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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 30 DE MAIG DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit trenta hores del dia 30 de maig de 2016, en la saló
de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors ALICIA PIQUER SANCHO,
SANTIAGO BELVER FURIO, MIREIA GIMENO ROS, FERNANDO CIGES IBAÑEZ,
MIGUEL SABORIT ARRIBAS, MERCE ALABORT FURIO, JUAN CARLOS BONDIA PUIG,
ENRIC CARBONELL I ROS, MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL, MARIO CARRERA
NAVARRO, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ I INMACULADA BARRACHINA SANCHO
que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor alcalde FRANCISCO
ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, assistits per la senyora AMPARO VICENTA BELLVER MORTE,
que actua com a secretària accidental davant de l'absència del secretari titular, 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.
Públicament felicita a la Sra. Amparo Piquer Carbonell, regidor de Compromís per
Rafelbunyol, per haver sigut nomenada recentment secretària d'organització del Bloc, sumant-se a
esta felicitació la resta de regidors.
A continuació se va anar donant compte dels assumptes continguts en l'Orde del Dia,
adoptant-se els següents

ACORDS

A.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Per part del senyor President es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna objecció a l'esborrany
de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 5 d'abril de 2016.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita acta ordenant la
seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

B. PART RESOLUTIVA

PRIMER.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS QUE HAN DE
CONSTITUIR-SE EL PRÒXIM DIA 26 DE JUNY DE 2016 AMB OCASIÓ DE LA
CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS GENERALS
En compliment del que establix l'article 26 de la vigent Llei Orgànica del Règim Electoral General
es procedix a realitzar el sorteig per a la formació de les meses electorals que han de constituir-se el
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pròxim dia 26 de juny de 2016 en ocasió de la celebració de les eleccions Generals, sent el seu
resultat el següent:

SECCIÓ: 001 MESA: A
TITULARS
President: Concepció García Garces
Vocal Primer: Erika Eres Garcia
Vocal Segon: Ángel Daniel Galán Fernández
SUPLENTS
President Suplent Primer: Mª Begoña Gómez Devis
President Suplent Segon: Carmen Ferrer Benito
Vocal 1r Suplent Primer: Concepció Iborra Blasco
Vocal 1r Suplent Segon: Vicente Beltrán González
Vocal 2n Suplent Primer: Miracle Escamilla Cervelló
Vocal 2n Suplent Segon: Sonia Delgado Leal

SECCIÓ: 001 MESA: B
TITULARS
President: María Dolores Terol Bermúdez
Vocal Primer: Pedro Lozano Carriches
Vocal Segon: Esperanza Martínez Batanes
SUPLENTS
President Suplent Primer: Carolina Peña Calataiud
President Suplent Segon: Vicente Eusebio Suárez Rubio
Vocal 1r Suplent Primer: Vicente Sancho Fernández
Vocal 1r Suplent Segon: María Dolores Martí Campos
Vocal 2n Suplent Primer: Eduardo Draps Tejada
Vocal 2n Suplent Segon: Manuel Moliner Marín

SECCIÓ: 002 MESA: A
TITULARS
President: Mari Carmen Expósito Fernández
Vocal Primer: Yaiza del Carme d'Armes Martín
Vocal Segon: Enriqueta Fuentes Girón
SUPLENT
President Suplent Primer: Antonio Bonet Alemany
President Suplent Segon: Amparo Hernándis Ros
Vocal 1r Suplent Primer: Miguel Ángel Crescencio Sánchez
Vocal 1r Suplent Segon: Jordi García Garcerá
Vocal 2n Suplent Primer: Eduardo Xaparro Pardo
Vocal 2n Suplent Segon: José Luis Quadrat Álvarez
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SECCIÓ: 002 MESA: B
TITULARS
President: María Ángeles Osorio Pérez
Vocal Primer: Miguel Ángel Sánchez Vera
Vocal Segon: Amparo Minaya Sánchez
SUPLENTS
President Suplent Primer: Lorena Lull Navarro
President Suplent Segon: Mari Ángeles Leal Bernabeu
Vocal 1r Suplent: Gemma Ramón Sanfélix
Vocal 1r Suplent Segon: Antonio Martí Escamilla
Vocal 2n Suplent Primer: Miracle Lizondo Sancho
Vocal 2n Suplent Segon: Joaquín Ramón Llopis Lull

SECCIÓ: 003 MESA: A
TITULARS
President: María Aranzazu Eizmendi Zugasti
Vocal Primer: María de la O González Armenteros
Vocal Segon: María Hervás Tomás
SUPLENTS
President Suplent: Alba Jorge Cardona
President Suplent Segon: Carlos Gil López
Vocal 1r Suplent Primer: Juan Carlos González Torres
Vocal 1r Suplent Segon: Elena Barragà Martínez
Vocal 2n Suplent Primer: Rafael Chulvi García
Vocal 2n Suplent Segon: Eva María Javaloyes Canyes

SECCIÓ: 003 MESA: B
TITULARS
President: Oscar Ros Cuñat
Vocal Primer: Toreig Flames Rutanen
Vocal Segon: Jaime Ruiz Romero
SUPLENTS
President Suplent Primer: Olga Martín Garrigar
President Suplent Segon: Oscar Serrano Carnerero
Vocal 1r Suplent Primer: Yolanda Lozano Egea
Vocal 1r Suplent Segon: Pedro Montero Garrido
Vocal 2n Suplent Primer: María Desamparados Pérez Llepes
Vocal 2n Suplent Segon: Alberto de Miguel Bosó
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SECCIÓ: 004 MESA: A
TITULARS
President: Lluïa Gómez López
Vocal Primer: Vicente Beltrán Bernet
Vocal Segon: Sergio García Aparisi
SUPLENTS
President Suplent: Francisco Ferri Pérez
President Suplent Segon: María Dolores Aguilera Rosa
Vocal 1r Suplent Primer: María Dolores Ibarra Còmit
Vocal 1r Suplent Segon: Raúl García Civera
Vocal 2n Suplent Primer: Ignacio Ferrando Pérez
Vocal 2n Suplent Segon: Adrián Ferrando Pérez

SECCIÓ: 004 MESA: B
TITULARS
President: Alexis David Soler Hernández
Vocal Primer: Vicente Mallent Varea
Vocal Segon: Miguel Soto García
SUPLENTS
President Suplent Primer: Juan Sancho Tamarit
President Suplent Segon: Juan Vicente Rubio Carbonell
Vocal 1r Suplent Primer: Silvia Rei Argente
Vocal 1r Suplent Segon: Carlos Vázquez Romero
Vocal 2n Suplent Primer: Miracle Piquer Torres
Vocal 2n Suplent Segon: Mari Carmen Martín Jiménez

Així mateix es va acordar per unanimitat remetre el resultat del present sorteig a la Junta Electoral
de Zona de Sagunt perquè realitze els corresponents nomenaments.
En el cas que se sol·licitara per la Junta Electoral de Zona de Sagunt nou nomenament d'algun
càrrec com a conseqüència d'acceptació d'excuses o d'impossibilitat de notificació es proposarà el
nomenament dels suplents que ha permés obtindre el programa informàtic a través del qual s'ha fet
el sorteig.
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ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL
SEGON.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚ. 377/2016 PEL QUE
S'APROVA LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL PER AL
MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES
ADULTES
Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Acció Social i Ciutadana del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
La Sra. Gimeno, regidor d'educació, explica que es tractaria d'aprovar una tercera
Pròrroga del conveni subscrit entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Rafelbunyol per al
manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes subscrit en data 16 de juliol de
2013. Ara s'acorda la pròrroga per una any més que comprén el període comprés entre l'1 de
setembre de 2016 al 31 d'agost de 2017.
Preguntats la resta de portaveus tots es mostren a favor de la firma del conveni.
Sotmesa a votació el Ple de la Corporació per unanimitat acorda ratificar el decret de
l'alcaldia núm. 377/2016 pel qual s'aprova la tercera Pròrroga del conveni subscrit entre la
Diputació de València i l'Ajuntament de Rafelbunyol per al manteniment del Centre Municipal de
Formació de Persones Adultes.

TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA SANITAT
UNIVERSAL.
Per part de la Sra. Gimeno, portaveu del grup PSPV-PSOE, es llig la moció següent:
“Entre les característiques de les polítiques del govern del PP en sanitat, es troben els retalls que
han portat a pèrdua de drets.
Sens dubte, l'aplicació del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues
prestacions va suposar un dels majors atacs al sistema sanitari públic i als drets de la ciutadania,
sobretot dels més desfavorits. Este Reial decret va acabar amb la universalitat de la sanitat i, així
mateix, va suposar la implantació dels copagaments, com és el cas del farmacèutic, incrementantho en les persones actives, implantant-ho en els jubilats i pensionistes i, al modificar El Govern
Valencià del Partit Popular l'article 16 de la Llei 11/2003, es va implantar el copagament també
per a les persones amb diversitat funcional.
El nou Consell de la Generalitat Valenciana, en juliol de 2015, va aprovar el Decret llei 3/2015, de
24 de juliol, pel qual es regula l'accés universal a l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana
que recuperava el dret a l'accés universal a la sanitat, però el govern d'Espanya, del senyor Rajoy,
va recórrer este Decret.
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Al desembre de 2015, el Consell va aprovar els decrets 240/2015 i 39/2015 i els Pressupostos de la
Generalitat per al 2016 contenien la dotació econòmica per import de 41 milions d'euros per a
cobrir els copagaments als pensionistes amb pensions inferiors a 18.000 euros anuals i a les
persones amb diversitat funcional (segons els requisits previstos en la Llei 11/2003), aplicant-los a
partir de l'1 de gener de 2016.
Novament, El Govern de la Nació, en la seua obsessió pel Govern València, ha interposat un nou
recurs contenciós-administratiu davant de Davant del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, intentant retallar drets dels més necessitats.
Per tot açò, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple
els següents ACORDS
 Retirar el recurs contenciós-administratiu presentat davant de davant del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra els Decrets 240/2015 i 39/2015
que regulen les ajudes a pensionistes i a persones amb discapacitat funcional.
 Així mateix, a retirar el recurs Davant del Tribunal Constitucional contra el decret llei
3/2015, de 24 de juliol, que regula l'accés universal a Ia atenció sanitària a la Comunitat
Valenciana.”
Per part de la Sra. Secretària accidental Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Informativa d'Acció Social i Ciutadana del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte va ser
dictaminat favorablement al ple de l'Ajuntament per quatre vots favorables dels representants dels
grups PSOE, Independents de Rafelbunyol i Compromís per Rafelbunyol i una abstenció de la
representant del PP.
La Sra. Gimeno, reitera els acords de la moció per a concloure demanant al Partit Popular que retire
els recursos presentat si també volen una sanitat universal.

La Sra. Barrachina, regidora del grup Independents de Rafelbunyol, ratifica la postura manifestada
en la comissió informativa
La Sra. Piquer, regidora del grup de Compromís per Rafelbunyol, també demana al Partit Popular
que retire els recursos presentats.
La Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular, saluda tots els assistents i als que estan veient la
sessió per streming. Indica que no entraran en un debat desqualificatiu com entenen que si han fet
amb la presentació de la proposta, perquè la seua forma de treballar està basada en el tarannà i en
el saber estar. També manifesta que hi ha un error en la normativa citada, ja que vostés invoquen
el Decret 39/2015 quan creiem que volien dir 239/2015, perquè el primer és competència de la
Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i en ell es regula la certificació de
l'eficiència energètica dels edificis. Entrant en matèria, el nostre partit considera que la normativa
autonòmica pot incórrer en extralimitació de competències invocant l'art. 161.2 de la Constitució
Espanyola motiu pel qual se sol·licita al Tribunal que acorde la suspensió de la norma. A més, la
jurisprudència constitucional establix que la competència estatal de bases de sanitat inclou la
delimitació d'assegurat i les prestacions en matèria de sanitat, així com el finançament de la
Sanitat Pública. La Llei de Cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut establix els requisits
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per a tindre la condició d'assegurat i beneficiari, la cartera comuna de servicis de prestació de
salut pública, a més de l'ús de medicaments i productes sanitaris i l'aportació dels usuaris en la
prestació farmacèutica. Així el Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques va enviar una
comunicació a la Generalitat Valenciana en què informava que s'havien plantejat determinades
discrepàncies amb el Decret llei que regula l'accés universal a l'atenció sanitària a persones
immigrants en la Comunitat i advertia que si no se solucionaven en una comissió bilateral a este
efecte recorrerien la norma al Tribunal Constitucional. Recentment el Tribunal ha alçat la
suspensió del Decret Llei 3/2015 de 24 de juliol pel qual es regula l'accés universal a l'atenció
sanitària a la Comunitat Valenciana. A més el Constitucional va suspendre cautelarment la Llei
valenciana que preveu l'atenció sanitària per a immigrants en situació irregular a l'haver admés a
tràmit el recurs que El Govern Central va presentar contra esta norma. Per a acabar, comunicar
que el govern PP respecta la decisió del Tribunal Constitucional però subratlla que l'alçament de
la suspensió no significa que la llei siga ajustada a la Constitució i sobre el fons de l'assumpte no
hi ha encara sentència, per la qual cosa per tot el que exposa el PP de Rafelbunyol votarà en
contra als acords presentats en esta moció.
La Sra. Gimeno agraïx la rectificació de la normativa invocada, però insistix que el que ha de
rectificar el Partit Popular és el retirar els recursos interposats, sobretot el contenciós administratiu
presentat davant del Tribunal de Justícia.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per deu vots a favor dels regidors
dels grups del PSPV-PSOE, Compromís per Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol i tres vots
en contra dels regidors del grup del Partit Popular

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOL·LICITANT L'AMPLIACIÓ
DE LES BEQUES APROVADES PER L'AJUNTAMENT DE RFELBUNYOL DINS
DELPROGRA CONVOCAT PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA DE
PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JÓVENS ESTUDIANTS.
Per part de la Sra. Alabort, regidora del Partit Popular es llig la següent moció.
“El passat 29 d'abril es van publicar les bases per a la concessió de subvencions a entitats locals
per a la realització de beques de formació en el marc del Programa de pràctiques formatives per a
jóvens estudiants de la Diputació de València (anteriorment conegut com La Dipu Et Beca). En
l'annex I s'indica el nombre màxim de beques per municipi, una quantitat que s'ha vist retallada de
manera dràstica pel qual l'equip de govern de la Diputació, passant de les 3.144 beques atorgades
l'any 2015 a les 1.607 aprovades per a enguany, un 51% menys.
El retall, que afecta tots els municipis, respon que l'actual multipartit que governa la Diputació va
decidir retallar a més de la mitat la dotació pressupostària dedicada en 2016 a este programa.
Davant d'esta decisió, des del Grup Popular en la Diputació de València es recorda que, en el
passat Ple de pressupostos, ja es va denunciar este retall i es va presentar una esmena per a
augmentar esta partida en 1.600.00 euros per a dur a terme este programa en les mateixes
condicions que en edicions anteriors.
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Este és un programa que permet als jóvens millorar els seus coneixements i aportar recursos a
l'economia familiar i que repercutirà, de forma molt negativa, en un gran nombre de jóvens
estudiants que no podran accedir a una d'estes beques per haver-se limitat el nombre d'elles i els
impediran desenrotllar allò que s'ha aprés durant els seus estudis com venien fent fins ara,
impossibilitant-los l'opció d'adquirir experiència tan necessària per a accedir al món laboral. Els
jóvens i els municipis són els grans damnificats d'estes “noves” polítiques.
El deure d'atendre les necessitats del nombre més gran possible d'estudiants que estiguen cursant
els seus estudis en l'actualitat, fa totalment necessari que la quantitat total de beques atorgades no
siga, en cap cas, inferior a la d'anys anteriors.
Amb la disminució del nombre d'estes beques, es veurà perjudicat també el nostre municipi que ha
passat de disposar de 15 beques el passat any a tindre 8 beques per a este 2016; és a dir una
reducció de beques del 53,3% per als jóvens de Rafelbunyol. Este fet suposarà que es deixen de
desenrotllar certes activitats diàries que fins ara venien realitzant els estudiants en el període
estival i que repercutia de forma molt positiva en el dia a dia del nostre municipi.
Per tot el que s'ha exposat anteriorment, sol·licita l'adopció de les següents PROPOSTES
D'ACORD:
1. Instar a la Diputació de València que amplie el nombre de beques aprovades per a
l'Ajuntament de Rafelbunyol en la mateixa quantitat que va tindre l'any 2015 així com la
dotació pressupostaria prou per a cobrir esta ampliació.
2. Instar l'Alcalde de l'Ajuntament de Rafelbunyol que, en cas que la Diputació de
València es negue a ampliar el nombre de beques concedides al nostre municipi amb la
seua corresponent dotació econòmica, siga el propi Ajuntament de Rafelbunyol qui,
amb recursos propis, complemente a les 7 beques que s'han retallat amb la finalitat
d'igualar la quantitat al nombre de beques que es van rebre l'any anterior.”
Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Acció Social i Ciutadana del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat
desfavorablement al ple de l'ajuntament per quatre vots en contra dels representants dels grups del
PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol, i Compromís per Rafelbunyol i un vot a favor del grup
del partit popular de Rafelbunyol.
Explica la Sra. Alabort que la moció es presenta per a desemmascarar algunes afirmacions del
president de la Diputació i del diputat delegat de la Central de Servicis Innovadors i Sostenibles
aparegudes en premsa en relació al pla estratègic Talent jove. En el pressupost de 2016 s'han
presentat tres línies de subvenció, emmarcada en el programa de Gestió de Talents, per un import
total de 3.285.630 €:
 La Dipu et beca amb un total de 1.607 beques per a estudiants universitaris i de cicles
formatius en els mesos de juliol i agost amb un quantia de 500 € al mes per becari.
 La Dipu t'eurobeca amb un total de 50 beques de 5 mesos de duració per a jóvens de fins a
35 anys amb una quantia de 1.500 €/mes amb destinació a Europa.
 Beques de post grau amb una dotació mensual de 1.000 euros/mes, amb una duració
màxima de 12 mesos, destinada a jóvens postgraduats i tècnics superiors de cicles formatius
de grau superior i una beca per municipis.
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A continuació realitza una comparativa amb les beques oferides en 2015 indicant que el pressupost
de l'any passat era de 3.408.600 € i que en l'exercici passat es van oferir 3.144 beques i enguany
només 1.607. Amb esta reorganització del programa de beques, Diputació ha disminuït el nombre
de becaris amb més de 1500 estudiants de la dipu et beca i amb això l'economia familiar dels
mateixos. Som conscients que la nova línia de beques de post grau obri una nova línia per als jóvens
en el sector laboral, però només es podrà presentar un projecte per municipi amb una duració
mínima de sis mesos i màxima de 12 amb la dificultat afegida que ha de ser el propi ajuntament el
que elabore el projecte a desenrotllar per este becari el que pot suposar problemes per als
ajuntaments més xicotets, si la pròpia diputació no llança una ajuda per a la seua elaboració.
La Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, rectifica les paraules de la Sra.
Alabort indicant que no s'han recordat les beques, sinó que s'han reorganitzat d'una altra manera i
enguany s'han tret tres línies de beques, entenent que els jóvens continuen tenint oportunitats. El
pressupost actual és igual o inclús superior, per la qual cosa no entén que siga necessari que el
nostre ajuntament es comprometa a ampliar les beques, passant a valorar la qualitat de duració de
les mateixes manifestant que no creu que 400 € puguen ajudar molt a l'economia familiar, anunciant
el vot en contra del seu grup.
La Sra. Piquer, regidor del grup Compreels meus, també manifesta que no s'ha reduït la partida, sinó
que s'ha redistribuït d'una altra manera. Abans les beques eren bimensuals i en la pràctica servien
per a suplir vacacions i la resta de. Amb este nou programa, consideren més eficaç una beca anual
que les de dos mesos ja que la formació a llarg termini és més efectiva que la bimensual, sense
oblidar que les beques deuen destinar-se per a formar la gent, anunciant també el vot en contra del
seu grup.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, compartix les paraules de la regidora de
Compromís. Afig que la partida de Gestió de Talents s'ha incrementat en aproximàdament 705.000
€, invertint-se durant el govern del PP, un total de 2.450.000 €, mentres que el partit socialista ho ha
fet amb 3.155.000 €. Puntualitza, tal com ha dit la portaveu de Compromís, que actualment hi ha
nous tipus de beques, com és el cas de la de postgrau, la qual dóna garantia de formació i
d'adquisició d'experiència en el món laboral per a la seua posterior incorporació al mateix.
La Sra. Alabort respon que 500 € mensuals és molts diners per als estudiants i pot contribuir a
alleugerir l'economia familiar en els mesos d'estiu. Contestant a les paraules de la Sra. Gimeno li
indica que en la seua primera intervenció ja ha explicat la diferència entre el programa de beques de
2015 i de 2016 i respecte a les xifres estes barallen entre les del PP i les del PSOE. Recorda que el
seu grup està a favor de la reorganització, i per això van votar a favor en Diputació, però han vist
que és una reducció de beques, ja que més de 1.500 estudiants no podran tindre un contacte amb el
món laboral. Amb el retall de Diputació, a Rafelbunyol passem de tindre 15 beques bimensuals o 30
mensuals a 8 bimensuals o 16 mensuals. Indica que Alcaldes del PSOE, com els de Mislata i
Xirivella, també discrepen d'esta nova reorganització de les beques.
Insistix la Sra. Piquer que no es tracta de retalls, sinó d'una redistribució del pla de beques, encara
que reconeix les conseqüències expressades per la Sra. Alabort.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per a insistir en el canvi d'estratègia de Diputació. Els retalls són la
disminució del nombre de beques, l'augment econòmic de la matrícula universitària… que s'ha fet
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durant el govern del PP. Insistix en el fet que és més beneficiós una beca anual que una de dos
mesos.
Insistix la Sra. Alabort que en 2015 la diputació va destinar 3.000.000 d'euros per a la dipu et beca i
en 2016 s'han destinat 1.284.000 € i això és un retall, no una redistribució. Torna a comparar la
dotació de 2015 amb la de 2016, la qual és inferior, indicant que es mire com es mire és un retall
pressupostari i no una reorganització com vostés han argumentat.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és desestimada per deu vots en contra dels
regidors dels grups PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Compromís per Rafelbunyol i tres
vots a favor dels regidors del grup del Partit Popular.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE PREVENCIÓ De
l'ASSETJAMENT ESCOLAR
Per part de la Sra. Alabort, regidora del grup del Partit Popular es llig la moció següent:
“La violència escolar s'ha convertit en un problema de preocupació creixent. Així, en l'últim temps
hem sigut testimonis de com pren protagonisme la violència entre escolars causant de danys físics i
psicològics en alumnes/as arribant en alguns casos, a situacions irreparables.
L'assetjament escolar és una de les formes dominants de la violència escolar que genera enorme
preocupació als pares, professors i institucions públiques a causa de les seues conseqüències. Esta
forma de maltractament que implica agressions físiques, assetjament verbal, bloqueig, fustigació,
manipulació, coacció, exclusió, intimidació i amenaces entre altres, s'ha multiplicat
considerablement sent cada vegada més cruel.
L'assetjament escolar té conseqüències a curt termini, tant per a la víctima que ho patix, com per a
l'agressor que ho infringix i els testimonis que ho presencien. A més, de l'abús patit en la infància
pot tindre un impacte persistent en les víctimes, que es manifesta al llarg dels anys, inclús a
l'arribar a la vida adulta.
El passat 22 de gener el Ministre d'Educació, Cultura i Esport va presentar en el Consell de
Ministres l'esborrany del Pla Estratègic de Convivència Escolar que inclou un total de 70 mesures
amb la intenció que a convivència es convertisca en un dels eixos del nostre sistema educatiu.
L'objectiu del Pla és servir de referència per als alumnes, les famílies i els professors i ho farà a
través del treball coordinat i de cooperació d'uns quants ministeris així com integrant les
actuacions que s'estan duent a terme en les comunitats autònomes.
Per a la prevenció de la violència i la promoció de la convivència en els centres docents no
universitaris de la Comunitat Valenciana, s'han establit diferents línies d'acció per part del Consell
de la Generalitat Valenciana. En 2004, es va crear l'Observatori per a la Convivència Escolar en
els Centres de la Comunitat Valenciana. Al 2005, es va aprovar el Pla de prevenció de la Violència
i promoció de la Convivència als centres escolars (PREVI) al qual establia mesures i facilitava
protocols d'actuació per a ajudar a construir l'escola de la convivència, així com previndre i
gestionar solucions.
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Desgraciadament l'assetjament escolar persistix en la nostra societat, mostrant-se amb moltes i
diverses cares. Amb les noves tecnologies ha entrat en circulació una nova modalitat d'assetjament
el cyberbullying, una altra és el gai bashing o assetjament escolar homofóbico. Per ells, des de
Populars de Rafelbunyol volem manifestar la nostra repulsa davant d'estos actes i pensem que
l'Ajuntament ha d'actuar davant de tal situació. L'Ajuntament ha de tindre un paper de prevenció
que siga complementari al dels protocols actuals o futurs que es puguen posar en marxa pel
Govern Valencià o el d'Espanya; i d'esta manera, l'Ajuntament, braç a braç amb la Mancomunitat i
les AMPAS, ha de tindre un protagonisme actiu en la prevenció de l'assetjament escolar i les
conseqüències de la mateixa causa. Creiem necessari crear un protocol d'actuació dirigit a les
AMPAS i als professionals de l'educació, a través de la Mancomunitat dels Municipis i els seus
servicis socials, per a potenciar una via de comunicació anònima i directa, dels menors i els pares i
mares amb l'Ajuntament amb l'objectiu de protegir al menor i detectar i actuar ràpidament davant
de qualsevol situació de risc ficant en pràctica les seues mesures pertinents per a tallar eixos casos
de violència escolar abans que siga irremeiable. Per tot allò que s'ha exposat anteriorment
presentem al Ple de l'Ajuntament les següents PROPOSTES D'ACORD:
PRIMER. L'Ajuntament en coordinació amb la Mancomunitat de Municipis establirà, en el costat
de les Associacions de mares i pares d'alumnes, un protocol d'actuació per a previndre els casos
d'assetjament escolar en les aules ajudant i orientant pares i mares a reconéixer si els seus fills són
víctimes o agressors de violència escolar i actuar de manera immediata en el cas que es
produïsquen.
SEGON. L'ajuntament de Rafelbunyol sol·licitarà al Govern de la Generalitat totes les mesures de
recolzament necessàries per a poder dur a terme este protocol i garantir la integritat dels nostres
xiquets i xiquetes.
TERCER. L'Ajuntament de Rafelbunyol adquirisca el compromís d'elaborar un Pla Integral
contra l'assetjament escolar i suport als menors assetjats partint de la base del protocol d'actuació
anterior. Un Pla integral que conjugue les mesures de protecció, detecció i actuació tan ràpid com
siga possible i que contemple, com a mínim, campanyes d'informació i sensibilització, xarrades
informatives dirigides a pares i alumnes i tallers de “sensibilització”.”
Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Acció social del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
ple per dos vots a favor dels representants del grup popular Popular de Rafelbunyol i de Compreels
meus per Rarelbunyol i tres abstencions dels representants del grup del PSPV-PSOE i Independents
de Rafelbunyol.
Continua explicant que la violència escolar és un problema creixent des que en 2014 es publicara en
les notícies un cas que va acabar en suïcidi. L'assetjament escolar és una conducta dominant que
preocupa pares, professors i a la societat en general. Es tracta d'un assetjament físic, verbal,
manipulació, amenaces…., que afecta curt i llarg termini, ja que es poden patir les conseqüències al
llarg de tota la vida, i que poden acabar en suïcidi com els casos ja mencionats. Els informes
respecte d'això ens indiquen que este tipus de conductes s'ha quadruplicat i el 46% dels casos
s'inicien als 7 anys. Ja hi ha normativa respecte d'això, però este problema continua creixent,
considerant-ho una cosa intolerable pel que manifestem el nostre rebuig i sol·licitem, amb la unió
de tota la corporació, que s'elabore un protocol d'actuació amb la finalitat d'acabar amb este
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problema tal com demanen en els punts d'acord de la seua moció, que llig a continuació. Indica que
el 2 de maig és el dia internacional contra l'assetjament escolar, i igual que es fa en el Dia de la
Dona, es podria organitzar una setmana temàtica amb tallers i activitats respecte d'això amb
l'objectiu de recolzar les víctimes a fi que s'assenten sols en el seu problema i d'implicar als que
tenen el rol d'agents passius i observadors que amb el seu silenci contribuïxen que el problema
continue. El mètode finlandés kiva utilitza este programa en què es treballa perquè els estudiants
donen suport a la víctima i no a l'acaçador.
La Sra. Barrachina, regidor d'Independents de Rafelbunyol, explica que tots estem units per este
problema. El Sr. Alcalde en comissió ens va indicar que ja s'estava treballant per part de la policia
en la redacció d'una ordenança respecte d'això i va recomanar que es retirara la moció i esperar a
altres d'invitar a tots els partits a realitzar aportacions, però el Partit Popular ha decidit mantindre.
Anuncia que el seu grup decidirà esperar a conéixer l'ordenança a fi d'aprovar un poc més concret.
La Sra. Piquer, regidor de Compromís per Rafelbunyol, explica que des del seu partit també s'està
treballant en el tema. Assimila esta problemàtica a la violència de gènere pel que suposa de notícia
mediàtica, explicant que les administracions han de fer el possibles per a previndre el problema ara
que la societat és més conscient d'un problema que sempre ha existit. Consideren que tots els
mecanismes són bons per a tractar este tema, per la qual cosa manifesta el vot a favor del seu partit.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, compartix la repulsa per este problema, però
no així el tema de la duplicitat del contingut, passant a llegir l'extracte de l'esborrany de l'ordenança
elaborada per la policia local on ja s'arreplega l'assumpte. És un tema sobre el qual s'està treballant,
per la qual cosa anuncia el vot en contra del seu grup a fi d'evitar la duplicitat. Insistix que estan a
favor del fons de la moció, però no consideren operatiu que es dupliquen els temes considerant que
ja estan treballant en el tema.
Respon la Sra. Alabort que no és cap duplicitat votar a favor la moció. Després de la comissió van
parlar amb l'Inspector de la policia local i ens va explicar en què estaven treballant. Ens va
transmetre que voluntàriament estava treballant en un tema que li preocupava i que l'ordenança
contemplava dos vies, una dirigida als estudiants (absència, assetjament escolar…) i una altra a la
violència de gènere. Recorda respecte d'això que en anteriors plens tots van estar disposats a
rebutjar la violència de gènere sense tindre en compte que grup presentara la moció, indicant que no
veuen correcte que voten en contra, ja que creuen que no té res a veure l'estudi de l'Inspector de
policia i la proposta presentada pel seu grup, sinó que es tracta de quelcom complementari i
paral·lel. Indica que voten en contra per tractar-se d'una moció del PP i no d'una proposta
d'Alcaldia.
Indica la Sra. Barrachina que tots tenim la mateixa bona voluntat, simplement han manifestat que
cal esperar que es publique l'ordenança i si veuen alguna carència, complementar-la i treballar
respecte d'això.
Manifesta la Sra. Piquer que ells tenen entés que en la dita ordenança s'està treballant des de fa més
de dos anys, i mentres s'està treballant en ella l'oposició no té coneixement de la mateixa, per la qual
cosa argumentar que per una qüestió de forma no votaran a favor de la moció, ho troba fora de lloc,
perquè tots estem a favor del fons de la qüestió, indica que la duplicitat és degut a la iniciativa
política de l'oposició, perquè moltes vegades no tenim la informació que té l'equip de govern.
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Indica el Sr. Alcalde que és la mateixa forma o fons. L'oposició presenta mocions i el govern
executa, sense ser una qüestió de colors. És una moció amb una declaració de principis excel·lent.
En comissió ja es va indicar que s'estava treballant en una ordenança que regula tot este assumpte i
que si li va proposar que es retirara no va ser per mer capritx, sinó perquè s'està treballant en este
sentit per part de l'Inspector, d'una agent de la policia i de dos becàries. La Sra. Alabort en la seua
intervenció manifesta que hem d'anar tots a una. I tots estem d'acord, invitant-los a unir-se a
l'ordenança per a incloure tot el que es planteja en la moció. Explica que el punt primer, dels acords,
el qual llig, ja s'està produint igual que el número dos, explicant que en la comissió de seguretat del
mes d'agost de l'any passat amb el subdelegat del govern ja es va tractar del tema de protecció al
menor, per la qual cosa ja s'ha tingut contacte amb l'òrgan superior. Conclou indicant que el govern
ja està redactant l'ordenança i es compromet a presentar al ple en breu. Insistix que el govern
executa i ja s'està realitzant el que demana la moció, per la qual cosa els invita novament a unir-se.
Insistix la Sra. Alabort que va parlar amb el Sr. Inspector, el qual li va explicar el contingut de la
moció i que davall el seu punt de vista encara no estava a punt, després d'explicar-li la nostra moció,
va indicar que no veia la duplicitat i que era complementària a l'ordenança. Comunicar que s'uniran
a l'ordenança per a participar de manera activa.

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

ÀREA D'ACTIVIDFADES CIUTADANES

SEXT.- ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT AMB LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE
VALÈNCIA PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL PORTARL
CORPORATIU.
Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia:
“En el Butlletí oficial de la província de data 6 de maig de 2.016, s'ha publicat el model de conveni
per a la millora d'accessibilitat del portal corporatiu.
El Conveni té com a finalitat dotar als portals municipals d'aquells Ajuntaments adherits al
projecte de portals municipals de la Diputació Provincial de les ferramentes adequades per a la
correcta accessibilitat als portals web d'aquelles persones que patixen algun tipus de discapacitat, i
d'eixa manera complir a les previsions del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel
qual s'aprova el text Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat, i del Reial
Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions
bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i servicis
relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació.
El Conveni arreplega les obligacions de les parts, per les quals la Diputació assumix el cost de la
instal·lació de la ferramenta “Inclusite” i l'adequació del portal de l'entitat local, i l'Ajuntament,
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entre altres, assumir el cost de la subscripció anual del servici Inclusite durant la Vigència del
conveni.
A la vista del contingut del Conveni, i considerant que el mateix és convenient subscriure-ho per
raons d'interés social, es proposa al Ple de l'Ajuntament que adopte acord d'adhesió al Conveni per
a la millora d'accessibilitat del portal corporatiu.
Rafelbunyol a 18 de maig de 2.016. L'ALCALDE
Per part de la Sra. Secretària es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica la Sra. Piquer Sancho, regidor de Cultura, Igualtat, Comunicació i Transparència que es
tracta d'una ferramenta, nomenada Inclusite, que ens facilita la Diputació de València per a
permetre l'accessibilitat de la pàgina web a persones amb algun tipus de discapacitat. Explica que
actualment el portal municipal està en procés de modificació i en breu estarà dins dels portals
municipals de diputació i la inclusió d'esta nova ferramenta. Amb el conveni la Diputació assumix
el cost de la instal·lació de la ferramenta i l'Ajuntament, entre altres, assumir el cost de la
subscripció anual del servici Inclusite durant la Vigència del conveni que és de 250 €/anuals
Preguntats els representants dels grups polítics tots es mostren a favor de la proposta.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar l'adhesió al conveni a
subscriure amb la Diputació Provincial de València per a la millora de l'accessibilitat del portal
corporatiu

SÈPTIM.- ADHESIÓ AL CIRCUIT CULTURAL VALENCIÀ
Es dóna compte de la següent proposta de la regidoria de cultura:
“Coneixent el projecte Circuit Cultural Valencià de l'Institut Valencià de Cultura (ens públic de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana).
Tenint en compte que l'Ajuntament de Rafelbunyol disposa d'un equipament cultural com és
l'Auditori de Rafelbunyol.
Considerant que l'entrada en el Circuit suposa la posada en valor de l'Auditori Rafelbunyol i una
ajuda per a la seua programació.
Coneixent els avantatges addicionals que comporta el fet de ser membre del Circuit Cultural
Valencià quant a accés de llistats amb la producció anual de casa un dels sectors artístics, la
informació rebuda a les sessions de treball regulars, l'ajuda per a incentivar la presència dels
programadors i gestors culturals de les institucions públiques adscrites en les fires valencianes
d'arts escèniques, musicals i audiovisuals, i –entre altres- els tallers o cursos de formació que
organitza l'Institut Valencià de Cultura.
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La Regidoria de Cultura proposa l'adhesió al Circuit Cultural Valencià en la Modalitat de Música
per a l'any 2016”.
La Sra. Piquer Sancho, regidor de cultura, informa sobre les condicions per a l'adhesió al projecte
circuit cultural Valencià de l'Institut Valencià de cultura, abans conegut com CulturArts, en la
modalitat de música. Ja es van aprovar els preus públics de l'auditori, requisit indispensable per a
esta adhesió, per la qual cosa ara es demana la seua adhesió en la modalitat de música.
Per part de la Sra. Secretària es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els representants dels grups polítics tots es mostren a favor de la proposta.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar l'adhesió al Circuit
Cultural Valencià, en la modalitat de música.

OCTAU.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
LES CONDICIONS PER AL DESENROTLLAMENT DE PROJECTES D'ART URBÀ I
DETERMINACIÓ D'ESPAIS PERMESOS PER A TAL ÚS.
Es dóna compte de la següent proposta de la regidoria de Cultura:
“El grafiti, street art o art urbà s'entén com una expressió artística de caràcter urbà i alternatiu
que usa bàsicament la població jove per a comunicar i expressar-se.
En els últims anys, l'evolució de l'art urbà com un mitjà d'expressió artística ha causat un augment
considerable de jóvens que busquen murs com a llenç en els quals expressar-se.
Considerant que devem d'oferir als jóvens del municipi de Rafelbunyol vies d'oci alternatiu i
pràctiques culturals contemporànies, l'Ajuntament de Rafelbunyol hi ha disposat cedir determinats
murs d'equipaments municipals o d'espais de titularitat pública per a la realització d'intervencions
artístiques, a més de realitzar activitats per a jóvens que fomenten el civisme, l'educació, però
sobretot, l'expressió artística en l'espai públic.
Considerant que no devem de confondre la pràctica artística amb la pintada incívica, la Regidoria
de Cultura en col·laboració amb la de Joventut proposa esta ordenança amb la intenció de regular
l'ús dels murs declarats lliures i sensibilitzar la població jove cap a la pràctica artística i allunyarlos de la incívica proposant una regulació sancionadora.”
Per part de la Sra. Secretària es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Es proposa una ordenança conjunta de la regidoria de cultura i joventut per a facilitar que els jóvens
puguen utilitzar determinats murs municipals per a desenrotllar la seua activitat d'art urbà. La
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importància de l'ordenança és poder facilitar als jóvens del municipi de Rafelbunyol vies d'oci
alternatiu i pràctiques culturals contemporànies.
Indica la Sra. Barrachina que l'ordenança comprén tots els aspectes que li preocupen des de la
perspectiva de la seua regidoria de medi ambient. Si els temes a pintar estan clars, no hi ha cap
inconvenient en els murs triats. Si una vegada en funcionament, veiem que no funciona
correctament, sempre es pot modificar o millorar.
El Sr. Carrera, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que per al seu grup es tracta
d'una expressió artística més, per la qual cosa estan a favor del foment de l'art i els valors que
desenrotlla. En algunes ciutats ha format part de rehabilitació de barris per a donar vida.
L'ordenança és prou tancada i burocràtica quant a què exposar, quan, com, el reglament
sancionador..., pel que creuen que no deuen de sorgir problemes. Anuncia el vot a favor del seu
grup.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, explica que al seu grup els agradaria que cada
espai tinguera una temàtica concreta, posant com a exemple que en el camp de futbol fora temàtica
esportiva o en el carrer Magdalena sobre la història del municipi. Quant a la utilització de la totalitat
del mur del camp de futbol ho consideren excessiu, considerant que només deuria utilitzar-se una
part del mateix. Conclou anunciant l'abstenció del seu grup reservant-se la possibilitat de presentar
al·legacions en este sentit quan estiga en exposició al públic.
Respon la Sra. Piquer Sancho que no es pot dirigir tant la llibertat creativa dels artistes. El que
delimita l'ordenança és que temes no tractar com és la xenofòbia, la violència, el racisme… Es
pretén donar una llibertat pautada als creadors.
Indica el Sr. Saborit que a Puçol si que es proposava una temàtica manifestant que s'ha llegit les
bases i ha parlat personalment amb el guanyador del concurs.
Li aclarix la Sra. Piquer Sancho que l'ordenança no preveu cap concurs, com ha sigut el cas de
Puçol, sinó que es regulen els murs que es presten per a la seua utilització, com sol·licitar-ho, com
avaluar-ho i el temps d'exposició. Si més avant es planteja la necessitat de fer un concurs sí que es
crearen unes bases específiques i es concretarà més encara.
Finalment sotmesa la proposta a votació, el ple de l'Ajuntament per deu vots a favor dels regidors
dels grups del PSPV-PSOE, Comprimiu per Rafelbunyol i Indepedientes de Rafelbunyol i tres
abstencions dels regidors del grup del partit Popular acorden aprovar inicialment l'ordenança
reguladora de les condicions per al desenrotllament de projectes d'art urbà, i determinació d'espais
permesos per a tal ús, s'exposa al públic durant el termini de trenta dies als efectes d'examen de
l'expedient i presentació de reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o suggeriments,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases
del Règim Local
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NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL AMB MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ DEL DIA De l'ORGULL GAI
Per part del Sr. Carrera, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol es llig la moció següent:
“El dia 28 de juny celebrem l'Orgull de la diversitat sexual, familiar i de gènere. Eixe dia en 1969
es produïren unes quantes revoltes en Stonewall (EE.UU.) per a denunciar la criminalització a la
que estaven sotmeses les persones LGTB+. Aquelles revoltes van suposar l'inici del moviment
contemporani per la igualtat i la dignitat de lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres, bisexuals i
intersexuals. I des d'aquell moment, cada any, moltes ciutats per tot el món commemoren este dia
per a reivindicar els drets, la dignitat i la igualtat per a lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals.
46 anys després, i a pesar de ser un país pioner al reconéixer drets a lesbianes, gais, transsexuals i
bisexuals queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real.
És necessari el reconeixement de tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per ser els i les
màxims responsables de què ara mateix existisquen certs drets reconeguts a les persones LGTB+.
Cal reconéixer també l'existència d'iniciatives de les diverses administracions, des de l'àmbit
municipal a l'europeu que tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la
igualtat i la llibertat de tota la ciutadania.
No obstant això, l'assetjament que les persones LGTB continuen patint en les aules, la
discriminació en el treball i l'exclusió de servicis públics (especialment sanitaris) són alguns
exemples de situacions de desigualtat amb què continuem trobant-nos.
Ja hem donat un pas important en el País Valencià amb la creació d'un grup de treball per a
elaborar l'esborrany del projecte de Llei integral de dret a la identitat i expressió de gènere a la
Comunitat Valenciana promoguda per la Conselleria de Polítiques Inclusives i que ha comptat amb
la col·laboració de les associacions LGTB i que en breu es farà públic. Però serà necessària una
Llei integral a nivell estatal que aborde tota la problemàtica.
Els municipis són els espais més pròxims a la ciutadania, i per açò han de jugar un paper capital
en la normalització del col·lectiu LGTB, sent un referent d'integració i lluita contra la
discriminació. Per això és necessari el seu compromís a donar resposta a la població LGTB en tot
el que siga de la seua competència.
Per tot açò, amb motiu del dia de l'Orgull LGTB, hem de promoure accions per a aconseguir
arribar al final de la carrera per la igualtat i la no-discriminació de les persones LGTB.
Per tot l'anteriorment exposat, el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol es compromet a:
1. Posar en marxa mesures per a promoure el respecte cap a la diversitat sexual i de
gènere en l'àmbit educatiu, familiar i festiu.
2. Instar al Ministeri de Sanitat a què torne a la cartera de servicis bàsics el dret a l'accés a
la reproducció assistida per a parelles de dones i dones fadrines.
3. Instar el Govern Central per a demanar l'aprovació d'una llei integral trans
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4. Donar suport a l'associacionisme LGTB a través de la realització conjunta d'accions de
sensibilització, especialment en l'àmbit infantil i juvenil.
5. Penjar, amb motiu del dia de l'Orgull LGTB, la bandera de l'arc iris en el balcó de
l'Ajuntament.
De la present moció es donarà trasllat:
als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
Al Ministeri de Sanitat
Al Govern Central
A les associacions LGTB del País València”
Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per quatre vots a favor dels representants dels grups PSPVPSOE, Partit Popular i Compreels meus per Rafelbunyol i una abstenció del grup Independent de
Rafelbunyol.
Explica el Sr. Carrera que es pretén donar major visibilitat a estos col·lectius per a poder tractar-los
amb normalitat.
La Sra. Barrachina, reitera les paraules de la Comissió, indicant que entén que es tracte de mocions
de grup, però el seu grup és de caràcter local sense un equip jurídic definit que els puga ajudar a
posicionar-se en estos temes. Per tant i com no volen danyar ni perjudicar els drets de ningú i
davant d'un desconeixement profund del tema, anuncien l'abstenció del seu grup.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, reitera les paraules manifestades en la comissió.
La Sra. Piquer Sancho, regidor del grup del PSPV-PSOE, manifesta que estan a favor d'un col·lectiu
que havia estat discriminat per raó d'orientació sexual fins a l'aprovació de lleis que afavorien a
estos col·lectius durant el govern del Sr. Zapatero, recordant que la primera vegada que va ondejar
una bandera d'esta simbologia va ser l'any passat als pocs dies de prendre possessió del seu càrrec
en l'Ajuntament del grup socialista, per la qual cosa manifesta el grup a favor del seu grup.
El Sr. Carrera indica que li resulta curiós que el grup independents de Rafelbunyol, que forma part
de l'equip de govern, no tinga clar la posició del seu grup i més quan tal com ha recordat la Sra.
Piquer Sancho l'actual equip de govern va ser el primer a penjar una bandera multicolor en el balcó
de l'Ajuntament.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és dictaminada favorablement per nou vots a
favor dels regidors dels grups del PSPV-PSOE, Compromís per Rafelbunyol i dels regidors Sr.
Saborit i la Sra. Alabort del grup del Partit Popular i tres abstencions dels regidors del grup
Independents de Rafelbunyol i del Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular.
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ÀREA DE FOMENT

DESÉ.- PROPOSTA FORMULADA PER AIGÜES DE VALÈNCIA SA D'IMPLANTACIÓ
D'UNA TARIFA FINALISTA D'INVERSIONS
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“L'entitat adjudicatària dels servicis d'aigua potable i clavegueram, Aigües de València S.A., ha
elevat a l'Ajuntament una proposta d'implantació d'una tarifa finalista per a l'execució d'inversions
per a la millora i renovació de les xarxes d'aigua potable.
A tals efectes, han acompanyat amb posterioritat un estudi justificatiu de les inversions a
realitzar amb càrrec a la tarifa finalista proposta.
Esta Alcaldia considera precís que la dita proposada, amb caràcter previ al Ple, siga
avaluada i si és el cas dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Foment, perquè
la mateixa eleve al Ple de l'Ajuntament la proposta d'acord que considere més adequada als
interessos municipals.
Rafelbunyol a 20 de maig de 2.016. L'ALCALDE”
Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de
Foment del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte va ser mateix és dictaminat favorablement
al Ple de l'Ajuntament per tres vots a favor, dels representants dels grups Socialista i Independents
de Rafelbunyol, i dos abstenció, dels representants del Grup del Partit Popular i de Compromís per
Rafelbunyol
Explica el Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol i regidor de l'àrea de
foment, que en 2008 quan es va adjudicar l'explotació d'aigües, l'empresa va presentar un pla
director en què s'arreplegaven totes les actuacions necessàries a realitzar en la nostra xarxa. Es
tracta d'un pla condicionat pel plec de condicions que va servir de base a la licitació i que en el seu
Capítol 3, art. 2, que llig íntegrament, s'arreplega la tarifa finalista. Continua indicant que
actualment la xarxa d'aigües potables de Rafelbunyol té una longitud de 66 km i es pot distingir
entre el nucli urbà, el polígon industrial i la canonada que connecta la planta d'osmosi amb el casc,
manifestant que en els tres sectors hi ha obres urgents per a escometre, algunes més prioritàries que
altres. En referència al nucli urbà cal substituir la xarxa existent lineal per xarxa en mallat circular
explicant la diferència que hi ha entre una xarxa i una altra, a més de la substitució de les canonades
de fibrociment que contenen amiant i que han sigut prohibides des de fa alguns anys per la
Conselleria de Sanitat. El cost per a escometre estes inversions estaria al voltant de 872.000 €.
La renovació de la xarxa del polígon industrial és més urgent pel dèficit de rendiment i el gran
nombre d'avaries que té, a més d'augmentar el diàmetre d'algunes canonades per a augmentar la
pressió i poder complir amb les normatives contra incendis sent el cost per a escometre les obres
d'al voltant de 1.055.000 €.
També hi ha altres obres que són igual d'urgents escometre com és el cas de la renovació de la
planta d'osmosi que està en funcionament des de l'any 1995 i la substitució de la canonada que
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connecta la dita planta i el depòsit d'aigua de Germanells, el qual té una barrina espatlada, amb el
nucli urbà, ja que la mateixa no està en funcionament pel gran nombre d'avaries que tenia, la qual
cosa suposa que actualment l'aigua del municipi és aigua en alta. El seu cost està al voltant 600.000
€.
La creació d'una tarifa finalista per a solucionar tot açò seria molt alta, però és important la seua
creació per a obtindre crèdit i anar escometent les renovacions més urgents. La tarifa proposada pels
tècnics d'aigües de valència seria de dos euros/mes per abonat domèstic i 3 euros/mes per abonat
industrial el que suposaria a deu anys aconseguir una xifra de 1.100.000 €. Recorda que ja estava
previst en la licitació de 2008 en la que ja hi havia una partida de 400.000 € per a inversions i que
actualment ja ens hem passat en 183.589.000 €.
Espera que amb l'explicació donada tots entenguen la necessitat de la creació d'una tarifa finalista
per a anar escometent reformes d'una xarxa d'aigües que hem arreplegat en una situació prou greu.
Evidentment és una mesura antipopular pel que suposa d'augmentar el rebut de l'aigua, però si
volem un poble amb unes instal·lacions en condicions estem obligats a la seua aprovació.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compreels meus per Rafelbunyol explica que la concessió
d'aigües de valència és de juliol de 2008 i en ella es contemplava una partida d'inversions de
400.000 € i ara Aigües de València ens indica que hem superat eixa partida i ens facilitarien llistat
de les inversions realitzades, però als grups de l'oposició no ens ha arribat, tot i que s'ha presentat
per registre d'entrada. La proposta de la Tarifa Finalista és d'Aigües de València que serà
incrementada basant-se en l'IPC i que és veritat que per a escometre el manteniment de la xarxa és
necessària la inversió. Però recorda que en el ple passat ja es va aprovar una pujada de manteniment
de comptador per 1,6 € motivat per la substitució dels comptadors actuals per altres magnètics.
L'empresa parla d'un pla director i d'unes inversions en el nucli urbà per un valor de 850.000 € i en
el polígon per import de 1.054.000 €, el que suposa prop de 2.300.000 €, insistint l'empresa en la
necessitat de tindre eixa partida. Però abans de la seua aprovació són de del paréixer de polsar
l'opinió de la gent i barallar la possibilitat de buscar altres vies de finançament (Generalitat,
Diputació…), perquè sinó finalment és pujar impostos indirectament. En principi estaríem a l'espera
de saber què opina la gent. El Sr. Encarnación indica que la prioritat és el mallat i el nucli urbà, però
segons el document la prioritat se centra en el polígon industrial. Creu que no és el moment d'actuar
ni de prendre este tipus de decisions anunciant el vot en contra del seu grup, no perquè no
consideren necessàries les actuacions, sinó perquè abans d'accedir a la tarifa finalista polsarien
l'opinió de la gent i exploraria altres vies de finançament, perquè finalment el seu posa incrementar
el rebut de l'aigua i a la gent tal com està en este moment no li va bé.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, reitera les paraules del Sr. Carbonell indicant
que sinó recorda malament amb el PPOS ens arriba una subvenció de 160.000 € que podria
destinar-se a esta inversió a l'espera de trobar un altre tipus d'ajudes directes de la Diputació,
recordant que els últims anys sempre l'han rebut. Insistix a explorar este tipus de vies abans que
pujar la tarifa, perquè per a fer-ho sempre s'està a temps, perquè és veritat que es necessita realitzar
les inversions.
El Sr. Alcalde explica que sap que és una mesura antipopular i més després de la pujada del
manteniment de comptadors que ens ajuda a tindre uns contenidors més moderns i si polsem
l'opinió de la ciutadania, com vol el Sr. Carbonell, tots estarien en contra de l'increment. Però es
tracta d'obtindre ingressos per a una partida que ens permeta fer inversions en la xarxa. Recorda que
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en juliol de 2008 ja es va establir per a este fi una partida de 400.000 € que actualment està
sobrepassada ja que a hores d'ara portem gastats 580.000 €, comprometent-nos, segons el portaveu
de Compromís, a passar els informes, encara que no recorda que ho feren indicant-li que vaig poder
demanar-ho per registre d'entrada.
Recorda que tenim un deute de més de 6 milions d'euros, el tercer municipi més endeutat de la
comarca de l’Horta Nord, i no creu que la solució passe per anar a demanar subvenció a Diputació
per a poder escometre les inversions, recordant la situació actual del poliesportiu que està per acabar
i que també la ciutadania exigix que ho acabem. Recorda que en 2008 el partit socialista en
l'oposició, va votar a favor d'una tarifa d'inversions. Des del govern creiem oportú crear una bossa
per a poder escometre este tipus d'inversions i actualment no estem en una situació que podem
escometre amb el nostre pressupost este tipus d'inversions, per la qual cosa creuen que és necessari
la seua creació.
Aclarix el Sr. Encarnación que no es tracta de pujar el rebut de l'aigua sinó de crear una tarifa
d'inversió explicant que en 2009 es va crear la tarifa de clavegueram preguntant perquè no van ser
llavors a demanar la subvenció a Diputació. Quan es va crear esta tarifa es va aconseguir obtindre
una partida de 250.000 € de la que actualment queden 10.000 €, el que evidència la necessitat de la
seua creació. Quant a destinar el PPOS a esta inversió, ho considera una insensatesa.
En resposta al SR. Carbonell li explica que les prioritats sempre les marcarà per l'Ajuntament, però
per a poder escometre-les es necessita diners i en este moment estem en números rojos en 186.000 €
de cara a aigües de valència. Estem parlant de quelcom que fa falta, d'uns problemes reals i
necessitem una solució. Sol·licita que se'l pensen i demana coherència en el vot i com ja van fer en
2008 amb el vot a favor del PP i PSOE i l'abstenció de Compromís, que ara facen el mateix i la
voten.
El Sr. Carbonell explica que estem parlant de pujar unes tarifes finalistes per a una xarxa dels anys
60 i quant al fibrociment està prohibida la seua manipulació, però segons va comentar l'empresa en
la comissió, sanitat no indica que siga perjudicial per a la conducció d'aigua. S'està parlant d'una
tarifa finalista lineal, preguntant-se si no caldria valorar la seua imposició depenent dels recursos o
dels habitants d'una casa…. Des de Compromìs entenem que és necessària la inversió, però no la
prenguem immediatament, quan ens planteja la proposta Aigües de València, polsem altres
solucions, explorem altres vies. Ens han demanat que canviem el sentit del vot, però ells ja saben el
que han de fer perquè s'estudien els temes. Insistix que saben que és necessària la inversió, però
primer cal polsar l'opinió de la gent, buscar altres alternatives, perquè la generació d'una tarifa lineal
no és molt d'esquerres.
El Sr. Saborit li recorda al Sr. Encarnación que és la seua obligació sol·licitar subvencions a
Diputació, no una insensatesa. És veritat que hi ha deute, però recorda que hi ha deute per al que
volen, quan no volen no s'acorden.
El Sr. Alcalde indica que al final les intervencions són política. Al recordar el deute de l'ajuntament
es tracta d'unes dades objectives, però si es vol fer un debat de com s'ha aconseguit la mateixa i qui
és el culpable es pot fer. Quant a polsar el tema de la gent sobre este assumpte, ja sabem la resposta.
Considerem que estem ací per a defendre els interessos de la gent i que cal escometre tot tipus
d'inversions a Rafelbunyol, tractant-se d'una inversió per a deu anys. Quant a si és el moment o no,
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és de l'opinió que deuria haver-se fet abans. Tal vegada el govern anterior va decidir no fer-ho per
ser una mesura antipopular.
El Sr. Encarnación opina que el més fàcil per a l'equip de govern seria deixar la situació com esta.
Però responsablement hem d'abordar el problema i buscar solucions. Ací s'ha parlat de buscar un
altre tipus de finançament, si arriba alguna subvenció tindrem diners paral·lels a la bossa
d'inversions recordant que dita partida de 400.000 € està en negatiu, perquè s'ha sobrepassat en
186.000 € i ara ja no hi ha marge de maniobra, per la qual cosa no hi ha més remei.
El Sr. Cabonell recorda que no és una proposta de l'equip de govern, sinó d'Aigües de València, que
l'equip de govern decidix portar-la a avant. Després quant a polsar l'opinió de la gent, hi ha moltes
maneres de fer-ho. No és cert que 400.000 € fóra una tarifa finalista, sinó un compromís adquirit per
l'empresa per a quedar-se una concessió administrativa per a 25 anys i la tarifa finalista és la que ens
posaran ara en els rebuts de l'aigua. Continuen pensant que no és el moment adequat, i que Aigües
de València és una empresa que sempre perd diners a Rafelbunyol, indicant que mai havia plantejat
estes necessitats i ara que ho fa de seguida li diem que sí. Insistix a esperar i buscar altres
alternatives.
El Sr. Saborit, explica que en cap moment hem dit que no siguen necessàries les inversions, sinó
que primer es busquen subvencions i altres alternatives per a fer front a les mateixes i si no n'hi ha,
es crega la tarifa finalista.
Sotmés l'assumpte a votació el ple de l'Ajuntament va acordar, per set vots a favor dels regidors dels
grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis vots en contra dels regidors dels grups
del Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol l'adopció de l'acord següent:
Donat compte de la Proposta formulada per Aigües de València S.A., empresa concessionària dels
servicis d'aigua potable i clavegueram en el municipi de Rafelbunyol, en la que proposen
l'aprovació de la tarifa finalista proposta de 2 € per abonat domèstic mes i 3 € abonat industrial mes
el que permetrà modernitzar i renovar les infraestructures d'aigua potable del municipi de
Rafelbunyol
Vista la següent Proposta formulada per l'Alcaldia en data 20 de maig de 2.016:
L'entitatadjudicatària dels servicis d'aigua potable i clavegueram, Aigües de València S.A., ha
elevat a l'Ajuntament una proposta d'implantació d'una tarifa finalista per a l'execució d'inversions
per a la millora i renovació de les xarxes d'aigua potable.
A tals efectes, han acompanyat amb posterioritat un estudi justificatiu de les inversions a
realitzar amb càrrec a la tarifa finalista proposta.
Esta Alcaldia considera precís que la dita proposada, amb caràcter previ al Ple, siga
avaluada i si és el cas dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Foment, perquè
la mateixa eleve al Ple de l'Ajuntament la proposta d'acord que considere més adequada als
interessos municipals.
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Vist el dictamen formulat per la Comissió Informativa de Foment de data 24 de maig de 2.016, en el
que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per tres vots a favor, dels
representants dels grups Socialista, i Independents de Rafelbunyol, i dos abstenció, dels
representants dels Grups del Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, dels Regidors dels grups Socialista i Independents de
Rafelbunyol, i sis vots en contra, dels Regidors dels Grups del Partit Popular i de Compromís per
Rafelbunyol, acorda, per raons d'interés públic, autoritzar a Aigües de València S.A., empresa
concessionària dels servicis d'aigua potable i clavegueram en el municipi de Rafelbunyol, a:
 Implantar una tarifa finalista de 2 € per abonat domèstic mes i 3 € abonat industrial mes el
que permetrà modernitzar i renovar les infraestructures d'aigua potable del municipi de
Rafelbunyol”

DESÉ PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS DERIVATS DE LA CONSTRUCCIÓ.
Es dóna compte de la següent proposta de l'alcaldia
“Per part de l'Oficina Tècnica Municipal s'ha procedit a l'elaboració d'un model d'ordenança per a
la gestió dels residus de construcció i demolició a Rafelbunyol.
La dita ordenança respon a la normativa estatal (Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls
contaminats,) com a l'autonòmica (Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat
Valenciana)
A través de la mateixa es definixen els residus afectats per l'ordenança, el control de la gestió
d'estos residus per part de l'autoritat municipal, la determinació de fiances que garantisquen el
compliment de les obligacions de la gestió de residus derivats de les obres, així com el règim
disciplinari i el procediment sancionador.
Es proposa del Ple de l'Ajuntament que, prèvia emissió d'informe de Secretaria sobre procediment,
procedisca a la tramitació de l'ordenança perquè obtinga la seua aprovació.
Rafelbunyol a 19 de maig de 2.016. L'ALCALDE
Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de
Foment del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte va ser mateix és dictaminat favorablement
al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Aclarix el Sr. Alcalde respecte als punts on depositar els residus que no existixen en el municipi
però que el Consorci sí que té llocs on depositar els residus.
El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol, explica que l'ordenança respon a la
nova normativa estatal i que en la mateixa s'arrepleguen tots els procediments per a gestionar els
residus així com preus i tarifes, considerant-la necessària i que forma part de les noves lleis que
s'estan creant en els últims anys per a la protecció del medi ambient.
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El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compreels meus per Rafelbunyol, explica que es tracta d'una
ordenança amb sentit, i no hi ha una taxa, sinó una fiança que es tornarà si s'ha realitzat
correctament la gestió. Encara que creu que hi ha una contradicció amb la inclusió d'un punt a
Rafelbunyol on depositar els residus i no estar creat, per la qual cosa proposa que es modifique
l'ordenança en este sentit o es cree.
El SR. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, indica que estan d'acord en la moció. Quant a
les obres majors no hi ha cap problema, perquè estàs tenen l'obligació de tindre un contenidor per a
arreplegar les runes, el problema ho veuen en les obres menors.
Respon el SR. Alcalde, després de llegir l'art. 2.a.2 de l'ordenança, que el Consorci sí que disposa
d'estos punts on depositar els residus informant perfectament la gent com i on fer-ho.
Sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació per unanimitat acorda aprovar inicialment
l'ordenança reguladora per a la gestió dels residus de construcció i demolició a Rafelbunyol, que
s'exposa al públic durant el termini de trenta dies als efectes d'examen de l'expedient i presentació
de reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o suggeriments,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això d’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases
del Règim Local

ÀREA D'HISENDA, RÈGIM INTERIOR I DESENROTLLAMENT LOCAL

DESÉ SEGON.- EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
NÚM. 3/2016
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Vista la providència d'Alcaldia sobre la procedència d'efectuar el reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 03/2016, per import brut total de 20197,11 euros, de data 18 de maig de 2016,
Vist l'informe d'Intervenció de la mateixa data,
Per les atribucions que són conferides a l'Alcaldia per l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim local, s'eleva al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda, la PROPOSTA següent:
Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2016, que conté factures emeses o
els conceptes del qual es corresponen amb actuacions realitzades en l'exercici 2015, però que han
sigut registrades en el present exercici.
Les factures queden detallades en la relació trascrita al dors de la present proposta i ascendixen a
un import de 20.197,11 euros.
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Rafelbunyol, 20 de maig de 2016.”
Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Hisenda, Règim interior i Desenrotllament Local del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte
va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics tots es ratifiquen en la postura manifestada en comissió.
Sotmesa a votació la proposta, el Ple de l'Ajuntament va acordar aprovar per unanimitat
l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2016 corresponent a factures de
qüestions realitzades en l'exercici 2015 però el registre del qual en este Ajuntament s'ha produït en
2016 per un import de 20.197,11 €.

DESÉ TERCER.- EXPEDIENT DE REGULARITZACIÓ DE DRETS PENDENTS DE
COBRAMENT 3/2016
Es dóna compte de la proposta relativa a l'expedient de regularització de drets pendents de
cobrament 3/2016, en la que es proposa l'adopció dels acords següents:
“Primer: Rectificar a la baixa el saldo del dret reconegut com a conseqüència de la firma del
Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Rafelbunyol i l'Excel·lentíssima Diputació
Provincial de València per quantia de 28.005,15 euros.
Segon: Remetre el present acord als departaments d'Intervenció i Tresoreria a fi que atenguen les
operacions comptables oportunes.”
Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Hisenda, Règim interior i Desenrotllament Local del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte
va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics tots es ratifiquen en la postura manifestada en comissió.
Sotmesa a votació la proposta, el Ple de l'Ajuntament va acordar aprovar per unanimitat l'expedient
de regularització de drets pendents de cobrament 3/2016 en el sentit de rectificar a la baixa el saldo
del dret reconegut com a conseqüència de la firma del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament
de Rafelbunyol i l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València per quantia de 28.005,15
euros.

DESÉ QUART.- EXPEDIENT DE REGULARITZACIÓ DE DRETS PENDENTS DE
COBRAMENT 4/2016
Es dóna quanta de la proposta relativa a l'expedient de regularització de drets pendents de
cobrament 4/2016, en la que es proposa l'adopció de l'acord següent:
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“Primer: Declarar la prescripció dels drets pendents de cobrament d'exercicis anteriors per les
causes manifestades en l'informe tècnic, resumits en el quadro següent:
PROPOSTA
2
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTAL

IMPORT
390,55
1.843,76
16.393,14
41.562,80
1.316,32
3.415,17
5.046,08
26.689,11
1.632.79
98.289,72

Segon: Rectificar a la baixa els saldos inicials dels drets pendents de cobrament que han sigut
arreplegats en l'informe i propostes de l'instructor de l'expedient.”
Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Hisenda, Règim interior i Desenrotllament Local del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte
va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics tots es ratifiquen en la postura manifestada en comissió.
Sotmesa la proposta a votació el Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar aprovar l'expedient
de regularització de drets pendents de cobrament 4/2016 declarant la prescripció dels drets pendents
de cobrament d'exercicis anteriors per les causes manifestades en l'informe tècnic, resumits en el
quadro següent:
PROPOSTA
2
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTAL

IMPORT
390,55
1.843,76
16.393,14
41.562,80
1.316,32
3.415,17
5.046,08
26.689,11
1.632,79
98.289,72

Així mateix va acordar rectificar a la baixa els saldos inicials dels drets pendents de cobrament que
han sigut arreplegats en l'informe i propostes de l'instructor de l'expedient.
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DESÉ QUINT.- EXPEDIENT DE REGULARITZACIÓ DE DRETS PENDENTS DE
COBRAMENT 5/2016
Es dóna compte de la proposta relativa a l'expedient de regularització de drets pendents de
cobrament 5/2016, en la que es proposa l'adopció de l'acord següent:
“Primer: Declarar la prescripció dels drets pendents de cobrament d'exercicis anteriors per les
causes manifestades en l'informe tècnic.
Segon: Comunicar el present acord als servicis de comptabilitat i recaptació a fi d'atendre les
actuacions pertinents”
Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Hisenda, Règim interior i Desenrotllament Local del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte
va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics tots es ratifiquen en la postura manifestada en comissió.
Sotmesa la proposta a votació el Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar aprovar l'expedient
de regularització de drets pendents de cobrament 5/2016 declarant la prescripció dels drets pendents
de cobrament d'exercicis anteriors per import de 45,40 €.

DESÉ SEXT.- EXPEDIENT DE REGULARITZACIÓ DE DRETS PENDENTS DE
COBRAMENT 6/2016
Es dóna compte de la proposta relativa a l'expedient de regularització de drets pendents de
cobrament 6/2016, en la que es proposa l'adopció de l'acord següent:
“PRIMER: Donar de baixa els drets reconeguts pendents de cobrament, liquidats per l'empresa i
existents a nom de l'empresa Martínez Centre de Gestió S.L., amb el desglossament següent:
OPERACIÓ
120060000001
120080000007
120090000001
120090000002
120090000007
120100000002
120100000003
120100000004
120100000005
120100000006
120100000009
120100000013
120110000001
120110000002
120110000003

ANY
2006
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011

TRIBUT
IBI URBANA
GUALS
IBI URBANA
IMPOST SOBRE VEHICLES
GUALS
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IMPOST SOBRE VEHICLES
I.A.E.
TAXA FEM
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTICA
GUALS
IMPOST SOBRE VEHICLES
TAXA FEM
TAXA FEM

IMPORT
322,23
1.347,50
9.511,19
42,94
138,13
499,20
72.165,13
30.136,49
12.532,67
24.986,54
8.212,36
2.554,25
31.425,87
28.116,49
162,00
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120110000004
120110000005
120110000006
120110000007
120120000001
120120000002
120120000003
120120000004
120120000005
120120000006
120130000001
120130000002
120130000003
120130000004
120130000005
120130000006
120130000007
120130000008
120130000009
120130000010
120140000001
120140000002
120140000003
120140000004
120140000006
120140000010
120140000018
120140000019
120150000002
120150000003
120150000004

2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015

GUALS
IBI RUSTICA
IBI URBANA
I.A.E.
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IMPOST SOBRE VEHICLES
I.A.E.
TAXA FEM
GUALS
IBI RUSTICA
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IBI URBANA
IMPOST SOBRE VEHICLES
I.A.E.
I.A.E.
TAXA FEM
TAXA FEM
GUALS
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IBI URBANA
IBI URBANA
IMPOST SOBRE VEHICLES
I.A.E.
TAXA FEM
GUALS
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IBI URBANA
TOTAL

3.212,50
530,29
88.741,62
13.212,87
597,58
108.487,66
41.588,58
8.496,46
34.184,90
25.78,14
586,10
22,46
106.557,00
91.340,02
48.228,59
377,42
18.718,17
39.612,63
1.192,00
2.933,13
951,41
1,84
33.915,85
213.103,22
61.368,05
1.9093,30
54.233,53
5.265,01
96,84
186.018,05
129.637,39
1.537.035,60

SEGON: Donar de baixa els drets reconeguts pendents de cobrament existents que han sigut
liquidats directament per l'Ajuntament i per als que ja s'han remés a l'empresa “Servicis de
Col·laboració Integral S.L.” la informació necessària per a l'inici de la recaptació executiva, amb
el desglossament següent:
120080000010
120090000011
120100000001
120090000012
120080000005
120080000006
120080000001
120130000017

2008
2009
2010
2009
2008
2008
2008
2013

QUOTES URB. SECTOR IV
QUOTES URB. SECTOR IV
QUOTES URB. SECTOR IV
QUOTES URB. SECTOR I
GUALS
TAULES I CADIRES
PLUS VÀLUES
TAXA FEM

18.370,60
10.362,79
10.384,65
79.514,69
95,00
150,25
1.733,29
276,00
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120080000008
120110000018
120120000013
120130000015
120161000109
120100000010
120110000016
120160000104
120130000013
120161000111
120120000012
120100000007
120110000008
120110000009
120120000007
120120000011
120130000023
120130000017
120100000008
120130000019
120130000021
120120000008
120120000009
120100000009
120130000011
120130000024
120130000020
120130000022

2008
2011
2012
2013
2013
2010
2011
2011
2013
2013
2012
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2010
2013
2013
2012
2012
2010
2013
2013
2013
2013

GASTOS
DERROCAMENT
BENLLOCH I GERMÀ
INFRACCIONS ORDENANÇA
INFRACCIONS ORDENANÇA
INFRACCIONS ORDENANÇA
INFRACCIONS ORDENANÇA
TAULES I CADIRES
TAULES I CADIRES
TAULES I CADIRES
TAULES I CADIRES
TAULES I CADIRES
TAULES I CADIRES
PLUS VÀLUES
PLUS VÀLUES
PLUS VÀLUES
PLUS VÀLUES
LIC OBERTURA 30-6-12
LIC OBERTURA 30-6-13
TAXA FEM
IMPOST CONSTRUCCIONS
IMPOST CONSTRUCCIONS
TAXA INSPECCIÓ URBA.
IMPOST CONSTRUCCIONS
TAXA INSPECCIÓ URBA.
TAXA INSPECCIÓ URBA.
PLUS VÀLUES
LIC. OBERTURA
IMPOST CONSTRUCCIONS
TAXA INSPECCIÓ URBA.
TOTAL

MANUEL

GASO
16.381,80
240,40
450,65
180,20
60,00
2.238,18
1.361,81
654,08
275,94
183,96
2.083,92
2.710,36
4.172,80
47,34
5.193,03
648,56
1.625,26
150,00
10.804,22
995,40
183,93
0,00
645,39
5.914,28
3.038,47
413,75
75,00
12,50
181.628,50

Al total d'esta MESA cal incloure 19.188,96 euros corresponents a l'IVA de les quotes
d'urbanització detallades en el mateix.
TERCER: Donar d'alta els drets reconeguts pendents de recaptació a nom de l'empresa “Servicis
de Col·laboració Integral S.L.” amb el detall següent:

DESCRIPCIÓ TRIBUT

SERVICIS
DE
COL·LABORACIÓ
INTEGRAL, S.L.
DEUTORS
A
1/10/2015

2008 QUOTES URBANITZACIÓ
2009 IBI URBANA
2009 LIQUIDACIONS URBANA
2009 QUOTES URBANITZACIÓ

21.309,86
13.941,64
213,42
9.327,46
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2009 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2010 IMPOST VEHICLES
2010 TAXA FEM
2010 GUALS
2010 IBI URBANA
2010 IBI RUSTICA
2010 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2010 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2010 LIQUIDACIONS URBANA
2010 MULTES DE TRAFIQUE
2010 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2010 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2011 IMPOST SOBRE VEHICLES
2011 TAXA FEM
2011 GUALS
2011 IBI URBANA
2011 IBI RUSTICA
2011 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2011 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2011 ALTA FEM
2011 LIQUIDACIÓ I.A.E. MUNICIPAL
2011 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2011 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2011 QUOTES URBANITZACIÓ
2011 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2011 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2012 IMPOST SOBRE VEHICLES
2012 TAXA FEM
2012 GUALS
2012 IBI URBANA
2012 IBI RUSTICA
2012 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2012 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2012 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2012 QUOTES URBANITZACIÓ
2012 LIQUIDACIONS GUALS
2012 IMPOST CONSTRUCCIONS
2012 OVP TAULES I CADIRES
2012 PLUS VÀLUES 2012
2012 INTERESSOS DEMORA FRACCIÓ. IBI
2012 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2013 IMPOST SOBRE VEHICLES
2013 ALTA IBI RUSTICA
2013 ALTA FEM

0,00
30.093,55
24.866,54
2.374,25
58.078,30
499,20
12.679,49
3.677,06
11.384,21
13.228,76
55,05
1,85
31.277,97
27.486,49
2.970,00
73.169,64
524,62
12.971,81
3.580,08
120,00
387,88
112,49
13.555,57
112.920,54
3,40
133,64
41.749,12
34.304,90
2.645,00
101.539,69
597,58
8.643,28
2.506,55
8.706,40
7.553,76
95,00
1.541,97
150,25
1.733,29
3,74
146,98
48.543,65
22,46
562,00
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2013 ALTA FEM
2013 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2013 DERROCAMENT
2013 INFRACCIÓ ORDENANÇA
2013 OVP TAULES I CADIRES
2013 OVP TAULES I CADIRES
2013 PLUS VÀLUES 2013
2013 INTERESSOS DEMORA FRACCIÓ. IBI
2013 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2013 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2013 TAXA FEM
2013 GUALS
2013 IBI URBANA
2013 IBI RUSTICA
2013 ALTA FEM
2013 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2013 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2013 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2014 IMPOST SOBRE VEHICLES
2014 TAXA FEM
2014 GUALS
2014 IBI URBANA
2014 IBI RUSTICA
2014 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2014 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2014 ALTA FEM
2014 ALTA IBI RUSTICA
2014 LIQUIDACIONS IAE
2014 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2014 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2014 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2014 FRACCIONAMENT MULTES
2014 LLICÈNCIES OBERTURA
2014 ALTA FEM
2014 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS
2014 INFRACCIÓ ORDENANÇA
2014 TAXA INSPECCIÓ URBANÍSTICA 2014
2014 MULTES DE TRAFIQUE
2014 PLUS VÀLUES 2014
2014 INTERESSOS FRACCIÓ. IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2014 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2014 INTERESSOS FRACCIÓ. IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2015 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2015 IBI URBANA 1ER TERMINI 2015

696,00
5.451,13
16.381,80
811,05
4.863,97
2.083,92
13.242,59
3,74
60,55
86,43
39.435,02
2.995,63
113.771,21
586,10
486,00
19.096,38
4.057,36
88.862,79
62.203,09
50.908,88
5.265,01
227.036,57
893,11
17.469,27
3.760,93
3.571,00
58,30
1.574,77
276,18
75,53
26.171,10
9.054,18
22.74,45
150,00
33.383,34
30,05
6.826,44
30.874,69
7.058,42
4,41
173,33
53,35
141.482,58
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2015 IBI URBANA 2n TERMINI 2015
2015 LLICÈNCIA OBERTURA 2013
2015 LIQUIDACIONS FEM
2015 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 2013
2015 INTERESSOS FRACCIÓ. IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2015 TAXA INSPECCIÓ URBANÍSTICA 2013
2015 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2015 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2015 MULTES DE TRAFIQUE 2013
2015 MULTES DE TRAFIQUE 2014
2015 LIQUIDACIONS IBI RUSTICA
2015 INFRACCIÓ ORDENANÇA
2014 MULTES DE TRAFIQUE CÀRREC 2014
2012 LIQUIDACIONS TAXA FEM
IMPORT TOTAL

169.161,56
358,15
283,50
242,89
12,36
58,51
6.315,58
7.211,85
6.150,00
2.140,00
53,52
560,00
16.079,20
60,00
1.894.278,16

QUART: Remetre el present acord als departaments de comptabilitat i tresoreria a fi d'atendre les
actuacions oportunes.
Rafelbunyol a 24 de maig de 2016”
Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Hisenda, Règim interior i Desenrotllament Local del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte
va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics tots es ratifiquen en la postura manifestada en comissió.
Sotmesa la proposta a votació el Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar aprovar l'expedient
de regularització de drets pendents de cobrament 6/2016, amb el detall següent:
“PRIMER: Donar de baixa els drets reconeguts pendents de cobrament, liquidats per l'empresa i
existents a nom de l'empresa Martínez Centre de Gestió S.L., amb el desglossament següent:
OPERACIÓ
120060000001
120080000007
120090000001
120090000002
120090000007
120100000002
120100000003
120100000004
120100000005
120100000006
120100000009

ANY
2006
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010

TRIBUT
IBI URBANA
GUALS
IBI URBANA
IMPOST SOBRE VEHICLES
GUALS
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IMPOST SOBRE VEHICLES
I.A.E.
TAXA FEM
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTICA

IMPORT
322,23
1.347,50
9.511,19
42,94
138,13
499,20
72.165,13
30.136,49
12.532,67
24.986,54
8.212,36
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120100000013
120110000001
120110000002
120110000003
120110000004
120110000005
120110000006
120110000007
120120000001
120120000002
120120000003
120120000004
120120000005
120120000006
120130000001
120130000002
120130000003
120130000004
120130000005
120130000006
120130000007
120130000008
120130000009
120130000010
120140000001
120140000002
120140000003
120140000004
120140000006
120140000010
120140000018
120140000019
120150000002
120150000003
120150000004

2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015

GUALS
IMPOST SOBRE VEHICLES
TAXA FEM
TAXA FEM
GUALS
IBI RUSTICA
IBI URBANA
I.A.E.
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IMPOST SOBRE VEHICLES
I.A.E.
TAXA FEM
GUALS
IBI RUSTICA
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IBI URBANA
IMPOST SOBRE VEHICLES
I.A.E.
I.A.E.
TAXA FEM
TAXA FEM
GUALS
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IBI URBANA
IBI URBANA
IMPOST SOBRE VEHICLES
I.A.E.
TAXA FEM
GUALS
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IBI URBANA
TOTAL

2.554,25
31.425,87
28.116,49
162,00
3.212,50
530,29
88.741,62
13.212,87
597,58
108.487,66
41.588,58
8.496,46
34.184,90
25.78,14
586,10
22,46
106.557,00
91.340,02
48.228,59
377,42
18.718,17
39.612,63
1.192,00
2.933,13
951,41
1,84
33.915,85
213.103,22
61.368,05
1.9093,30
54.233,53
5.265,01
96,84
186.018,05
129.637,39
1.537.035,60

SEGON: Donar de baixa els drets reconeguts pendents de cobrament existents que han sigut
liquidats directament per l'Ajuntament i per als que ja s'han remés a l'empresa “Servicis de
Col·laboració Integral S.L.” la informació necessària per a l'inici de la recaptació executiva, amb
el desglossament següent:
120080000010
120090000011
120100000001
120090000012

2008
2009
2010
2009

QUOTES URB. SECTOR IV
QUOTES URB. SECTOR IV
QUOTES URB. SECTOR IV
QUOTES URB. SECTOR I

18.370,60
10.362,79
10.384,65
79.514,69
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120080000005
120080000006
120080000001
120130000017

2008
2008
2008
2013

120080000008
120110000018
120120000013
120130000015
120161000109
120100000010
120110000016
120160000104
120130000013
120161000111
120120000012
120100000007
120110000008
120110000009
120120000007
120120000011
120130000023
120130000017
120100000008
120130000019
120130000021
120120000008
120120000009
120100000009
120130000011
120130000024
120130000020
120130000022

2008
2011
2012
2013
2013
2010
2011
2011
2013
2013
2012
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2010
2013
2013
2012
2012
2010
2013
2013
2013
2013

GUALS
TAULES I CADIRES
PLUS VÀLUES
TAXA FEM
GASTOS
DERROCAMENT
BENLLOCH I GERMÀ
INFRACCIONS ORDENANÇA
INFRACCIONS ORDENANÇA
INFRACCIONS ORDENANÇA
INFRACCIONS ORDENANÇA
TAULES I CADIRES
TAULES I CADIRES
TAULES I CADIRES
TAULES I CADIRES
TAULES I CADIRES
TAULES I CADIRES
PLUS VÀLUES
PLUS VÀLUES
PLUS VÀLUES
PLUS VÀLUES
LIC OBERTURA 30-6-12
LIC OBERTURA 30-6-13
TAXA FEM
IMPOST CONSTRUCCIONS
IMPOST CONSTRUCCIONS
TAXA INSPECCIÓ URBA.
IMPOST CONSTRUCCIONS
TAXA INSPECCIÓ URBA.
TAXA INSPECCIÓ URBA.
PLUS VÀLUES
LIC. OBERTURA
IMPOST CONSTRUCCIONS
TAXA INSPECCIÓ URBA.
TOTAL

95,00
150,25
1.733,29
276,00
MANUEL

GASO
16.381,80
240,40
450,65
180,20
60,00
2.238,18
1.361,81
654,08
275,94
183,96
2.083,92
2.710,36
4.172,80
47,34
5.193,03
648,56
1.625,26
150,00
10.804,22
995,40
183,93
0,00
645,39
5.914,28
3.038,47
413,75
75,00
12,50
181.628,50

Al total d'esta MESA cal incloure 19.188,96 euros corresponents a l'IVA de les quotes
d'urbanització detallades en el mateix.
TERCER: Donar d'alta els drets reconeguts pendents de recaptació a nom de l'empresa “Servicis
de Col·laboració Integral S.L.” amb el detall següent:

DESCRIPCIÓ TRIBUT

SERVICIS
DE
COL·LABORACIÓ
INTEGRAL, S.L.
DEUTORS
A
1/10/2015
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2008 QUOTES URBANITZACIÓ
2009 IBI URBANA
2009 LIQUIDACIONS URBANA
2009 QUOTES URBANITZACIÓ
2009 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2010 IMPOST VEHICLES
2010 TAXA FEM
2010 GUALS
2010 IBI URBANA
2010 IBI RUSTICA
2010 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2010 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2010 LIQUIDACIONS URBANA
2010 MULTES DE TRAFIQUE
2010 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2010 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2011 IMPOST SOBRE VEHICLES
2011 TAXA FEM
2011 GUALS
2011 IBI URBANA
2011 IBI RUSTICA
2011 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2011 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2011 ALTA FEM
2011 LIQUIDACIÓ I.A.E. MUNICIPAL
2011 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2011 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2011 QUOTES URBANITZACIÓ
2011 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2011 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2012 IMPOST SOBRE VEHICLES
2012 TAXA FEM
2012 GUALS
2012 IBI URBANA
2012 IBI RUSTICA
2012 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2012 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2012 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2012 QUOTES URBANITZACIÓ
2012 LIQUIDACIONS GUALS
2012 IMPOST CONSTRUCCIONS
2012 OVP TAULES I CADIRES
2012 PLUS VÀLUES 2012
2012 INTERESSOS DEMORA FRACCIÓ. IBI

21.309,86
13.941,64
213,42
9.327,46
0,00
30.093,55
24.866,54
2.374,25
58.078,30
499,20
12.679,49
3.677,06
11.384,21
13.228,76
55,05
1,85
31.277,97
27.486,49
2.970,00
73.169,64
524,62
12.971,81
3.580,08
120,00
387,88
112,49
13.555,57
112.920,54
3,40
133,64
41.749,12
34.304,90
2.645,00
101.539,69
597,58
8.643,28
2.506,55
8.706,40
7.553,76
95,00
1.541,97
150,25
1.733,29
3,74
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2012 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2013 IMPOST SOBRE VEHICLES
2013 ALTA IBI RUSTICA
2013 ALTA FEM
2013 ALTA FEM
2013 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2013 DERROCAMENT
2013 INFRACCIÓ ORDENANÇA
2013 OVP TAULES I CADIRES
2013 OVP TAULES I CADIRES
2013 PLUS VÀLUES 2013
2013 INTERESSOS DEMORA FRACCIÓ. IBI
2013 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2013 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2013 TAXA FEM
2013 GUALS
2013 IBI URBANA
2013 IBI RUSTICA
2013 ALTA FEM
2013 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2013 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2013 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2014 IMPOST SOBRE VEHICLES
2014 TAXA FEM
2014 GUALS
2014 IBI URBANA
2014 IBI RUSTICA
2014 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2014 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2014 ALTA FEM
2014 ALTA IBI RUSTICA
2014 LIQUIDACIONS IAE
2014 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2014 RECÀRREC PROVINCIAL DE L'I.A.E.
2014 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2014 FRACCIONAMENT MULTES
2014 LLICÈNCIES OBERTURA
2014 ALTA FEM
2014 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS
2014 INFRACCIÓ ORDENANÇA
2014 TAXA INSPECCIÓ URBANÍSTICA 2014
2014 MULTES DE TRAFIQUE
2014 PLUS VÀLUES 2014
2014 INTERESSOS FRACCIÓ. IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA

146,98
48.543,65
22,46
562,00
696,00
5.451,13
16.381,80
811,05
4.863,97
2.083,92
13.242,59
3,74
60,55
86,43
39.435,02
2.995,63
113.771,21
586,10
486,00
19.096,38
4.057,36
88.862,79
62.203,09
50.908,88
5.265,01
227.036,57
893,11
17.469,27
3.760,93
3.571,00
58,30
1.574,77
276,18
75,53
26.171,10
9.054,18
22.74,45
150,00
33.383,34
30,05
6.826,44
30.874,69
7.058,42
4,41
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2014 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2014 INTERESSOS FRACCIÓ. IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2015 FRACCIONAMENT IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2015 IBI URBANA 1ER TERMINI 2015
2015 IBI URBANA 2n TERMINI 2015
2015 LLICÈNCIA OBERTURA 2013
2015 LIQUIDACIONS FEM
2015 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 2013
2015 INTERESSOS FRACCIÓ. IBI URBANA. LIQ. IBI URBANA
2015 TAXA INSPECCIÓ URBANÍSTICA 2013
2015 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2015 LIQUIDACIONS IBI URBANA
2015 MULTES DE TRAFIQUE 2013
2015 MULTES DE TRAFIQUE 2014
2015 LIQUIDACIONS IBI RUSTICA
2015 INFRACCIÓ ORDENANÇA
2014 MULTES DE TRAFIQUE CÀRREC 2014
2012 LIQUIDACIONS TAXA FEM
IMPORT TOTAL

173,33
53,35
141.482,58
169.161,56
358,15
283,50
242,89
12,36
58,51
6.315,58
7.211,85
6.150,00
2.140,00
53,52
560,00
16.079,20
60,00
1.894.278,16

QUART: Remetre el present acord als departaments de comptabilitat i tresoreria a fi d'atendre les
actuacions oportunes.

DESÉ SÈPTIM.- EXPEDIENT DE REGULARITZACIÓ DE DRETS PENDENTS DE
COBRAMENT 7/2016
Es dóna compte de la proposta relativa a l'expedient de regularització de drets pendents de
cobrament 7/2016, en la que es proposa l'adopció de l'acord següent:
“PRIMER: Declarar la prescripció dels drets pendents de cobrament d'exercicis anteriors per les
causes manifestades en l'informe tècnic, resumits en el quadro següent:
PROPOSTA
1
2
3
4
TOTAL

IMPORT
1.604,24
377,59
523,17
159,65
2.664,65

SEGON: Anul·lar els drets pendents de cobrament que han sigut arreplegats en l'informe i
propostes de l'instructor de l'expedient.
TERCER: Traslladar de l'acord als departaments de comptabilitat i tresoreria a fi d'atendre les
actuacions oportunes.
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Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Hisenda, Règim interior i Desenrotllament Local del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte
va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics tots es ratifiquen en la postura manifestada en comissió
Sotmesa la proposta a votació el Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar aprovar
l'expedient de regularització de drets pendents de cobrament 7/2016 declarant la prescripció dels
drets pendents de cobrament d'exercicis anteriors resumits en el quadro següent:
PROPOSTA
1
2
3
4
TOTAL

IMPORT
1.604,24
377,59
523,17
159,65
2.664,65

Així mateix acorden anul·lar els drets pendents de cobrament que han sigut arreplegats en l'informe
i propostes de l'instructor de l'expedient.

DESÉ OCTAU.- JUSTIFICACIÓ D'ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS EN
L'EXERCICI DE 2015
Es dóna compte per part de la senyora secretària del dictamen de la Comissió Informativa
De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local
celebrada prèvia a este ple de l'ajuntament, on per unanimitat es va acordar proposar al ple l'adopció
de no acceptar les factures presentades en 2014 com a justificació per estar presentades fora de
termini. Respecte a les factures qüestionades en l'informe d'intervenció només s'accepten com a
justificant del gasto les factures núm. 1 del PSOE i la factura núm. 1 del PP, sent rebutjades la resta.
Preguntats els portaveus dels grups polítics, es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en
comissió, per la qual cosa sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat
acorda:
PRIMER.- Respecte a les factures de 2014 qüestionades en l'informe d'intervenció de data
19 de maig de 2016 presentades pel grup del Partit Popular i del PSPV-PSOE no són acceptades
com a justificació de gastos per estar presentades fora de termini.
SEGON. Respecte a les factures de 2015 qüestionades en l'informe d'intervenció de data 19
de maig de 2016 no són acceptades les següents com a justificació de gastos:




COMPTE JUSTIFICATIU PP: Factures nº13, nº15, nº15 i núm.16.
COMPTE JUSTIFICATIU PSOE: Factures nº5, nº6, nº7, nº9, nº11, nº12 i núm.13.
COMPTE JUSTIFICATIU IDRA: Factures nº1, nº2, nº3, nº4 i nº5
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TERCER: Respecte a les factures de 2015 qüestionades en l'informe d'intervenció de data
19 de maig de 2016 són acceptades les següents com a justificació de gastos:



COMPTE JUSTIFICATIU PP: Factures nº1
COMPTE JUSTIFICATIU PSOE: Factures núm. 1.

DESÉ NOVÉ.- DECLARACIÓ D'ESPECIAL INTERÉS O UTILITAT MUNICIPAL LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CEIP NÚM. 2 DE RAFELBUNYOL ALS EFECTES DE
CONCESSIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES PREVIST EN L'ART. 103.2 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia
“La Conselleria d’Educació, Investiagació, Cultura i Esport va presentar escrit en data 27 d'abril
de 2016 relatiu a concessió de llicència municipal d'obres i ambiental en el que així mateix
sol·licitava bonificació de l'ICIO d'acord amb l'art. 103.2.a del TRLRHL
A tals efectes, s'ha realitzat informe per part de la tresoreria municipal respecte d'això i posterior
proposta de resolució per la qual s'estima parcialment la sol·licitud de l'interessat quant a
l'aplicació de la bonificació del 95% en la quota de l'ICIO prevista en l'art. 103.2 a del TRLRHL,
prèvia declaració pel Ple de la corporació de construcció , instal·lació o obra d'especial interés o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals històric artístiques o de foment de
l'ocupació que justifiquen tal declaració.
Que també consta en l'expedient informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal que en el que indica que
es donen les condicions perquè el ple realitze la declaració d'interés o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, atés que la dita infraestructura es realitza per a atendre a la
demanda de servicis educatius detectada.
Esta Alcaldia, a la vista dels informes, proposa al ple que adopte acord de Declaració
d'especial interés o utilitat municipal les obres de construcció del CEIP núm.2 de Rafelbunyol als
efectes de concessió de la bonificació de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
previst en l'art. 103.2 a del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Rafelbunyol a 27de maig de 2.016. L'ALCALDE”
Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Hisenda, Règim interior i Desenrotllament Local del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte
va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics, es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en
comissió, per la qual cosa sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat
acorda:
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“Es dóna compte de l'expedient tramitat en ocasió de la sol·licitud de bonificació de
l'impost sobre Construccions per part de la Conselleria d'Educació Valenciana per a les obres de
construcció d'un nou Col·legi d'Educació Infantil i de Primària.
En especial es dóna compte de l'informe redactat per la Tresoreria en què es realitza la següent
proposta de resolució:
1.- Estimar parcialment la sol·licitud de l'interessat quant a aplicació de la bonificació del 95%
en la quota de l'ICIO prevista en l'art. 103.2.a del TRLRHL, prèvia declaració pel Ple de la
Corporació de construcció, instal·lació o obra d'especial interés o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals històric artístiques o de foment de l'ocupació que
justifiquen tal declaració.
Entén esta tresoreria que a l'efecte de adoptar la dita declaració pel Ple, s'haurà d'acompanyar
informe tècnic dels servicis urbanístics municipals en els que es posen de manifest tals
característiques de l'obra a realitzar.
2.- Desestimar parcialment la sol·licitud de l'interessat quant a la no-subjecció a taxa per
llicència urbanística, tenint en compte que el supòsit de no subjecció regulat en l'article 21.1.f
del TRLRHL es referix a la “prestació del servici d'ensenyança en els nivells d'educació
obligatòria” i no “a l'atorgament de llicències urbanístiques exigides per la legislació del sòl i
ordenació urbana”, sent supòsits de “fet imposable” totalment diferenciats.
3.- Desestimar parcialment la sol·licitud de l'interessat quant a deducció en la quota íntegra o
bonificada d'ICIO de l'import satisfet o que haja de satisfer el subjecte passiu en concepte de
taxa per l'atorgament de la llicència urbanística corresponent a l'obra en qüestió, tenint en
compte que l'art. 103.3 del TRLRHL deixa oberta la dita possibilitat per mitjà de prèvia
regulació en la corresponent ordenança fiscal, sent que la vigent ordenança fiscal d'ICIO d'este
Ajuntament res contempla respecte d'això de la dita deducció
També es dóna compte de l'informe emés pels servicis Tècnics municipals en els que es conclou:
Que per part de qui açò subscriu que si que es donen les condicions perquè el Ple realitze la
declaració d'interés o utilitat municipal, per concórrer circumstàncies socials, atés que la dita
infraestructura es realitza per a atendre a la demanda de servicis educatius detectada.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa De Comptes en el seu vessant
permanent d'Hisenda, Règim interior i desenrotllament Local de 24 de maig de 2016,en el que
l'assumpte va ser dictaminat favorablement per unanimitat.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Declarar l'obra de construcció de construcció d'un nou Col·legi d'Educació Infantil i de
Primària, CEIP NOU NÚM. 2 siti en carrer José Luis Caso núm. 3, (Sector IV), d'especial interés o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials i culturals que justifiquen esta declaració i en
conseqüència concedir a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat
Valenciana una bonificació del 95% de la liquidació practicada de l'impost sobre Construccions,
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Instal·lacions i Obres relatives a la construcció un nou Col·legi d'Educació Infantil i de Primària,
CEIP NOU NÚM. 2 siti en carrer José Luis Cas núm. 3, (Sector IV).
SEGON.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de
la Generalitat Valenciana.

VINTÉ.- REVOCACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28
DE MAIG DE 2015 PEL QUE ES VA APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE
L'ICIO EXPTE. 64/2009 A INSTÀNCIA DE LA COMUNITAT DE VEÏNS DEL CARRER
TRENCAT, 30 I CARRER CASTELLÓ, 1, JUNT AMB DESESTIMACIÓ DEL RECURS
DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DEL PLE De l'AJUNTAMENT DE
DATA 28 DE SETEMBRE DE 2015 PEL QUE ES VA DESESTIMAR LA SOL·LICITUD
DE BONIFICACIÓ DE LA DITA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia
“Vist l'expedient tramitat com a conseqüència de l'escrit presentat davant d'este Ajuntament en data
07-03-2016 amb núm. RE 1123 per D. Juan Jesús García Rodríguez NIF 19093945N i SRA María
José Giménez Sánchez NIF 24392515A ambdós en nom i representació, en la seua qualitat de
presidents de les Comunitats de Veïns C/ Trencat núm. 30 i C/ Castelló núm. 1 d'este municipi, per
mitjà del que es formulen:
-Recurs de reposició contra resolució aprovada per acord plenari de data 28 de setembre 2015
desestimatòria de sol·licitud de bonificació de Liquidació definitiva per ICIO derivada d'expedient
64/2009 la qual va ser aprovada per acord de la JGL en data 28-05-2015.
-Sol·licitud, si és el cas, d'arbitri de mesures per a l'anul·lació de l'ICIO al tractar-se d'una obra
derivada d'una orde d'execució.
Vist els informes emesos pels servicis de tresoreria i de la Secretaria de l'Ajuntament
Esta Alcaldia proposa al ple de l'Ajuntament que adopte acord en sentit de:



Aprovar la revocació de l'acte resolutori de la JGL de data 28-05-2015 pel qual es va
aprovar Liquidació definitiva d'ICIO expte 64/2009
Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari de data 28 de setembre
de 2.015, desestimatori de la sol·licitud de bonificació de la Liquidació definitiva de l'ICIO
derivat de l'expte. 64/2009, i d'acord amb els informes que es troben en l’expedient, per
haver-se presentat fora de termini.

Rafelbunyol, 27 de maig de 2016. L'ALCALDE”

Per part de la Sra. Secretària Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Hisenda, Règim interior i Desenrotllament Local del dia 24 de maig de 2016, en la que l'assumpte
va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol, explica
que es tracta d'un expedient complicat que cal llegir diverses vegades per a poder entendre'ls. A
continuació exposa l'orde cronològic de l'expedient que s'inicia en 2009 basant-se en un informe de
tècnics en què se sol·licita apuntalament dels edificis basant-se en unes fissures en la fatxada i
presentació per part dels veïns d'un informe d'anàlisi estructural. A l'abril de 2010 en una reunió on
estaven presents els veïns, tècnics i anterior alcalde s'exposa la gravetat de la situació, dels pocs
recursos econòmics dels veïns i de la necessitat d'iniciar les obres de reparació. En eixa reunió se'ls
va indiciar que per part de l'ajuntament se'ls ajudaria i se'ls exoneraria del pagament de l'ICIO i
inclús mitjançant en bancs si fera falta. Tot açò s'allarga en el temps fins que en Junta de Govern de
sessió de març de 2015 es va acordar la desestimació de la sol·licitud dels propietaris de les finques
referent a la concessió de la bonificació de l'ICIO i la seua posterior ratificació pel ple basant-se en
uns informes desfavorables dels tècnics. Ara tornen a presentar un recurs de reposició davant d'esta
desestimació del ple però ara basant-se en l'orde d'execució del 2010, que és veritat que està lliure
d'impostos, per la qual cosa considerem que cal reflexionar sobre els errors del passat que ens han
portat a esta situació, manifestant el vot a favor del seu grup.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal de Compromís per Rafelbunyol
manifesta que demanar les propostes de l'alcaldia, no era tecnicismes, sinó que no hi havia una
proposta clara de què es devia de votar. Afegir a la intervenció del Sr. Encarnación, que els veïns
van haver de pagar uns 6.000 € d'impost sobre construccions i en el ple del 2015, alguns partits van
votar a favor de desestimar la proposta dels veïns. Els veïns han sigut els que han dit que si és
l'Ajuntament el que obliga a les obres, no tenen per què pagar l'impost. I hi ha sentències del
Tribunal Suprem que avalen esta justificació. Conclou indicant que ha sigut una cadena d'errors de
l'anterior equip de govern, dels tècnics municipals i a l'actual equip de govern.
El Sr. Bondía, regidor del Grup del Partit Popular, explica que estan d'acord en la revocació
de l'ICIO al quedar demostrat que les obres han sigut conseqüència d'una orde d'execució dictada
per l'ajuntament. El Sr. Encarnación ha dit que cal reflexionar sobre errors del passat, i és veritat.
Ha sigut un error de l'anterior equip de govern i de l'actual també al votar a favor de la desestimació
del recurs en l'anterior ple.
Intervé el Sr. Alcalde dirigint-se al Sr. Carbonell per a indicar que el que dirigix el Ple és
ell, passant a llegir l'article 93 del ROF on s'especifica com fer-ho, produint-se un xicotet debat
entre ambdós.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, explica que en un primer moment es
va desestimar la proposta de bonificació per raó social, basant-se en els informes desfavorables dels
tècnics. Ara s'accepta l'acord de revocació de l'acord de la Junta de Govern Local d'abril de 2015
basant-se en els informes que indiquen que les obres són derivades d'una orde que execució.
Insistix el Sr. Encarnación que la desestimació de la primera sol·licitud que es basava en
raons socials, no comptava amb l'informe favorable dels tècnics. I després s'ha presentat un nou
recurs per part dels veïns basant-se en altres raons i documentant-ho, que sí que compta amb
l'informe favorable dels tècnics. I pel que fa a reflexionar, sí que cal fer-ho perquè en el despatx tot
vàlua, però després el problema estava ací i ens ha arribat. És més hi ha 37 famílies que havien de
pagar les conseqüències de la política que es feia llavors. Conclou indicant que les coses han de ferse en coherència i basant-nos en la llei.
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El Sr. Carbonell creu que és un fet que ha fallat l'anterior equip de govern, els tècnics i en el ple del
28 de setembre de 2015. I responent a les paraules del Sr. Alcalde, li indica que mai ha qüestionat la
seua autoritat i reconeix sempre que vosté és l'Alcalde. Simplement ha dit que anàvem molt ràpid,
tots, no que vosté fera que anarem de pressa. I ací hi ha un públic que ve i en determinats moments
cal reflexionar sobre el que es parla.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, dirigint-se al Sr. Encarnación, indica que pareix
que tot el pitjor ho han fet ells. Deixe'ns tranquils. Nosaltres actuem basant-se en uns informes
tècnics. La gent vol parlar amb l'Alcalde, no el regidor encarregat de l'àrea. I li recorda que si hi ha
informes de tècnics que aconsellen no aprovar-ho, perquè no s'aprova. I si és per raons socials no
entén per què no van votar a favor. Ara es canvia l'informe dels tècnics ja que la sol·licitud es basa
en l'orde d'execució i no en raons socials, i ho voten a favor. Li pareix bé, però deixe'ls a ells
tranquils.
Respon el Sr. Encarnación que no és cert que li tinga fòbia al partit Popular. Però quan s'han de
traure coses que s'han fet malament, es trauen.



Finalment, sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament, per unanimitat acorda.
Aprovar la revocació de l'acte resolutori de la JGL de data 28-05-2015 pel qual es va
aprovar Liquidació definitiva d'ICIO expte 64/2009
Desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari de data 28 de setembre de
2.015, desestimatori de la sol·licitud de bonificació de la Liquidació definitiva de l'ICIO
derivat de l'expte. 64/2009, i d'acord amb els informes que es troben en l’expedient, per
haver-se presentat fora de termini.

Igualment s'acorda notificar el contingut del presenta acord a la Comunitat de Propietaris de la
C/Trencat núm. 30 amb trasllat de còpia de l'informe emés per la Tresoreria Municipal que servix
de base a l'adopció del present acord.

VINT-I-UNÉ. - MODIFICACIÓ De l'ACORD ADOPTAT PEL PLE De l'AJUNTAMENT
EN SESSIÓ DE DATA 5 D'ABRIL DE 2016 SOBRE ADHESIÓ A LA CENTRAL DE
COMPRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia
“En el passat Ple ordinari celebrat el dia 5 d'abril es va adoptar l'acord d'adherir-se a la
central de compres de la Generalitat Valenciana, creada per Decret 16/2012, respecte a tots els
subministraments i servicis susceptibles de ser contractats a través dels Acords Marc celebrats per
dita Central de Compres.
Este acord es va adoptar en este sentit a l'entendre's que l'adhesió individualitzada a algun
dels acords marc ja subscrits tenia caràcter voluntari, tal com s'articula en la Central de Compres
de la Diputació Provincial de València.
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No obstant això, rebut l'acord en la Generalitat Valenciana, ens informen que el sistema
d'adhesió a la central de Compres és distint, atés que quan se celebra l'acord marc ja tenen en
consideració a les entitats que han manifestat amb caràcter previ l'adhesió al mateix. En
conseqüència, quan es realitza l'adhesió a la central de Compres s'ha determinar concretament els
acords marcs a què s'adherix l'Ajuntament, de tal manera que l'adjudicació resultant de l'acord
marc vincula a l'Ajuntament.
En este sentit és necessari revisar els subministraments i servicis susceptibles de ser
contractats a través dels Acords Marc celebrats per dita Central de Compres, determinar
concretament als que s'adherix l'Ajuntament, i en conseqüència, procedir a la modificació de
l'acord adoptat.
A tals efectes, a la present proposta s'acompanya la relació de servicis i subministraments
que poden ser contractats per mitjà de l'adhesió a la central de compres de la Generalitat.
Atés que la Generalitat no té acord marc de tots els servicis oferit, esta Alcaldia, després de
l'estudi dels mateixos, considera que els més beneficiosos per a este Ajuntament és l'adhesió als
següents subministraments i servicis que s'expressen:




Servicis postals
Servicis de mediació d'assegurances i servicis d'assegurances
Servicis de comunicacions corporatives de veu i dades, fixos i mòbils, així com de l'accés a
internet.

Rafelbunyol a 30 de maig de 2.016. L'ALCALDE”
Per part de la Sra. Secretària 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 24 de maig de 2016, pel qual es va acordar deixar l'assumpte sobre la MESA davant
de l'absència del Sr. Secretari
Explica la Sra. Secretaria que després de la comissió es va redactar una nova proposta de
l'alcaldia, en la que es concretava propostes a determinats servicis i subministraments i que ha sigut
sotmesa a consideració de la Comissió Informativa De Comptes en el seu vessant permanent
d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local que s'ha celebrat prèviament a este ple en la qual
l'assumpte ha sigut informat favorablement el ple de l'ajuntament per unanimitat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol, afig que
tot ve del ple anterior quan este ajuntament va decidir adherir-se de manera genèrica a la central de
compres de la Generalitat amb la intenció d'anar regularitzant els contractes que té l'Ajuntament.
Una vegada adherits ens han comunicat que el fet de marcar tots els servicis automàticament ens
vincula als mateixos, per la qual cosa ens n'hem adonat que possiblement siga contraproduent, per
la qual cosa ara es tracta de rectificar i acollir-nos als servicis que a curt o mitjà termini ens puguen
beneficiar, concloent amb l'enumeració dels mateixos.

44

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

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal de Compromís per Rafelbunyol
manifesta que quan es va tractar en comissió no hi havia una proposta de govern i que esta no és
tant de govern com dels servicis administratius de l'Ajuntament.
El Sr. Bondía, regidor del Grup del Partit Popular, explica que en comissió van manifestar
que el més operatiu era que l'equip de govern, que és el que millor coneix el dia a dia de
l'ajuntament, manifestara els servicis a què seria més convenient adherir-nos, per la qual cosa
votaran a favor.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, explica òbviament la proposta de
l'alcaldia ve dels servicis administratius. En principi ens adherim a la totalitat, però com ens van
demanar que concretàrem, ens adherim a servicis postals, de veu i d'assegurances.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
Primer.- Rectificar l'acord del ple de l'ajuntament en sessió celebrada el dia 5 d'abril
d'adhesió a la central de compres de la Generalitat Valenciana, creada per Decret 16/2012 en el
sentit d'adhesió als següents subministraments i servicis que s'expressen:




Servicis postals
Servicis de mediació d'assegurances i servicis d'assegurances
Servicis de comunicacions corporatives de veu i dades, fixos i mòbils, així com de l'accés a
internet.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde President, D. Francisco Alberto López López, perquè amb la seua
firma subscriga l'Acord d'adhesió als subministraments i servicis acordats de la Central de compres
de la Generalitat Valenciana.

VINT-I-DOSÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
POSADA EN MARXA DE LA PROPOSTA “IMPOSTOS A LA CARTA”
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció següent:
“Cada vegada resulta més complicat per al vecindado fer front a les seues obligacions tributàries
en temps i forma, i cada vegada són més els fraccionaments i els ajornaments que demanen.
Ja fa anys, a proposta del grup municipal del BLOC, atenen a raons d'oportunitat i d'interés
general, es va fraccionar per a tota la població el pagament de l'IBI: un primer pagament al març i
el segon al juny; en cada un d'ells es feia front a la mitat de l'impost.
En el programa electoral de COMPROMÍS per a les eleccions del 2015 déiem: per un sistema de
recaptació més racional i eficient, facilitem als ciutadans de Rafelbunyol el compliment de les seues
obligacions fiscals amb l'Ajuntament i vam posar en marxa els impostos a la carta, amb un procés
de pagament trimestral de totes i cada una de les obligacions fiscals dels veïns que a si ho
sol·liciten.
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Per exemple: un veí que pague 240€ d'IBI, 60€ d'impostos de circulació, 30€ per l'arreplega del
fem i 70€ pel gual, caldria pagar 240€+60€+30€+70€= 400€/any; la qual cosa suposaria el
pagament de 100€/trimestrals.
Per a fer realitat allò que s'ha manifestat en el nostre programa electoral i per a fer els pagaments
més racionals plantegem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que la intervenció, la Secretària i la mercantil encarregada de la gestió del cobrament dels
impostos municipals de Rafelbunyol, elaboren els informes necessaris per tal d'estudiar la
viabilitat de la proposta i, en el teu cas, preparen amb la suficient antelació els càlculs,
accions i documents necessaris perquè esta proposta s'aplique per a l'any fiscal 2017.”
Per part de la Sra. Secretària 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 24 de maig de 2016, en el que sotmesa la moció a votació amb la modificació de
demanar informe els tècnics, la mateixa és dictaminada favorablement al ple de l'ajuntament per
quatre vots a favor dels representants dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i Compromís per
Rafelbunyol i una abstenció del representant del grup Independents de Rafelbunyol
Continua explicant El Sr. Carbonell que la van modificar en el sentit de demanar informe de
viabilitat, quan pensàvem que era molt fàcil portar-la a la pràctica. És una moció parlada amb
intervenció i la veia viable, i esta és una prova que no és veritat que l'oposició només presenta
mocions de voluntat i el govern executa, perquè en la introducció hi ha una proposta que va
plantejar el Bloc quan estava en l'oposició i com a conseqüència es va practicar una determinada
política a l'hora de recaptar l'IBI al fraccionar-ho. Insistix que la moció és senzilla i l'ha modificat
en el sentit expressat en comissió amb la finalitat que s'aprove i si l'única dificultat és la de
l'empresa que es busquen solucions en benefici dels veïns.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, agraïx la modificació
presentada però consideren que seria molt imprudent posar-la en marxa sense un informe
d'intervenció en què ens indique les necessitats trimestrals de tresoreria i en la que ens indique les
pautes que s'ha de seguir en el cas de ser aprovada per a evitar tensions en la liquiditat de
l'ajuntament. Recorda que en els pressupostos de 2015 el capítol 1, que és l'afectat per esta moció,
va representar el 46,33% dels ingressos totals de l'Ajuntament, una quantitat molt important, la qual
cosa ens obliga que siguen els tècnics com i quan portar-ho a terme.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, manifesta és una mesura que també portaven en
el seu programa electoral i sent que s'ha modificat la moció per a la realització d'un estudi previ de
viabilitat, cosa que el seu grup considera que ho és, la votaran a favor.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, compartix la posició de Compromís i esperen
no tindre dificultats. La moció els pareix idònia, però necessiten prèviament informes dels tècnics.
Indica el Sr. Carbonell que si la proposta haguera sigut de l'equip de govern haguera eixit sense
dificultats, però com és de l'oposició quelcom cal posar. Al Sr. Encarnación li agraïx que li recorde
que els impostos directes van en el capítol 1, però li explica que l'IBI es cobra en el primer semestre
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de l'any i la resta en el segon semestre. Nosaltres diem que se sumixen tots els impostos i es
dividisquen per quatre i creiem que no generaran problemes de liquiditat.
El Sr. Alcalde li recorda que les propostes de l'Alcaldia ja van acompanyades dels informes, i en les
mocions no ocorre així. Només demanem tindre la seguretat dels informes per a no tindre
problemes.
Li explica el Sr. Carbonell que quan es presenten les mocions, primer les estudien, no es presenten a
cegues.

Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VINT-I-TRESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL
SOL·LICITANT L'ELABORACIÓ D'UN INFORME SOBRE POSSIBILITATS DE
RENEGOCIACIÓ DEL DEUTE PÚBLIC.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció següent:
“Ja que en els últims anys s'ha rebaixat el deute de l'Ajuntament, a estes hores encara és molt
elevat: el 31/12/15 era de 6.132.879€. Este deute està configurada, en la majoria de casos, per
préstecs a llarg temps de distintes entitats financeres, concertats en distints anys i distints tipus
d'interés.
Abans, quan el deute superava el 110% dels ingressos corrents de l'ajuntament, era impossible
l'intent de renegociar eixe deute per qualsevol dels procediments que hi ha: actualització dels tipus
d'interés, acumulació de crèdits…
Però ara que el volum d'endeutament és el 97,8% i segons les conclusions de l'apartat 4:
COMPLIMENT DE LÍMIT DE DEUTE, de l'informe de la intervenció municipal d'AVALUACIÓ
DEL COMPLIMENT De l'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESUPOSTARIA, DE LA REGLA DEL
GASTO I EL LÍMIT DE DEUTE, AMB UN MOTIU D'APROVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST GENERAL DE 2015, l'Ajuntament podrà substituir operacions preexistents
(refinançament) amb l'objectiu exclusiu d'obtindre una rebaixa en el tipus d'interés, amb
l'autorització prèvia de l'òrgan de tutela financera (Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic).
És per tot com presentem de manifestat les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que la Intervenció municipal elabore un informe sobre la possibilitat i les formules de
renegociar el conjunt de deute de l'Ajuntament amb les entitats financeres.
2. En cas de ser possible encarregar a l'Alcaldia, amb l'assessorament de la Intervenció
municipal, la crida renegociació”.
Per part de la Sra. Secretària 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 24
de maig de 2016, en el que l'assumpte és dictaminat desfavorablement al ple de l'Ajuntament amb
tres abstencions dels representants dels grups del PSPV-PSOE i Partit Popular, un vot a favor del
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representant del grup Compromís per Rafelbunyol i un vot en contra del representant del grup
Independents de Rafelbunyol.
Continua indicant el Sr. Carbonell que es tracta d'una manera més d'aportar coses a l'equip de
govern des de l'oposició. En el mes d'abril ja ens va indicar intervenció que el deute de l'ajuntament
havia abaixat del 110%. Nosaltres no som coneixedors si l'alcalde o no havia sol·licitat este informe
Intervenció, per la qual cosa vam fer el treball de preparar-la, estudiar-la… i presentar-la. En
comissió ens assabentem que l'Alcalde ja havia sol·licitat la informació a Intervenció i el
representant d'Independents de Rafelbunyol ens indica que la retirem, quelcom que no entén quan
es tracta de manifestar públicament el nostre treball.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que no entrarà més en
el joc del Sr. Carbonell, sobre el victimisme. Ara volen aprovar quelcom que ja s'ha fet, perquè si el
25 d'abril el Sr. Alcalde ja va demanar quelcom que vosté fa ara, ho veu il·lògic, i no té sentit
aprovar una cosa que ja s'està fent. Vosté sempre diu parla amb intervenció i secretària, haver
preguntat el tema i no hagueren gastat temps i treball a preparar quelcom sobre el que ja s'està
treballant, anunciant el vot en contra del seu grup.
El Sr. Bondia, regidor del grup Partit Popular, indica que tot el que siga estudiar, negociar i millorar
el deute de l'ajuntament ho troben favorable.

El Sr. Alcalde explica que el 25 d'abril ja van decidir demanar un informe a intervenció sobre el
deute. En comissió de comptes ja vaig dir que estava d'acord amb la seua proposta però veia no
adequat que es portara a ple quelcom que ja s'estava realitzant, “i que si decidixen presentar-la és
perdre el temps”, avançant que demanarà un informe a secretaria i a l'informe jurídic, respecte
d'això a fi d'evitar esta duplicitat. Insistix en el fet que no cal repetir i cansar a la ciutadania,
explicant que hi ha molts mecanismes per a dir-li a la ciutadania el seu treball. Insistix que no cal
cansar els ciutadans en uns debats que considera “panolis”.
Respon el Sr. Carbonell que el resulta preocupant que el Sr. Alcalde diga que debatre amb l'oposició
és de “panolis”. Interromp el Sr. Alcalde per a demanar-li que retire l'afirmació, perquè no ha dit
això, sinó que discutir sobre un assumpte que ja s'ha fet és una “discussió panoli”. Es genera un
debat entre els dos fins que finalment el Sr. Alcalde li indica al Sr. Carbonell que continue amb la
seua exposició. Este indica que el Sr. Acalde és la versió 2.0 del Sr. García. Tornant a la moció en
comissió ja van dir que si la petició realitzada per escrit al Sr. Interventor s'haguera registrat,
s'haurien assabentat, però nosaltres volem llegir la nostra moció en el ple perquè la ciutadania sàpia
el treball realitzat. Si volen votar en contra ho fan, però no anem a retirar-la.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és desestimada per huit vots en contra dels regidors del grup
del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis vots a favor dels regidors el grup del Parit
Popular i Compromís per Rafelbunyol.

VINTI-QUATRÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DE COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL
PROPOSANT QUE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL ES MANIFESTA COM A
ZONA LLIURE DEL TTIP PER A MOSTRAR EL SEU POSICIONAMENT EN CONTRA
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DEL TRACTAT COMERCIAL BILATERAL PER A AUGMENTAR ELS INTERCANVIS
ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS.
Per part del Sr. Carrera, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, es dóna lectura a la Moció:
“En 2013 es va fer pública la intenció de negociar un tractat comercial bilateral per a augmentar
els intercanvis entre la Unió Europea i Estats Units i en l'actualitat ens trobem inclús en plena
negociació. Este acord, Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió, és més conegut com TTIP per les
seues sigles en engonals. Per al nostre enteniment l'acord va més enllà del que vol aparençar ser,
un acord a nivell mercantil, és una amenaça latent per als drets de la ciutadania europea. Les
seues conseqüències tenen un impacte transversal i afecta aspectes tan importants com: sanitat,
sobirania dels estats, legislació alimentària, drets socials i laborals i a la normativa
mediambiental. De fet hi ha moltes demandes d'informació no satisfetes, hi ha una gran falta de
transparència en el procés i, inclús, als membres del Parlament Europeu només se'ls permet l'accés
limitat als textos de negociació. S'està negociant a porta tancada i sense control ciutadà.
Una mostra del grau de perillositat del TTIP és el cridat tanca ISDS de l'anglésInvestor-State
Dispute Settlement )que, és un sistema d'arbitratge unilateral entre inversors i estats (
administracionspúbliques )en cas de disputes que resoldria un tribunal privat d'arbitratge. Açò
permet als inversors estrangers denunciar a un Estat enfront del tribunal privat si considera que els
seus drets (interessos empresarials) han sigut vulnerables i no al revés, per això això d'unilateral.
Uns exemples:
 2004: Mèxic va ser condemnat a una multa d'uns 81 milions d'euros a favor de la nordamericana Cargill per haver creat un impost nou sobre les begudes gasoses.
 Originat en 2007 i resolt al desembre de 2012: Eslovàquia perd l'arbitratge i ha d'abonar
30 milions d'euros a l'asseguradora holandesa Achmea BV. La disputa s'origina quan El
Govern va prohibir a les asseguradores privades beneficiar-se dels fons públics perquè
entenia que havien de ser utilitzats íntegrament en els tractaments.
 Juny de 2012: El govern d'Egipte decidix apujar el salari mínim i la francesa Veolia
demanda enfront del tribunal d'arbitratge, sol·licita una indemnització d'uns 73 milions
d'euros.
 I molts més que hi ha al voltant del món.
Estos mecanismes podrien canviar profundament la manera en què usem les institucions
democràtiques per a establir regulacions assaltants, per tant, els drets de la ciutadania.
Addicionalment i de forma paral·lela s'està plantejant la creació d'un Consell de Cooperació
Regulador (CCR) entre Estats Units i UE. Seria un organisme bilateral que introduïx en el procés
legislatiu l'obligació de ser revisat per este òrgan supranacional. El qual analitzaria i vetaria
nivells de protecció, lleis i normatives, tant vigents com en elaboració, dónes de la perspectiva
d'impacte en el comerç i la inversió, és a dir, protegiria els beneficis de les multinacionals sobre els
drets dels ciutadans; on queda la sobirania i la separació de poders? Des del nostre punt de vista
no és convenient supeditar el poder legislatiu al poder econòmic i interessos empresarials privats.
Si ens fixem en els convenis de l'Organització Internacional del Treball (OIT) ratificats per
Espanya i per Estats Units d'Amèrica observem l'enorme diferència a nivell de compromisos i
legislació. Com permetrem que estos òrgans i mecanismes comentats anteriorment condicionen,
igualen, i regulen el cos legislatiu espanyol i europeu?
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Convenis OIT ratificats
Fonamentals
De Governació (Prioritats)
Tècnics
TOTAL

Espanya
8 de 8
4 de 4
121 de 177
133 de 189

Estats Units d'Amèrica
2 de 8
1 de 4
11 de 177
14 de 189

A manera d'exemple, els Convenis Fonamentals són els següents (en negreta els dos únics que ha
assignat Estats Units):
 C029 – Conveni sobre el treball forçat, 1930 (núm. 29)./ P029 – Protocol de 2014 relatiu
al Conveni sobre el treball forçós, 1930.
 C087 – Conveni sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació, 1948 (núm.
87).
 C098 – Conveni sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva, 1949 (núm. 98).
 C100 – Conveni sobre la igualtat de remuneració, 1951 (núm. 100).
 C105 – conveni sobre l'abolició del treball forçós, 1957 (núm.105).
 C111 – Conveni sobre la discriminació (ocupació), 1958 (núm111).
 C138 – Conveni sobre l'edat mínima, 1973 8núm. 138).
 C182 – Conveni sobre les pitjors formes de treball infantil, 1999 (núm. 182).
Es pot comprovar que els EUA no tenen ratificades sis de huit normes fonamentals del treball de
l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclús la Convenció sobre la llibertat sindical i el
dret de negociació col·lectiva.
El dia 18/05/2016, El País Digital va publicar un article respecte al rebuig cada vegada major al
TTIP(1). Segons les dades arreplegats de l'article:
 158 municipis han votat en contra de l'assignatura del tractat,
 Entre els quals es troben algunes capitals de província (exemple: Sevilla, Saragossa,
Castelló de la Plana i València, entre altres).
 Al voltant de 270 organitzacions ecologistes, denominacions d'orígens d'aliments, sindicats
i polítics continuen treballant per a paralitzar-ho.
De la lectura de tot el cos expositiu podem concloure que cada vegada hi ha més detractors del
TTIP i que l'aprovació d'este suposaria un impacte molt negatiu per als drets fonamentals dels
ciutadans europeus. És per tot això que prestem les següents:
PROPOSTES D'ACORD:
1. L'Ajuntament de Rafelbunyol es manifesta com a zona lliure del TTIP per a mostrar el seu
posicionament en contra del tractat.
2. Comunicar i incitar el Govern Valencià i al Govern de l'Estat espanyol a mostrar
formalment davant de la Comissió Europea i el Consell Europeu els seus rebuts a l'actual
text Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (més conegut com TTIP). Traslladar també
estos acords als grups parlamentaris del Parlament Europeu i al del Congrés dels Diputats
espanyol.”
Per part de la Sra. Secretària 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 24
de maig de 2016, dictaminat favorable al Ple de l'Ajuntament amb un vot a favor del grup
Compromís per Rafelbunyol i quatre abstencions dels grups PSPV-PSOE, Partit Popular i
Independents de Rafelbunyol.
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Explica el Sr. Carrera que és una moció que reflectix el sentiment del seu partit, però no és de partit,
perquè l'ha treballat i elaborat el seu grup. I és normal que es presente en estos moments perquè en
el cos expositiu ja s'han explicat les carències i efectes negatius d'este acord, que encara que siga
negociació, ja està presentant-se en tot Europa i a Espanya mocions en este sentit perquè s'està
negociant amb molt obscurantisme. Es tracta d'una manera de pressionar perquè este tractat tinga
aspectes més positius, i estem apostant per una Europa que mantinga els drets socials i els defenga,
no sols per interessos econòmics.
Explica el Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, que esta moció té un
contingut polític. Estem parlant d'un tractat de què només s'han publicat 15 propostes legislatives, i
que encara no s'ha debatut en el parlament. Basant-se en la informació que ens arriba des de la
premsa hem de votar en contra. Tal vegada quan estiga acabat ens posicionem en contra però ja es
farà amb una base justificativa i arguments legals per a posicionar-nos en contra o a favor, però
consideren una cosa precipitada que es presenten ara en estos moments.
El Sr. Bondia, regidor del grup del Partit Popular, indica que estem parlant d'un tractat de lliure
comerç entre Europa i Estats Units. En primer lloc indicar que es tracta d'un projecte sobre el qual
no hi ha res decidit i que per la seua complexitat seran necessàries moltes negociacions per a arribar
a un acord. Vostés exposen els aspectes negatius del mateix, oblidant-se dels positius com els
beneficis econòmics dels països que ho integren amb l'augment de la llibertat econòmica i amb això
l'augment d'ocupació, sent probable que les Pimes s'han les més beneficiades amb l'eliminació de
les barreres comercials a un costat i a l'altre de l'oceà. Insistim que es tracta d'un projecte que no
està tancat i pot estar subjecte a modificacions per a la seua posada en marxa, per tant ens anem a
abstindre fins que tots els països de la Unió Europea, inclosa Espanya, arriben a un acord i
decidisquen si es firma o no el Tractat.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, explica que van fer una proposta d'acord que
es va remetre a Compromís per correu electrònic, que llig a continuació:
“L'ajuntament de Rafelbunyol manifesta que tot just recolzarà un TTIP que:
-Respecte els principis i valors europeus, els estàndards de protecció mediambiental, social i
laboral, que no implique una rebaixa dels drets humans de la ciutadania europea, i que es
convertisca en una referència en el comerç mundial.
-Que canvie el sistema actual de Resolució de conflictes (ISDS) per un nou model, amb la creació
d'un Tribunal Internacional Públic d'Inversions amb jutges professionals, independents, designats
en Audiència Pública i que establisquen mecanismes d'apel·lació que respecten la jurisdicció dels
Tribunals de la UE i els EUA.
2. Comunicar i incitar el Govern valencià i al Govern de l'Estat espanyol a mostrar formalment
davant de la Comissió Europea i el Consell Europeu el seu rebuig a l'actual text de l'Acord
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP).
3. Traslladar estos acords als grups parlamentaris del Parlament Europeu i als del Congrés del
Diputats espanyol via adreça electrònica.”
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El Sr. Carrera respon al Sr. Encarnación que tenen eurodiputats i que estan en contacte amb el TTIP
i tenen informació que no els agrada, indicant que es tracta d'una fórmula que ja s'està aplicant i no
ens agrada, havent-se llocs exemples respecte d'això.
Quant a les propostes del PSPV-PSOE, indica que ell no les ha rebut o tal vegada no les ha vist,
però coneix la postura del partit socialista europeu i les crítiques, indicant que no canviaran les
seues propostes d'acord encara que voten en contra, perquè és una moció molt política, agraint la
seua col·laboració.

El Sr. Encarnación agraïx al Sr. Carrera que els recorde que Comrpomís té representants europeus i
nosaltres no. En referència a les propostes del PSOE, ja han indicat que no les accepten, però la
seua partit les veu molt coherents i si les incorporaren votarien a favor de la moció.
Intervé el Sr. Alcalde per a aclarir que ha sigut ell el que ha plantejat les propostes acceptant les
disculpes del Sr. Carrera, però el que plantejava en les mateixes és que el Partit socialista està
treballant este tema en el Parlament Europeu i en compte de posicionar-nos en contra, li proposava
no manifestar-se totalment en contra de quelcom que no es coneix, llegint la postura del seu grup
europeu respecte d'això i anunciant el vot en contra del seu grup al no habers sigut acceptades les
seues propostes. .
El Sr. Carrera explica que s'està intentat regular el comerç internacional, quelcom que ja està fet. Hi
ha unes regles i ara s'està intentant fer una volta més al sistema, i el PSOE europeu està acceptant el
TTIP i maquillant-lo. Amb este tractat es va a accedir a unes normatives qua ofegaran els nostres
drets.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és desestimada per huit vots en contra dels regidors del grup
del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol, tres abstencions

VINTI-CINQUÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DE COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
CREACIÓ D'UNA XARXA INTERNA D'ACCÉS PER PART DE SECRETARIA,
INTERVENCIÓ I ELS REGIDORS De l'AJUNTAMENT ON DEPOSITAR LA
INFORMACIÓ D'INTERÉS PER A TOTS ELS REGIDORS
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, es dóna lectura a la
Moció:
“L'accés a la informació en general i al de la documentació comprensiva de l'expedient de
qualsevol Ple en particular, es realitza per mitjà de correu electrònic, i en format paper aquella
que s'anomena documentació bàsica per al Ple. De la mateixa manera passa amb les actes De Ple,
actes de la Junta Local de Govern, els informes, les convocatòries públiques...
Tot això provoca una certa dispersió en la informació, i a més fa que molta d'ella siga complicada
de gestionar (molts correus electrònics, molts documents...). És veritat que si ens fa falta tindre
accés a qualsevol informació denominada pública els funcionaris ens la fan arribar amb eficàcia i
rapidesa.
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Des de COMPROMÍS considerem que es podria implantar un sistema des del servidor de
l'ajuntament que ho fera més fàcil i accessible per a tots. Este sistema podria ser:
1. Creació d'una xarxa en què estigueren inclosos: la Secretaria, la Intervenció i cada un del
regidors de l'Ajuntament. Evidentment amb una clau d'accés per a cada un d'ells.
2. Generar un disc dur virtual o carpeta compartida en el servidor de fitxers, en la que
s'inclogueren unes quantes carpetes, com per exemple: Plenaris i dins d'eixa carpeta una
altra per a cada un del Plenaris (orde del dia, documentació, acta, informes...); Juntes
Locals de Govern organitzada de la mateixa manera que l'anterior; Diputació i dins d'eixa
carpeta la informació relativa a convocatòries, cursos de formació...); informes de
Secretaria ; informes d'Intervenció; informes Jurídics...; Junta General de REMARASA; ...
Açò ens permetria tindre tota la documentació ordenada i de manera permanent, si més no el que
dura una legislatura. Els avantatges són molts i la dificultat d'implementar-ho és baixa.
Fem saber, així mateix, que esta és una moció oberta per a la seua millora tant per part dels
tècnics, com dels funcionaris, com del conjunt de regidors i regidores.
I és per tot això que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. La creació d'una xarxa de què formen part la Secretaria, la Intervenció i cada un dels
regidors de l'Ajuntament, amb la pertinent clau d'accés.
2. Crear un disc dur o carpeta compartida en el servidor de fitxers, en el que s'incloguen
altres carpetes con: Plenaris, Juntes Locals de Govern, Juntes Generals de REMARASA,
Diputació, Informes...
Esperant l'aprovació.
Rafelbunyol, 19 de maig de 2016”
Per part de la Sra. Secretària se n’adona del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 24
de maig de 2016, en el que l'assumpte és dictaminat desfavorablement al ple de l'Ajuntament per
tres vots en contra dels representants dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol, un
vot a favor del representant del grup Compromís per Rafelbunyol i una abstenció del representant
del grup del Partit Popular.
Explica el Sr. Carbonell que es tracta d'una moció que també li van indicar que la retirara perquè ja
s'estava fent, quelcom al que ja estan acostumats des de fa molts anys. La realitat és que la moció es
presenta amb deu dies d'antelació i dóna temps per a moltes coses. És veritat que tenen demanat el
nou programa del registre d'entrada i eixides, però no és el que demana la moció. Abans li han
ensenyat un escrit i li han demanat que retirara la moció preguntant on està la petició per escrit
sobre el tema que tracta esta moció. Nosaltres sabem que l'informe d'intervenció sobre la
renegociació del deute no existix i demanen que quan entrem en l'ordinador del grup municipal
tindre accés este tipus de documentació que demanem.
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El Sr. Encarnación, portaveu de l'Independents de Rafelbunyol, rectifica l'acta de la comissió
perquè no van indicar que s'havia demanat una xarxa interna, sinó que demanem, i l'1 de juny
entrarà en vigor, un registre d'entrada/eixida digital que oferix Diputació i més avant estem valorant
la possibilitat, que ja està pressupostat en l'esborrany de pressupostos, de contractar un gestor
d'expedients que Diputació vol licitar i posar en marxa a partir de l'1 de setembre. Ara està
demanant que s'aprove una xarxa interna, però nosaltres anem més enllà, i des de casa, a través
d'una autorització i firma electrònica, podrà accedir a través de la web registre d'entrada i eixida, i
quan estiga en funcionament el Gestiona este potencial es multiplicarà. Manifesta que la idea és
bona, però el que es va a posar és molt més potent, per la qual cosa gastar-se un sol recurs en una
coasa que ja està en marxa i serà més potent que el que es demana, no té molt sentit. No recorda si li
va demanar o no que retirara la moció, però insistix que el que està en projecte és més interessant
que el que planteja.
El Sr. Bondía, regidor del Partit Popular, manifesta que la creació “d'un núvol” on es puga accedir a
tota la informació per a poder treballar com a regidors i amb la seguretat corresponent, és una cosa
molt positiva. Encara que en comissió se'ns va mencionar que tindríem esta ferramenta informàtica
potent, consideren la moció com una cosa molt positiva i interessant que pot servir de solució fins
que arribe la nova ferramenta, per la qual cosa votaran a favor.
La Sra. Gimeno, portaveu del PSPV-PSOE, en resposta al Sr. Carbonell indica que els consta que sí
que s'ha demanat i s'està tramitant, perquè la gent que estudiem o treballem li hem demanat al Sr.
Encarnación esta ferramenta per a poder treballar des de casa. I li consta que ja s'està tramitant.
El Sr. Carbonell indica que es tracta de declaracions de bona voluntat. Creu que no existix el que
vostés estan indicant. Recorda que mai s'ha parlat d'este tipus d'iniciatives i ara que presenten la
moció, ja s'està treballant sobre el tema. Demanen que es pose en marxa la seua moció i si arriba
esta ferramenta, benvinguda siga.
Insistix el Sr. Encarnación que ja s'està posant en marxa este programa. Estan treballant per a
modernitzar l'Ajuntament, recordant que a principis d'any es va posar en marxa un nou programa de
comptabilitat i ara al juny es posarà en funcionament el nou programa de registre d'entrada/eixides.
Insistix el Sr. Carbonell que ja ha reconegut que es va a posar en funcionament este nou programa i
vosté torna a insistir sobre el tema. Simplement ha de fer-ho. En els plens hi ha una part que
s'anomena informes. Informe'ns i ens evitaríem que es presentaren estes mocions.

C. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDIA, COMISSIÓ DE GOVERN I DE
REGIDORS QUE OSTENTA DELEGACIONS.
PRIMER.- DACIÓ DE COMPTES RELATIUS A LA REMISSIÓ AL MINISTERI
D'ECONOMIA I HISENDA De l'INFORME D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA,
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE GASTO, CORRESPONENT AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
La Sra. Secretaria explica que per part del Sr. Interventor s'ha informat que es rendix al mes
següent de la finalització del trimestre, que s'han reconegut drets per import aproximat a 2.500.000
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euros i obligacions per import de 1.300.000 euros. Així mateix informe que este Ajuntament
complix amb l'estabilitat pressupostària i amb la previsió de regla de gasto i en principi el deute
públic és inferior al 110%.
El ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat.

SEGON.- DACIÓ DE COMPTES RELATIUS A LA REMISSIÓ AL MINISTERIOR
D'ECONOMIA I HISENDA De l'INFORME DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST,
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
La Sra. Secretaria explica que per part del Sr. Interventor s'han exposat els criteris del Pla
d'Ajust aprovat amb motiu del Pla de pagament a proveïdors de l'any 2012 i les dades previstos en
el pla per a 2016 es van fixar en el 2012 existint en data de hui un increment en la recaptació no
reflectit en el pla inicial.
El ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat.

TERCER.- DACIÓ DE COMPTE DE REMISSIÓ AL MINISTERI D'ECONOMIA I
HISENDA DE L'INFOMRE D'AVALUACIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
La Sra. Secretaria explica que per part del Sr. Interventor s'ha realitzat informe que reflectix
la capacitat de pagament en dies que té l'Ajuntament que en el primer trimestre de 2016 ha resultat
de -7,30 i que este Ajuntament no té problemes de liquiditat i en el cas de superar 30 dies el termini
de pagament caldria fer un Pla Econòmic Financer.
El ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat.

QUART.- DACIÓ DE COMPTES DE REMISSIÓ AL MINISTERI D'ECONOMIA I
HISENDA De l'INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT CORRESPONENT AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
La Sra. Secretaria explica que per part del Sr. Interventor s'ha informat que s'han realitzat
333 pagaments per import total de 402.000 euros dins dels 30 dies de termini sense meritacions
d'interessos de demora, que hi ha 127 factures sense pagar per import total de 70.500 euros i 44
factures fora del període de pagament.
El ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat.
QUINT.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS ADOPTADES PER LA
PRESIDÈNCIA DE L'ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A INCONVENIENTS
EFECTUATS I RESUM DE POSSIBLES ANOMALIES EN MATÈRIA D'INGRESSOS.
La Sra. Secretaria explica que per part del Sr. Interventor s'ha informat que hi ha cinc
informes amb inconvenients, un correspon a les nomines d'abril del qual s'està tramitant RPT i hi ha
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hores extra no justificades adequadament. Dos inconvenients són a causa de l'incompliment de
l'orde de prelació de pagaments. El quart és pel reconeixement d'obligacions de factures
subministraments i servicis que requerixen contracte i no s'ha tramitat, com ara factures d'alarmes,
assegurançes, etc. I el quint per la contractació d'una persona per a la piscina coberta.
El ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat.

SEXT.- INFORME SOBRE EL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE MOCIONS I
DECLARACIONS INSTITUCIONS APROVADES PEL PLE De l'AJUNTAMENT
Per part de la Sra. Secretària Accidental es pregunta als assistents si tenen algun aclariment
respecte d'això de l'informe realitzat per secretaria sobre el compliment de les mocions i
declaracions aprovades pel Ple.
El ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat.

SÈPTIM.- INFORMES DE RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA DES DE LA
CELEBRACIÓ De l'ÚLTIM PLE ORDINARI
Per orde del senyor president, el Sr. Secretari entrega còpia de les resolucions de l'Alcaldia dictades
des de la convocatòria de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la present sessió.

OCTAU.- INFORMES DE L'ALCALDIA
Informa el Sr. Alcalde que l'Inspector de la Policia Local ha passat informació per a felicitar els
funcionaris del cos de la policia local per les diferents tasques realitzades en la seua funció:
 A l'oficial de la policia local Francisco Subiela per la coordinació dels actes realitzats
durant la Setmana Santa de 2016.
 Als agents de la policia local Carlos Clemente i Raul Palència per les sessions formatives
als alumnes del col·legi públic i als de l'IES de Rafelbunyol sobre seguretat en el maneig de
productes pirotècnics.
 A l'agent Raquel Beltrán per la conferència sobre violència de gènere realitzada en la
setmana de la dona.
També informa sobre la reunió amb el gerent de FGV fa unes setmanes a què va assistir
acompanyat de la regidora de cultura i del regidor d'obres públiques en què es van tractar entre
altres temes la firma d'un conveni entre ambdós corporacions on es determine el deure i obligacions
de cada una de les parts. També se'ls va traslladar la demanda de manteniment de l'estació, pintura,
tanca… comprometent-se que al llarg de 2016 realitzarien les obres més urgents per a garantir la
seguretat. També es parle del projecte que es vol realitzar cridat “Rafelbunyol, final de trajecte”.
També es va plantejar que ens cediren la propietat on actualment està la màquina de tren amb la
finalitat d'ampliar l'entrada a la població. ,
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NOVÉ.INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

Informa el Sr. Alcalde, representant de l'ajuntament en la Mancomunitat, que demà hi ha
ple en la Mancomunitat.

DESÉ.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Saborit , portaveu del Grup Partit Popular per Rafelbunyol, formula les següents preguntes
presentades per escrit:
1. Ens poden facilitar en format digital/paper tots els gastos a càrrec de l'Ajuntament per a dur
a terme la celebració de la “Setmana de la Dóna” celebrada en el mes d'Abril.
Respon el Sr. Alcalde que el total del gasto d'esta setmana és de 4.292,59 €, facilitant-li còpia
de la informació facilitada pel departament d'intervenció.

2. En l'anterior ple, sol·licitem a l'equip de govern que en el següent ple, és a dir, en este ple,
se'ns facilitara un informe del primer trimestre del 2016 de la piscina coberta i un altre
sobre el poliesportiu “Paco Camarasa” en els que es reflectira la totalitat de gastos i
ingressos referents al material, reparació d'instal·lacions, avaries, manteniments, consums i
del cost del personal laboral.
Contesta el Sr. Alcalde que saben que ho ha demanat per registre d'entrada i ja ho han vist.
Si el que vol és un informe del primer trimestre no ho té.
Respon el Sr. Saborit que sí que ho ha vist, però no estava molt clar. Quan estava en l'equip
de govern i li realitzaven esta pregunta elaborava un informe amb els gastos de personal,
llum manteniment, avaries per a facilitar-ho en el ple.
Demana disculpes el Sr. Alcalde indicant que ja informarà respecte d'això.
3. En el registre d'entrada 1.846, GBS Qualitat Ambiental remitent un contracte per a la
campanya de Diputació de 2016: desratització, desinsectació i desinfecció en edificis
municipals i clavegueram i control de vectors. Ens pot explicar de que consta i que inclou el
dit contracte? Independentment, Quan tenen previst començar la dita campanya a
Rafelbunyol?
Informa el Sr. Alcalde que la proposta de 2016 comprén:
1.- Control i prevenció legionella
 Programa control i avaluació de risc per a la prevenció de la legionel·losi en els
centres esportius, escolars
 Analítica de verificació de presència de legionella
 Atenció d'avisos gratuïts urgents 24 hores
2.- Desratització, desinsectació i desinfecció de locals municipals:
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2 aplicacions en els centres escolars, centres esportiva i resta de locals municipals
en nadal, pasqua o estiu.
 Atenció d'avisos gratuïts urgents en 12 hores.
 Assessoria integral en el control de plagues.
3.- Desratització, desinsectació de clavegueram municipal
 6 aplicacions de desratització en el clavegueram municipal
 6 aplicacions de desinsectació per mitjà de polvorització en el clavegueram
municipal
 Atenció d'avisos gratuïts urgents en 12 hores
 Assessoria integral en el control de plagues
4.- Desinsectació de clavegueram municipal: control de panderoles
 1 tractament de xoc per mitjà de la col·locació de gels d'aplicació, gels alimentaris,
polvorització i/o nebulització.
 Atenció d'avisos gratuïts urgents en 12 hores
 Assessoria integral en el control de plagues
5.- Campanya prevenció i control de mosquit tigre
 Avaluació de la problemàtica
 1 tractament en els embornals amb insecticida biològic per al control de larves de
mosquit
 Assessoria integral en el control de mosquits
 Fullets explicatius per a la prevenció del mosquit a nivell urbà.
Quant a l'inici de la campanya indicar-los que ja s'han anat desinfectant clavegueram de zones del
municipi. A més s'estan atenent puntualment els avisos que arriben a l'ajuntament.
Quant als locals municipals està previst que la desratització, desinsectació i desinfecció es realitze
en els mesos d'estiu.

4. Tenen previst dur a terme algun pla de fumigació en el municipi de les zones perilloses de
focus de plagues insectes/mosquits d'estiu i en especial contra el mosquit tigre? En cas
afirmatiu, Ens pot explicar detalladament de que consta? Quan tenen previst començar la
dita campanya a Rafelbunyol?
Explica el Sr. Alcalde que la Diputació Provincial ha publicat una subvenció destinada al tractament
del mosquit tigre, a qui ens anem a acollir. El termini de presentació d’instàncies finalitza el 19 de
juny. S'ha demanat informe el Centre de salut respecte d'això per si s'han produït picadures d'este
mosquit. S'acompanyarà el dit informe per a obtindre més subvenció.
5. Ens pot informar sobre el motiu i el contingut de sol·licitud d'autorització provisional pel
canvi d'ús de les aules autoritzades en L'Escola d'Educació Infantil “El Parc” que
Conselleria d'Educació i Ciència presenta amb registre d'entrada 1.745?
Indica el Sr. Alcalde que esta sol·licitud es realitza a instàncies de l'empresa MEGADIVER que
gestiona l'escola infantil per a tindre més flexibilitat de poder configurar més eficientment els
recursos del centre i al mateix temps, continuar mantenint suficients places per a escolaritzar els
alumnes en unitats diferenciades per edat. Esta nova aula se sol·licita com a previsió per a poder
utilitzar-la en cas de necessitat.
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6. Alguna empresa o associació han presentat en l'ajuntament per a fer una carrera popular 10k o
15k en el nostre municipi? En cas afirmatiu, Com tenen pensat actuar davant de la dita
proposada?
Informa el Sr. Alcalde que si que s'ha sol·licitat i se li has ha informat per escrit de la documentació
necessària que ha de portar. La data proposada era en el mes de maig, però s'ha proposat.
7. L'empresa Quattre Internet S.L. ha sol·licitat un permís d'obres a l'Ajuntament de Rafelbunyol
per a col·locar fibra òptica. Ens han arribat queixes de veïns perquè no s'està demanant permís
als propietaris de les vivendes per a passar el cablejat per la fatxada. Esta empresa posseïx del
permís d'obres de la junta de govern? Quina classe de permís se'ls ha concedit per part de
l'Ajuntament? Per què l'Ajuntament no ha sol·licitat a l'empresa amb el compliment de demanar
permís als veïns-propietaris?
Respon el Sr. Alcalde que des de l'entrada en vigor de la llei 9/2014, de 9 de maig, de
Telecomunicacions, els operadors (Telefónica, Quatre Internet, etc…) tenen dret a l'ocupació de la
propietat privada per a la instal·lació de la xarxa en la mesura prevista en el projecte tècnic
presentat (art. 29.1).
Així mateix, els operadors tenen dret a l'ocupació del domini públic en la mesura que això siga
necessari per a l'establiment de la xarxa pública de comunicacions electròniques de què es tracte
(art. 30, parrafo1).
A més, la normativa dictada per qualsevol Administració Pública que afecte el desplegament de
xarxes públiques de comunicacions electròniques deurà, en tot cas, reconéixer el dret d'ocupació del
domini públic o la propietat privada per al desplegament de les xarxes públiques de comunicacions
electròniques de conformitat amb el que disposa este títol (art. 31.1).
És més, l'Administració de l'Estat i les administracions públiques hauran de col·laborar, a fi de fer
efectiu el dret dels operadors de comunicacions electròniques d'ocupar la propietat pública i privada
per a realitzar el desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques (art. 34.1).
2.- Quant a la forma de realitzar el desplegament, els operadors hauran de fer ús de les
canalitzacions subterrànies o en l'interior de les edificacions que permeten el desplegament i
explotació de xarxes públiques de comunicacions electròniques (art. 34.5).
En els casos en què no existisquen les dites canalitzacions o no siga possible el seu ús per raons
tècniques o econòmiques, els operadors podran efectuar desplegaments aeris seguint els prèviament
existents (art. 34.5).
Igualment, en els mateixos casos, els operadors podran efectuar per fatxades desplegament de
cables i equips que constituïsquen xarxes públiques de comunicacions electròniques i els seus
recursos associats, si bé per a això hauran d'utilitzar, en la mesura que siga possible, els
desplegaments, canalitzacions, instal·lacions i equips prèviament instal·lats (art. 34.5).
Els desplegaments aeris i per fatxades no podran realitzar-se en casos justificats d'edificacions del
patrimoni historicoartístic o que puguen afectar la seguretat pública, però si en la resta de casos (art.
34.5).
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3.- En cant a l'autorització administrativa que es requerix en estos casos, per a la instal·lació de les
estacions o infraestructures radioelèctriques utilitzades per a la prestació de servicis de
comunicacions electròniques, no podrà exigir-se l'obtenció de llicència prèvia d'instal·lacions, de
funcionament o d'activitat, ni altres de classe semblant o anàlogues (art. 34.6).
Per a la instal·lació de xarxes públiques de comunicacions electròniques o d'estacions
radioelèctriques en domini privat diferents de les assenyalades en el paràgraf anterior, no podrà
exigir-se per part de les administracions públiques competents l'obtenció de llicència o autorització
prèvia d'instal·lacions, de funcionament o d'activitat, o de caràcter mediambiental, ni altres
llicències o aprovacions de classe semblant o anàlogues que subjecten a amb l'autorització prèvia la
dita instal·lació, en el cas que l'operador haja presentat a l'administració pública competent per a
l'atorgament de la llicència o autorització un pla de desplegament o instal·lació de xarxa de
comunicacions electròniques, en el que es contemplen les dites infraestructures o estacions, i
sempre que el citat pla haja sigut aprovat per la dita administració (art. 34.6).
En el Pla de desplegament o instal·lació, l'operador haurà de preveure els supòsits en què es van a
efectuar desplegaments aeris o per fatxades de cables i equips en els termes indicats en l'apartat
anterior (art. 34.6).
El pla de desplegament o instal·lació de xarxa pública de comunicacions electròniques s'entendrà
aprovat si, transcorreguts dos mesos des de la seua presentació, l'administració pública competent
no ha dictat una resolució expressa (art. 34.6).
Les llicències o autoritzacions prèvies que, d'acord amb els paràgrafs anteriors, no puguen ser
exigides, seran substituïdes per declaracions responsables (art. 34.6).
La presentació de la declaració responsable, produirà el consegüent efecte d'habilitació a partir
d'eixe moment per a executar la instal·lació (art. 34.6).
4.- Quant als operadors que han sol·licitat el desplegament de la seua xarxa en el municipi de
Rafelbunyol, el primer a sol·licitar-ho a Rafelbunyol va ser Telefónica, durant la legislatura anterior
la qual li va donar autorització i fa uns mesos els va fer l'empresa Quatre Internet.
Ambdós empreses han seguit el mateix procediment presentant davant de l'ajuntament el seu pla de
desplegament i la seua corresponent declaració responsable, si bé és cert que l'empresa Quatre
Internet per un error tècnic presentà la sol·licitud com a llicència d'obres en compte de com a
declaració responsable i certament el tràmit a seguir és el de declaració responsable com establix la
llei 9 de Telecomunicacions, per tant ambdós empreses podien d'eixe moment procedir a la
instal·lació en el municipi.
5.- Quant a les queixes de la població, s'han rebut en l'Ajuntament dos esta passada setmana, la
primera, en el cantó del carrer Calvari amb el carrer que porta la Plaça SAN José, la qual ha sigut
resolta satisfactòriament per a la propietària de la vivenda, i la segona, una telefonada en què una
altra propietària es queixava de no haver autoritzat el pas de cables per la seua fatxada per a esta
instal·lació. Des del departament tècnic se li informe dels drets dels operadors a ocupar la fatxades
privades segons la llei 9 de Telecomunicacions.
No es té constància de més reclamacions en l'Ajuntament de Rafelbunyol.
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8. Quines mesures té previstes adoptar l'equip de govern respecte als solars que no han executat la
neteja, tanca i realització de les voreres en el municipi?
Respon el Sr. Alcalde que ja s'ha comunicat la neteja dels solars i els que no realitzen la
neteja s'iniciarà l'execució forçosa per part de l'Ajuntament .

9. Ja han firmat algun conveni amb alguna associació del municipi?
Respon el Sr. Alcalde que no.
10. Ja han tramitat el Conveni Singular amb la Direcció General de l'Esport de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport que l'equip de govern va aprovar en el ple celebrat el dia 27 de
juliol de 2015 per a dur a terme l'execució, durant l'any 2016, de dos pistes de tenis en el
poliesportiu municipal?
Indica que s'ha reunit amb el Sr Josep Miquel Moya, director general d'Esports, en la que ens van
informar que el decret aprovat per l'anterior legislatura, no ho van a poder escometre en el 2016. En
2017 s'afrontaran els 8 primers municipis, ordenats de menys a més quantitat, i nosaltres estem en el
número 10. Ara s'està treballant en noves vies per a buscar finançament, sent la Diputació la que
està realitzant les bases perquè siga esta la que assumisca el compromís de la Direcció General
d'Esports.

El el Sr. Carbonell, portaveu del Grup Compromís per Rafelbunyol, formula les següents preguntes
presentades per escrit:
1. Quin ha sigut el gasto de l'Ajuntament de Rafelbunyol, en assistència lletrada, en el procés
impulsat pel senyor Vicente Ros (el Panchorrin) contra l'Ajuntament?
Li informa que les factures presentades per Lorente Tallada des de 2007 ascendix a 35.316 €.
2. Amb la data del 21 d'Abril del 2016, per mitjà de document d'eixida número 973, vosté va
comunicar a la Direcció General de Servicis Socials i Persones en Situació de Dependència,
ampliar en 30 places residencials les 45 ja convingudes amb la Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives. Ho va fer amb l'aprovació del Consell d'Administració de REMARASA?
O va ser una decisió personal? Podria explicar-ho?
Respon que açò va ser una resposta a una petició de la pròpia Direcció General de Servicis Socials.
En el Consell d'Administració del 13 d'abril es va acordar l'ampliació de places públiques, sempre
que es quede alguna plaça privada, passant a llegir l'acta del dit consell.

3. S'ha repintat les ratlles/demarcacions de les pistes de joc i altres espais del col·legi Mare de Déu
del Miracle, a petició formulada pel Consell Escolar de l'11 d'abril del 2016?
Respon el Sr. Bellver, regidor d'Obres i Serveis, que no s'han pintat, perquè en el Consell escolar es
va decidir que es fera en vacacions.
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4. Per registre d'eixida número 826, es va posar coneixement de la Societat Musical la Primitiva
que les factures corresponents a les actuacions de la Banda de Música en la processó de SAN
Antonio i en la presentació de la Falla el Tabalet, s'havien de girar a nom de les entitats que
organitzen els cridats actes. Al final qui ha pagat o pagarà les crides factures? Atenent que
criteris?
Aclarix el Sr. Alcalde que es donarà una subvenció a la falla i l'associació per a pagar estes factures
que actualment no han sigut assumides. Quan s'aproven els pressupostos justificaran el gasto i es
pagaran.

5. Com ha quedat l'assumpte d'anomenar fill predilecte de l'Ajuntament al primer alcalde de la
Transició, el senyor José M. Lluch Vicente? Han renegociat amb el PP el nomenament dels
instructors…? Per què?
Aclareix el Sr Alcalde que ja s'ha dictat decret d'alcaldia modificant el nomenament de l'instructor a
favor del Sr. Saborit.
Aclareix el Sr. Saborit que ja estan treballant en l'expedient, recuperant-se l'expedient que s'inici en
el seu moment.

A continuació el Sr. Saborit, realitza les següents preguntes orals:
1.- Es té ja elaborat un programa anual esportiu per a 2016?
Respon el Sr. Alcalde que no.

2.- Atenent a les instruccions publicades el passat 5 de maig per la Conselleria d'Educació sobre el
programa de la Xarxa de LLibres, quan tenen previst iniciar la segona fase d'este programa? Tenen
previst realitzar alguna instrucció per part de l'ajuntament respecte d'això? Pels que estarà formada
la comissió avaluadora per a la revisió dels llibres?
Respon la Sra. Gimeno, regidor d'educació, que la setmana passada es va rebre documentació de la
Conselleria respecte d'això sobre la segona fase, sobre el procediment, validació, qui assumix cada
activitat. Hi ha prou documentació respecte d'això, per la qual cosa s'ha convocat una reunió para
demà amb els dos centres educatius i les dos AMPAS per a tindre una visió conjunta i saber que ha
d'assumir cada u, comprometent-se a passar-los la documentació de conselleria ,

3.- Tenen elaborat un pla estratègic municipal en el cas que hi haja una emergència quan els
treballadors estigueren fora de l'horari laboral?
Respon el Sr. Bellver que la policia té orde d'avisar-ho a ell i depenent del que siga avisarà a un
treballador o no.
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4.- En la piscina descoberta d'estiu, quan estiga el club de socorrisme, es deixarà algun carril lliure
per a poder practicar la natació lliure.
Respon el Sr. Alcalde que hi ha dia de hui no hi ha constància que el club de natació haja sol·licitat
la piscina d'estiu, per la qual cosa no pot respondre-li a esta pregunta.

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