sr. Carbonell que este ajuntament hauria de tindre uns mecanismes regulats per a concedir estes
ajudes i ja és un tema que s'ha indicat als tècnics perquè treballen en l'assumpte. El tractar-ho tan de
passada és perquè ja ho han vist en la Comissió, però si tots estan d'acord i és legal, es poden
publicar els informes en la pàgina de transparència.
El Sr. Carbonell manifesta que pareix que estiga donant-li la volta al que ha dit, perquè no
entra en valoracions, simplement ha dit que deuria donar-se compte dels mateixos a la ciutadania.
Aclareix el Sr. Secretari que es pot llegir a allò que s'ha informat en les comissions. A
continuació indica que en la Comissió de comptes del dia 22 de novembre, que expressa el següent:
“ el Sr. Interventor dóna compte de l'informe del control financer realitzat de les Ajudes
d'Emergència Social. Indica que este informe s'ha elaborat per considerar que es tracta d'un bloc
important. Atés que no passa el tràmit preceptiu de fiscalització prèvia s'ha intentat comprovar si
es compleix la normativa de concessió de subvencions públiques, la Llei de Subvencions i el seu
reglament. En este sentit apunta que no hi ha una ordenança que regule amb caràcter específic la
concessió d'este tipus de subvencions per part de l'Ajuntament de Rafelbunyol. En este sentit es
conclou donant una sèrie de recomanacions que es concreten en la redacció d'unes bases
reguladores de la concessió d'estes subvencions, i en la realització d'una convocatòria anual de les
mateixes, on s'expliciten clarament els requisits exigits per la Conselleria als beneficiaris. Açò és
important per a dotar de seguretat jurídica al beneficiari. S'ha observat igualment que no hi ha
sol·licituds pel registre d'entrada de l'Ajuntament, la concessió o denegació no es comuniquen
formalment… S'ha millorat respecte a anteriors maneres d'actuar, però cal avançar.
Entén que tot això comporta un treball afegit, però és essencial per a evitar que la
concessió d'estes subvencions depenga de la discrecionalitat tècnica de la treballadora social, a la
que agraeix la col·laboració mostrada en tot el procés.”
Els membres del ple queden assabentats.

SEGON.- DACIÓ DE COMPTES DE LA REMSIÓN AL MINHAP De l'INFORME
RELATIU A L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA, ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I
REGLA DE GASTO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del contingut d'allò que s'ha expressat en la
Comissió Informativa De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i
Desenrotllament Local del dia 22 de novembre de 2016:
“es dóna compte de la remissió al Ministeri d'Economia i Hisenda de l'informe d'execució
pressupostària, estabilitat pressupostària i regla de gasto, corresponent al tercer trimestre de 2016.
Del dit informe es desprén l'incompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària al mostrar una
necessitat de finançament de -171.285,77 €, aclarint que això ha sigut degut en part a què no
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estaven aplicats la totalitat dels ingressos. Afig que a hores d'ara no hi ha evidències que a la
liquidació del pressupost no es vaja a complir amb els objectius. Igualment indica del compliment
de l'objectiu de deute públic, amb un passiu total de 5.493.042,38 €. Respecte l'avaluació de
l'objectiu de la regla de gasto, no es requereix la seua avaluació en l'execució trimestral, si bé
adverteix 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.

TERCER.- DACIÓ DE COMPTES DE LA REMSIÓN AL MINHAP De l'INFORME DE
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST DEL TERCER TRIMESTR DE 2016
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del contingut d'allò que s'ha expressat en la
Comissió Informativa De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i
Desenrotllament Local del dia 22 de novembre de 2016:
“es dóna compte de la remissió al Ministeri d'Economia i Hisenda de l'informe del
seguiment del pla d'ajust, corresponent al tercer 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

QUART.- DACIÓ DE COMPTES DE LA REMSIÓN AL MINHAP De l'INFORME SOBRE
MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del contingut d'allò que s'ha expressat en la
Comissió Informativa De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i
Desenrotllament Local del dia 22 de novembre de 2016:
“Es dóna compte de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2.016 del
que es desprén que s'han realitzat 463 pagaments dins període legal per import total de 355.794,18
i 9 pagaments fora del període legal per un import de 3.190,40 €, no meritant-se interessos, i tenint
una mitjana de pagament de 26,91 dies.
Els membres del ple queden assabentats.

QUINT.- DACIÓ DE COMPTES DE LA REMISSIÓ AL MINHAP De l'INFORME SOBRE
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del contingut d'allò que s'ha expressat en la
Comissió Informativa De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i
Desenrotllament Local del dia 22 de novembre de 2016:
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“es dóna compte de la remissió al MINHAP de l'informe sobre el període mitjà de
Pagament corresponent al tercer trimestre de 2.016 en el que es reflectix la capacitat de pagament
en dies que té l'Ajuntament, i que en el dit trimestre ha resultat de -6,29, amb una ràtio
d'operacions pagades de -3,08 i d'operacions pendents de pagament -15,02.”
Els membres del ple queden assabentats

SEXT.- DACIÓ DE COMPTES De l'INFORME SOBRE LES RESOLUCIONS DICTADES
PER L'ALCALDIA CONTRÀRIES A INCONVENIENTS FORMULADES PER LA
INTERVENCIÓ DES DE LA CELEBRACIÓ De l'ÚLTIM PLE ORDINARI.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del contingut d'allò que s'ha expressat en la
Comissió Informativa De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i
Desenrotllament Local del dia 22 de novembre de 2016:
“Es dóna compte de l'informe elaborat per la intervenció municipal relatiu a les
resolucions adoptades per la presidència contràries a inconvenients efectuats i resum de possibles
anomalies en matèria d'ingressos.
Els membres de la Comissió queden assabentats.
El Sr. Carbonell va lamentar que es reiteren els inconvenients d'anteriors ocasions, en
especial el relatiu a la contractació d'un policia local amb caràcter temporal per recórrer a una
borsa externa. Se li aclarix que es tracta de la mateixa persona que va estar contractada amb
anterioritat, i que al terme del seu anterior nomenament es va considerar tornar a nomenar-la per
a cobrir la baixa temporal d'una Agent de Policia Local, argumentant el Sr. Alcalde que es tracta
de raons d'operativitat.”
A continuació demana la paraula el Sr. Encarnación per a manifestar que tampoc li pareix
esta la manera correcta de realitzar-ho, perquè són qüestions molt tècniques i la ciutadania vaig
poder no entendre-les. Després d'un debat entre els regidors en què s'indica la conveniència que
estiga present el Sr. Interventor en el ple, intervé el Sr. Secretari per a indicar que és obligació de
l'interventor estar present quan hi ha assumptes de caràcter econòmic en què adoptar un acord. Però
que estos informes poden penjar-se en el portal de transparència.

SÈPTIM.- INFORMES DE RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA DES DE LA
CELEBRACIÓ De l'ÚLTIM PLE ORDINARI
Havent-se entregat informe extractat de les resolucions de l'Alcaldia dictades des de la convocatòria
de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la present sessió, es pregunta si algun Regidor/a
vol algun aclariment, no manifestant ningú res respecte d'això, donant-se per assabentats de les
resolucions dictades.
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OCTAU.- INFORMES DE L'ALCALDIA
El Sr. Alcalde indica que no hi ha res a informar.

NOVÉ PRIMER.- INFORMES DE REPRESENTANTS ÒRGANS COL·LEGIATS I
SUPRAMUNICIPALS
Informa la Sra. Barrachina, regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol i representant
en l'EMTRE, sobre l'última assemblea del mes passat en què es va donar compte de resolucions
presidència de l'últim trimestre, la informació econòmica de l'últim trimestre de 2016, l'aprovació
inicial dels pressupostos per a 2017 i la creació d'una comissió especial per a veure si en els
pressupostos de 2017 la TAMER pot baixar, així com una altra per a seguir la gestió dels ecoparcs.

La Sra. Gimeno, regidora del grup del PSPV-PSOE i representant de l'EMSHI indica que també van
tindre assemblea sent el punt més conflictiu a tractar la pujada de la tarifa en alta de l'aigua, no
estant nostre municipi afectat per la mateixa, indicant que quan tinga l'acta se les passarà.

El Sr. Saborit, regidor del grup del Partit Popular i representant en l'Associació Xarxa
Municipis Valencians cap a la sostenibilitat manifesta que va dimitir el president i el secretari i es
va crear una nova junta i que els passarà la informació per correu..

DESÉ.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Saborit, portaveu del Grup Partit Popular per Rafelbunyol, formula les següents
preguntes presentades per escrit:
1.- Tal com ja els sol·licitem en l'anterior ple, Ens poden facilitar el desglossament del gasto per
escrit de les festes populars i patronals de 2016?
El Sr. Alcalde els facilita còpia del dit desglossament, indicant que el total de gastos de festes
ascendeix a 70.112,60 euros.

2.- Tal com ja els sol·licitem per registre d'entrada, Ens pot facilitar el desglossament detallat del
gasto que ha suposat la celebració del festival de cultura urbana Rafelbunyol, final de Trajecte?
La Sra. Piquer Sancho, regidora de cultura, fa un desglossament detallat concepte per concepte dels
gastos: pintures 178,18 € ja que la resta de pintura utilitzada ho pagava pintures Muntanyesa;
conferència, 122 €; comissariat projecte, 1.573 €; Conferència i projecció documental, 121 €;
pancartes, 212 €; gravació vídeo, 689,70 €; sonorització concert, 700 € facturats directament a
Diputació; publicitat, 2.500 €; disseny, 90 €; dietes artistes urbans i músics, 2.500 € facturats
directament a Diputació. El gasto total ha sigut de 5.507 euros i de 3.200 per a Diputació.
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Els ingressos han ascendit a 5.250 euros: Agricultors de la Vega, 1.000 €; Sada, 1.000
euros; Aigües de València, 3.000 euros; Caixa Popular, 250 euros.
En definitiva el total que ha costat este projecte a Rafelbunyol ha sigut de 257 euros.

3.- Després de sol·licitar-los la informació pertinent, per registre d'entrada, Ens poden informar de
la situació en què es troba la creació i ocupació de la segona plaça de conserge per al CEIP Verjurat
del Miracle, actualment?
Explica el Sr. Alcalde que se li va contestar també. Respon que el 8 de desembre entrarà novament
la conserge que estava de baixa per lactància. S'oferirà al segon de la bossa
4.- Quan té previst convocar la mesa de negociació del personal de l'ajuntament? Convocaran algun
assessor laboral de l'Ajuntament?
El Sr alcalde indica que sí que se li demanarà que vinga a la mesa general de negociació, encara que
no hi ha data encara, però tenen intenció de convocar-la al més prompte possible.

5.- Tornaran a instal·lar les mampares de separació de les dutxes dels vestuaris de les dones en la
piscina coberta?
Respon el Sr. Bellver, regidor d'obres públiques, que de moment no tenen previst tornar a instal·larles.

6.- Cada quant temps s'estan tractant les palmeres contra la plaga del morrut roig?
Respon el Sr. Bellver, regidor de medi ambient, que el tractament ara no és mensual. Es va posar en
contacte amb experts en la matèria i li van indicar que en els mesos d'hivern el tractament no era
necessari que fóra mensual, podia ser cada 40 o 50 dies, per la qual cosa el tractament és de deu
mesos a l'any.
7.- En el Sector I les llums segueixen sense anar després de dos mesos, ens poden dir el motiu?
Tenen previst prendre alguna mesura?
Respon el Sr. Bellver, regidor d'obres públiques, que el tècnic electricista no trobava el problema.
El nou electricista de manteniment creu que pot haver-hi una derivació, ja que s'encenen però a les
hores de la seua encesa s'apaguen i està mirant el problema.
8.- Ens poden explicar el registre d'entrada número 5.478?
Indica el Sr. Alcalde que es tracta d'una factura d'una empresa de la Universitat Miguel Hernández
que desenrotllarà un projecte d'avions no tripulats en uns quants municipis de la província. Van
considerar que es tractava d'un projecte viable i interessant per a l'institut i s'ha convingut amb la
dita empresa, l'ajuntament i l'institut la posada en marxa del projecte.
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9.- La policia té algun indici de qui està realitzant les pintades que estan apraeciendo per tot el
municipi, de manera creixent amb les sigles: lletra “k”, lletra “i” llatina i el número “2”? Tenen
intenció d'esborrar-les?
El Sr. Alcalde respon que li han passat un informe en què s'indica que no hi ha constància de
l'autoria de les pintades.
Respecte a la intenció d'esborrar-les, respon el Sr. Bellver, regidor d'obres públiques, que no
hi ha intenció de fer-ho, però si es creu oportú, esborraran les que hi ha en les fatxades de les
dependències i mobiliari municipal.
Quant a les fatxades privades aclarix el Sr. Secretari que haurà de denunciar-ho, perquè és
un atemptat contra la propietat privada, però l'ajuntament no és responsable i no té per què costejar
el gasto.

10. Ens pot informar en quin punt es troba la nova licitació per a la neteja en el CEIP Mare de Déu
del Miracle. Sabent que el passat 3 de novembre la licitació va caducar.
Respon el Sr. Alcalde que com més prompte millor. S'ha fet la contractació perquè netege els
barracons.

11. L'Ajuntament ha rebut alguna invitació per part del club de futbol per a la presentació dels
equips de la temporada 2016-2017? En cas afirmatiu, la dita invitació estava dirigida únicament a
l'alcaldia o a tots els partits?
Respon el Sr. alcalde que l'ajuntament no ha rebut cap invitació formal. Es va rebre una telefonada
per a informar de l'acte
12. En quina situació es troba l'empresa MONRABAL, l'encarregada de l'enllumenat públic. Crec
que ja ha acabat la concessió.
S’aclareix el Sr. Alcalde que el contracte s'ha extingit i actualment està prestant el servici l'empresa
SICE.
13. En quina situació es troba les conversacions amb la Pobla de Farnals referent a l'enllumenat.
Indica el Sr. Alcalde que demà tenen reunió amb les secretàries, tècnics i gabinets jurídics
per a intentar arribar a un acord.

El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Compromís per Rafelbunyol, realitza les següents
preguntes.
1. Quin ha sigut el cost del projecte RafelFestival? El global i el de detall acte per acte
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Respon la Sra. Piquer Sancho que el cost total ha sigut de 18.811 €. Els ingressos 1.423 €, de la
subvenció de Diputació; 3.990 € de venda d'entrades; i està pendent la subvenció de CulturArts
perquè no hi ha hagut resolució encara.

2. Quin ha sigut el cost del Rafelbunyol, Fi de Trajecte? El global i el de detall.
Es dóna per contestada.

3. Quin ha sigut el cost de les festes de 2016? El global i el detall.
Es dóna per contestada.

4. Quins són els acords a què va arribar l'equip de govern amb AEPIR? Hi ha algun document que
els arreplegue? Podem tindre accés al mateix?
Respon el Sr. Alcalde que no hi ha cap document, només les declaracions de voluntat que es
van publicar en la web després de la reunió que van mantindre, les quals llig a continuació.

5. L'Ajuntament va ser invitat a la presentació del Rafelbunyol CF? En cas afirmatiu, per què no
vam ser invitats la resta de regidors i regidores?
Es dóna per contestada.

6.- Què ha passat amb l'associació Art x Art, que s'han quedat sense lloc per a emmagatzemar el
material que utilitzen?
Respon la Sra. Piquer Sancho, regidora de cultura, que els va demanar que posaren orde en el
material guardat. Després de l'estiu van tindre una reunió la regidora de Joventut i ella mateixa amb
l'associació i més que un lloc d'emmagatzematge demanaven un lloc per a construir l'escenari per a
la seua pròxima actuació, i el lloc de davall de la casa de la cultura no és el més adequat. Els vam
dir que de forma permanent no disposàvem d'un lloc per a poder oferir-los, encara que sí que podien
continuar utilitzant la Casa de Cultura per als assajos,

7.- Per què no s'ha penjat en la web municipal la notícia de la pujada de l'IBI i en canvi sí que s'ha
pujat la de la bonificació de l'IBI i del IAE? No és això populisme i manipulació?
Respon el Sr. Alcalde que es va publicar en la web perquè fluïra la informació i es pogueren
aplicar les bonificacions en la 2017. Respecte a la segona pregunta és una interpretació que fan
vostès, però tots els partits expressem la nostra opinió respecte d'això en les xarxes socials.
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8.- Des de Servicis Socials s'han destinat, per a emergències socials, al voltant de 83.000 € en el que
portem d'any. Sense voluntat d'entrar en els processos d'adjudicació i justificació, quant i per a què
s'han destinat?
El Sr. Alcalde contesta que es destina al pagament de la llum, aigua, gas, necessitats bàsiques. La
Treballadora Social ha indicat que al gener farà una memòria anual per a remetre a la Generalitat i
que es remetrà per correu electrònic als partits polítics perquè tinguen major coneixement del tema.

Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es realitzen
les preguntes següents:
1- Qual és el procediment que s'ha de seguir de persones que no disposen d'internet per a informarse de les parcel·les disponibles de l'Ajuntament en el Sector IV? Disposem de fullets on es detall les
parcel·les disponibles, ubicació, preus i passos que s'ha de seguir per a la compra d'una parcel·la?
Respon el Sr. Alcalde que tota la gent que ve a interessar-se per les parcel·les se'ls dóna la
informació verbal i per escrit.
Aclareix el Sr. Secretari que els funcionaris saben que quan vénen a preguntar se'ls deu de
passar amb el departament de Secretaria per a atendre'ls personalment. No es poden donar fullets
perquè no s'edita eixe tipus d'informació. Hi ha uns plecs de condicions administratius on es detalla
tot el procés i un pla amb la ubicació de les parcel·les i és la informació que es facilita als usuaris
interessats.

2- La seguretat en els edictes públics és molt important, i més quan tenen gran afluència de gent. És
per això fonamental el manteniment i revisió de tots sistemes, mitjans d'extinció i centraletes que
controlen els possibles incendis en estos edificis.
1. Quin era l'estat en què es trobaven al principi d'esta legislatura les instal·lacions d'extintors i
sistemes contra incendis en la casa de la Cultura, Auditori i Col·legi Públic Mare de Déu
del Miracle?
2. Se'ns pot preparar un informe per part dels tècnics o empreses encarregades, on es detall
l'estat d'estos edificis al principi de la legislatura i en este moment?
Respon el Sr. Alcalde que vostè sap com estava la situació i que quan vinga la tècnic que
realitze un informe.
Afig el Sr. Bellver, regidor d'obres públiques, que els extintors estan tots col·locats. Els
sistemes contra incendis s'han posat on s'ha pogut de moment i es continua treballant en això.

3-Hemos rebut consultes per part de veïns d'esta localitat que tenen fills en la guarderia municipal
sobre la possibilitat de pintar un pas de vianants en el carrer on es troba l'escola, i inclús de posar
algun reductor de velocitat. Té l'Ajuntament programat la realització d'este pas de vianants i posada
d'algun reductor de velocitat en este carrer?
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Respon el Sr. alcalde que de moment no hi ha cap proposta respecte d'això. Però si vol fer el prec ho
poden estudiar.
4.- Tenim alguna notícia de la Sentència de la Família Panchorrins.
El Sr. Alcalde demana al Sr. Secretari que explique la situació, indicant que s'està pendent de la
resolució al recurs d'apel·lació sobre la legitimació que tenen els hereus a personar-se en
l'expedient. És un recurs que s'interposa en el Tribunal Superior de Justícia i pot passar molt de
temps perquè es resolga el mateix.

5.- Quantes famílies hi ha actualment a Rafelbunyol amb ajudes de caràcter social (llum, aigua, vals
de menjar, etc)?
1. Es pot detallar quin és el tipus d'ajuda que s'està realitzant i com s'estan distribuint estes
ajudes
2. Es pot preparar un informe per part dels tècnics sobre l'abast d'estes ajudes i estadístiques
dels dos últims anys en esta localitat? (nombre de famílies, tipus d'ajudes, criteris, diferents
modalitats d'ajudes…)
Respon el Sr. Alcalde que en el mes de novembre han sigut 42 famílies. Respecte a la resta de la
pregunta les ajudes realitzades són les mencionades anteriorment basant-se en els criteris de
Conselleria. Quant a l'informe es remet a la memòria que es realitzarà al gener.

6.- Com es troba la licitació dels servicis de climatització i aire condicionat?.
Respon el Sr. Alcalde que està pendent que es revise per la tècnic que està de baixa
maternal. Quan es reincorpore es reprendrà el treball per a la licitació

7.- En quina situació es troben la licitació dels bars dels parcs de la Senyera i Ausias March?
El Sr. Alcalde llig els informes que ha realitzat el Sr. Enginyer municipal en relació amb les
deficiències observades tant en el bar de la Pèrgola del parc Ausias March com en el bar del parc de
la Senyera, indicant que en tant i quant no es procedisca a solucionar les dites deficiències no deuen
d'eixir a licitació l'explotació dels bars.

A continuació el Sr. Carbonell realitza els següents precs i preguntes:
1.- En el punt número 3 de hui, li ha paregut entendre que la iniciativa havia sigut de l'equip
de govern local, és així.
Respon el SR. Alcalde que sí, que es busca regularitzar la situació contra actual de l'empresa
REMARASA amb l'Ajuntament.
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Insisteix el Sr. Carbonell si no ha sigut iniciativa del Consell d'Administració. Li aclareix el
Sr. Alcalde que ho ha sigut a proposta del President.
2.- En el Periòdic d'Ací, va eixir informació sobre el polígon, era evident que es tractava de
publicitat, i posteriorment també va eixir informació en el Llevant, preguntant que va costar estes
publicacions.
Respon la Sra. Piquer Sancho que en el Periòdic d'Ací va costar 363 € i en el Llevant, que va
ser un especial sobre la residència, 262 €.
Pregunta si s'han col·locat els desfibril·ladors. Respon el Sr. Alcalde que s'han aprovat la
compra de dos desfibril·ladors que inclou un curs de formació per a 16 empleats de l'ajuntament.
L'empresa participarà en la fira del comerç a celebrar en nadal. La policia tenia un en el seu vehicle
i este serà per al camp de futbol. Els dos nous un per a la policia i l'altre a la piscina coberta.

Pregunta com està el tema de la renegociació del deute que va proposar el seu grup en una
moció i va ser rebutjada perquè van indicar que ja estan tractant el tema.
Respon el Sr. Alcalde que des del departament d'Intervenció han indicat que era preferible
esperar l'arribada del nou tresorer o tresorera per a portar a terme esta negociació.
A continuació realitza els següents precs. Un era sobre les terrasses i la documentació que
deuria aportar-se. Pregaria que les coses es presentaren en temps i forma perquè no ens passara el
que ens ha passat en esta ordenança i sol·licita que la documentació dels plens s'entregue en temps i
forma.

El Sr. Encarnación explica que es va exposar al públic una ordenança que regulava el tema
dels locals als jóvens i que s'han presentat al·legacions respecte d'això per registre d'entrada,
preguntant què passarà ara i si van a reunir-se amb els veïns. .
Respon el Sr. Alcalde que s'ha passat als tècnics per al seu estudi i respecte a la reunió amb
els veïns també es farà.
Pregunta si els embornals que es van realitzar en el carrer Calvari han donat el resultat que
s'esperava.
El Sr. Bellver, regidor d'obres públiques, contesta que si que funciona prou bé. Però després de les
pluges, les trapes del polígon s'han alçat.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. President va donar per finalitzada la sessió a
les zero hores i trenta minuts del dia 29 de novembre de 2.016, de tot això com a Secretari en done
fe.
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