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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 30 DE GENER DE 2017 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i quaranta minuts del dia 30 de gener de
2017, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors i les senyores
Regidores ALICIA PIQUER SANCHO, SANTIAGO BELVER FURIO, MIREIA GIMENO ROS,
FERNANDO CIGES IBAÑEZ, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, MERCE ALABORT FURIO,
JUAN CARLOS BONDIA PUIG, ENRIC CARBONELL I ROS, MARIA AMPARO PIQUER
CARBONELL, MARIO CARRERA NAVARRO, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ I
INMACULADA BARRACHINA SANCHO que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La
Presidència del senyor alcalde FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, assistits pel senyor
secretari FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió ordinària,
en primera convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.

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

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

ACORDS

A.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Per part del senyor President es pregunta a la resta de regidors/as si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 28 de novembre i 28 de
desembre de 2016
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites actes ordenant
la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

B. PART RESOLUTIVA
ÀREA D'HISENDA, RÈGIM INTERIOR I DESENROTLLAMENT LOCAL
PRIMER.- APROVACIÓ De l'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
D'APLICACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA PER A AMORTITZAR DEUTE
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Vist l'expedient relatiu a la liquidació de l'exercici pressupostari 2015.
Havent informat la Intervenció de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera establix que “En el cas que la liquidació
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pressupostària se situe en superàvit, este es destinarà, en el cas de l'Estat, comunitats autònomes, i
Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum
d'endeutament si este fóra inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute”.
En compliment de tot això, es formula la present proposta de modificació de crèdits 01/2017 en
el Pressupost del present exercici per mitjà de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al
Romanent de Tresoreria per a Gastos Generals,
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA DENOMINACIÓ
IMPORT
011 91302 Amortització ptmo refinançament d'inversions 08
011 91304 Amortització ptmo pla d'ajust 2013

148.945,05
55.560,82

TOTAL AUGMENT PRESSUPOST DE GASTOS ::::::::::::::::::::::::::::::: 203.505,87€
FINANÇAMENT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A GASTOS GENERALS
87000
Romanent de tresoreria per a gastos generals
203.505,87
TOTAL FINANÇAMENT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 203.505,87 €
No obstant el Ple, com a òrgan competent acordarà el que estime procedent.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 24
de gener de 2017, en que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
Explica el Sr. Alcalde que s'ha remés la informació de la pròrroga pressupostària i que en el cas de
superàvit es podria emprar per a minorar el deute que té l'Ajuntament. Al no tindre encara sentència
ferma del cas Panchorrins, s'ha considerat destinar-ho a satisfer els préstecs que són més onerosos
per a l'ajuntament als efectes d'interessos.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que hi ha un romanent
de tresoreria d'al voltant de 200.000 € i que per llei, no pot destinar-se a inversió, sinó que ens
obligar a reduir deute. Com encara no hi ha resolució definitiva del cas dels Panchorrins, s'ha
proposat destinar-ho a amortitzar deute. Anuncia el vot a favor del seu grup.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que se'ns ha plantejat a
què dedicar el superàvit de l'any 2015 i s'ha decidit destinar-ho a amortitzar el préstec sol·licitat
amb motiu del Pla d'Ajust de l'any 2.013, així com part del crèdit subscrit amb La Caixa. En
principi, i tal com explique el Sr. Interventor, en un principi estava destinat per a fer front a la
sentència del cas Panchorrins, però com esta encara no ha vingut s'ha decidit invertir a amortitzar
préstecs. Esta proposta ve acompanyada per uns informes d'intervenció que cal tindre en compte,
com és la pròrroga pressupostària dels pressupostos de 2016, on ens diuen que també es complirà
amb l'estabilitat pressupostària, per la qual cosa és previsible que es creu un superàvit per a 2017.
Tot açò, segons el Sr. Interventor, ens porta a tindre una solvència i el deute no ens oprimix tant
com en anys anteriors i que en poc de temps estarem en el 75% de deute viu, la qual cosa ens
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permetrà destinar el superàvit al que considerem necessari o bé si estem per davall del 75%
demanar un crèdit. Esta situació ens afirma en la nostra postura que no feia falta pujar impostos,
perquè tanquem l'any amb superàvit. De tota forma, i quant al punt de l'orde del dia, no hi ha més
remei que destinar-ho a pagar deute, ja que la llei ens obliga.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, saluda als presents i als internautes. Reitera les
paraules dels portaveus fent insistència que la llei ens obliga a amortitzar préstecs i s'ha decidit anar
amortitzant els més onerosos. Estan a favor.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament, per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de crèdits del pressupost de gastos 1/2017 pel
qual es contempla un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent de tresoreria de 2.015.,
en els termes següents:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA DENOMINACIÓ

IMPORT

011 91302 Amortització ptmo refinançament d'inversions 08

148.945,05

011 91304 Amortització ptmo pla d'ajust 2013

55.560,82

TOTAL AUGMENT PRESSUPOST DE GASTOS ::::::::::::::::::::::::::::::: 203.505,87€
FINANÇAMENT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A GASTOS GENERALS
87000

Romanent de tresoreria per a gastos generals

203.505,87

TOTAL FINANÇAMENT :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 203.505,87 €
SEGON: Així mateix i d'acord amb el que disposa l'article 177 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’ aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
relació amb l'article 169 del mateix Text refós, i l'article 38.2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenrotlla el Capítol 1 del Títol VI del text abans citat, en relació amb l'article
20.1 del mateix, se sotmet la dita modificació a exposició al públic als efectes que els interessats
que estiguen legitimats segons el que disposa l'article 170.1 del citat Text refós, i en relació als
motius arreplegats en l'apartat 2 del dit article, puguen presentar reclamacions amb subjecció als
tràmits següents:
a) Termini d'exposició pública i admissió de reclamacions: 15 dies hàbils a partir de la data
d'inserció de l'esmentat anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan contra que es reclama: Ajuntament en Ple.
TERCER: Per al supòsit de no presentació de reclamacions durant el període d'exposició al
públic, elevar a definitiva l'acord inicialment adoptat.
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SEGON.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA PER A INSTAR EL GOVERN De l'ESTAT A
ELIMINAR LA TAXA DE REPOSICIÓ D'EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA
Per part de l'Alcaldia s dóna compte de la Moció següent:
“Els llocs de treball oferits per les administracions locals valencianes han caigut en l'últim lustre
un 87% com a conseqüència de les limitacions imposada pel RDL 20/2012 i les successives lleis de
pressupostos generals de l'Estat.
Este plantejament polític només ha aconseguit reduir la qualitat i els servicis a la ciutadania,
generant precarietat, cosa que fa necessària una crida perquè El Govern d'Espanya promoga un
canvi urgent en la legislació que permeta cobrir vacants, reduir interinitat i garantir la prestació
de servicis de qualitat.
Organitzacions polítiques, sindicals i professionals del sector públic han denunciat que des del
començament oficial de la crisi econòmica actual, les causes del qual tenen el seu origen en
decisions polítiques contràries a la intervenció pública per a corregir el model productiu, un dels
elements afectats ha sigut l'ocupació pública, que a la Comunitat Valenciana ha significat una
reducció de 1.000 ocupacions de mitja per any.
En les administracions locals de la Comunitat Valenciana, les restriccions polítiques a l'ocupació, i
en concret a l'ocupació pública de caràcter permanent (personal laboral indefinit o funcionaris de
carrera) tenen conseqüències nefastes.
A partir de les dades brutes d'oferta pública d'ocupació entre els anys 2008 i 2013 es poden
plantejar algunes conclusions al voltant d'esta qüestió.
De l'anàlisi de les dades brutes del període de referència es desprén amb caràcter general que fins
a 2009 es manté un impuls inercial de l'ocupació pública oferta. A partir d'este moment el descens
és sistemàtic caient brutalment l'oferta d'ocupació.
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La caiguda de 2010 coincidix amb la primera reducció en el marc de la llei dels PGE de la taxa de
reposició d'efectius, restricció a la incorporació de personal que s'ha mantingut i inclús endurit fins
a l'actualitat.
Dins d'esta política de restriccions s'ha de cridar l'atenció sobre l'ínfim percentatge de persones
amb discapacitat que han pogut accedir a l'ocupació pública en este període, ja que mentres
l'article 59 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, indica que “en les ofertes d'ocupació públic es
reservarà un contingent no inferior al set per cent de les vacants per a ser cobertes entre persones
amb discapacitat”, de les 3.602 places de l'oferta pública acumulada en el període de referència
només 41 (el 0,88%) s'han reservat al torn restringit de persones amb discapacitat. Xifra molt
allunyada de la previsió de l'EBEP.
L'Administració local no té capacitat legislativa, i la seua autonomia (encara que predicada
constitucionalment) és realment menor que la de la resta de nivells administratius bàsics. Això es
traduïx en la pràctica que els controls coercitius que patix, via supervisió de la Delegació del
Govern, incidixen més en les restriccions normatives a l'ocupació pública que en la resta
d'administracions territorials.
El nivell de convocatòries descendix al llarg del període de referència en tots els territoris i en tots
els tipus de convocatòria, el nombre de convocatòries l'any 2013 és molt inferior en tots els ítems
que l'any 2008.
En definitiva, el nivell d'ocupació públic estable en l'Administració local valenciana cau
dràsticament sense reposar prou els efectius necessaris per a garantir la prestació dels servicis per
mitjà d'ocupació de qualitat i amb independència i professionalitat acreditada a través de
procediments de pública concurrència i mecanismes selectius adequats. L'augment de la
temporalitat (amb una mitjana de 120 convocatòries per any de treball temporal, unes 40 de
començament d'any 2014 fins ara), la privatització de servicis o la seua disminució són les
conseqüències, no excloents entre si, d'este procés de destrucció d'ocupació pública estable.
És per això que, en virtut d'allò acordat amb els grups de la corporació i sent una moció de la
FVMP, es proposa al ple de l'ajuntament l'adopció dels ACORDS següents:
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ÚNIC.- Instar el Govern d'Espanya i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques perquè
procedisca a modificar la política de restricció a l'ocupació pública estable i de qualitat que els
servicis a la ciutadania demana, procedint a eliminar la taxa de reposició d'efectius que està
llastant i precaritzant la funció pública.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 24
de gener de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de l'Ajuntament per
tres vots a favor, dels representants dels Grups Socialista i de Compromís per Rafelbunyol, i dos
abstencions, dels Regidors dels Grups del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, saluda els assistents i als
internautes, ja que en la primera intervenció no ho va fer. Indica que esta taxa ha sigut l'instrument
bàsic per a retallar els gastos de l'administració pública. No és més que la que determina el nombre
dels nous funcionaris que es poden incorporar basant-se en les baixes que es produïxen. A
continuació passa a relacionar el tant per cent de la taxa de reposició des del 2008 fins a l'any
passat. Afig que no cal oblidar que este estalvi en el capítol de personal pot invertir-se en servicis
socials o en el capítol d'inversions. Davant dels pros i contres d'esta mesura i com ha sigut una
ferramenta que han utilitzat tant el PSOE com el PP, consideren que la postura del seu partit ha de
ser la d'abstenció.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que el fet de que
apareguera Compromís en la moció, és conseqüència que la mateixa va ser presentada per
Compromís en la FVMP. Respecte a esta taxa de reposició, són els retalls del Sr. Rajoy i afecta la
prestació de servicis que oferixen les administracions públiques. El seu grup està a favor de
l'eliminació d'esta taxa i és més consideren que no deuria haver-se aplicat mai.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, explica que hi ha moments en què es deu de
prendre decisions en distintes formes, com pot ser el control de gasto a nivell de personal, la qual
cosa pot haver donat resultats o no -cada un deu valorar-ho- encara que el seu grup considera que sí.
A nivell de política econòmica tal vegada pot ser el moment d'eliminar-se a poc a poc, encara que
consideren que no són els adequats per a decidir.
Sotmés l'assumpte a votació el ple de l'Ajuntament acorda aprovar la moció per huit vots a favor
dels regidors dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol i cinc abstencions dels
regidors dels grups del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol.

TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE RECONEIXEMENT
ALS TREBALLADORS De l'AJUNTAMENT DELS TRIENNIS (COMPLEMENT
D'ANTIGUITAT PER PART De l'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL)
Per part del Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, es dóna compte de la moció següent:
“En l'anterior legislatura, com a membre de l'equip de govern, durant el procés de negociació del
conveni col·lectiu, es va adquirir el compromís amb els representants sindicals de reconéixer-los el
dret a percebre els triennis (reconeixement com a complement salarial de l'antiguitat) al personal
laboral en les seues diverses modalitats contractuals.
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Açò no va poder incloure's en el conveni col·lectiu com un dret adquirit des de la data d'aplicació
del mateix a causa de la presentació d'un informe negatiu per part de la Interventora, a causa de
l'alt nivell d'endeutament de l'Ajuntament i pel pla d'ajust al qual l'Ajuntament es va acollir amb
l'Estat, que impedia augmentar la partida pressupostària en el Capítol destinat a gastos de
personal. Però es va acordar que, en el moment en què l'Ajuntament es recuperara i el nivell
d'endeutament ho permetera, este dret dels treballadors s'incloguera per part de l'Ajuntament en
una de les partides pressupostàries en el Capítol destinat a Gastos de Personal amb la finalitat
d'abonar al personal laboral el complement salarial dels triennis i l'antiguitat que els corresponga
i que estiga pendent d'assignar-los.
A més, en una reunió amb els Representants Sindicals i amb l'actual equip de Govern, es va tractar
este tema, adquirint per part de l'actual alcalde: Francisco Alberto López López, el compromís
d'estudiar la possibilitat de reconéixer este dret al personal laboral d'Ajuntament de Rafelbunyol.
Actualment, el nivell d'endeutament de l'Ajuntament ja permet reconéixer este dret al personal
laboral de l'Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que l'Ajuntament reconega el dret que tenen els treballadors del personal laboral a percebre els
triennis (reconeixement com a complement salarial de l'antiguitat).
2. Que els assessors laborals o la persona responsable de l'Ajuntament elabore un informe del
gasto que suposaria este cost per a l'Ajuntament.
3. Que l'Ajuntament dot la quantitat necessària en la partida pressupostària corresponent dels
Pressupostos del 2017, amb la finalitat d'abonar al personal laboral el complement salarial.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 24
de gener de 2017, en la que el resultat de la mateixa és dos vots a favor de la Moció, dels
representants dels grups del Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol, una abstenció, del
representant del grup Independents de Rafelbunyol, i dos vots en contra, dels representants del grup
Socialista.
Produint-se un empat, es reitera la votació, atorgant el mateix resultat, i exercint el Sr.
Alcalde el vot de qualitat en contra, per la qual cosa en definitiva la Moció va ser desestimada pel
resultat expressat resolent-se l'empat per l'exercici del vot de qualitat del Sr. Alcalde en sentit
negatiu al suport de la Moció.
A continuació pren la paraula el Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, explicant que era
una demanda del personal laboral des de fa temps. L'assessor legal ho entenia com quelcom legal,
però intervenció no ho aconsellava a causa del deute que tenia l'Ajuntament, per la qual cosa es va
acordar entre tots, que una vegada superades les dificultats econòmiques, s'acordaria aprovar este
reconeixement. S'ha tornat a plantejar, però en 2016 no es va reconéixer pel que va ser un dels
motius de votar en contra als pressupostos, per la qual cosa ara tornen a reivindiquen que es
reconega en el pressupost de 2017. Per falta de temps no van poder presentar-la en l'anterior ple i la
presenten ara. En la comissió informativa, el Sr. alcalde els va demanar que la retiraren perquè ja es
contemplava en l'esborrany dels pressupostos de 2017. Si els hagueren facilitat abans eixe
esborrany, tal vegada l'hagueren retirat, però han decidit no retirar-la i demana que es vote.
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, reitera els arguments
expressats en comissió informativa, en el sentit que arriba quelcom vesprada perquè després de tota
la informació facilitada pel Sr. Alcalde en comissió, consideren que ara ja no té la coherència que
haguera tingut en l'anterior ple, perquè ja està arreplegat en l'esborrany de pressupostos.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que tot açò és
conseqüència de les mesures que el Sr. Rajoy va prendre en el seu moment, lamentant
profundament que s'haja allargat tant en el temps. Recorda que la moció és la manera de manifestar
les iniciatives polítiques. En este cas el partit Popular ha tingut la iniciativa de presentar una
proposta desconeixent que l'equip de govern ho haguera inclòs en els pressupostos, no entenent-ho
massa. És veritat que hi ha coincidències perquè tots estan treballant sobre els mateixos assumptes i
hi ha moltes mocions coincidents, no entenent que es demane que es passada perquè ja s'està
actuant.El normal en estos cas seria votar a favo les Mocions.
Respon el Sr. alcalde que creu que no la deu de retirar. En comissió va instar que ho feren perquè en
la mateixa comissió va presentar la seua proposta d'esborrany, per la qual cosa està legitimat a
mantindre. I la democràcia implica que el Sr. Carbonell diga que no entén que es vote en contra o a
favor en funció de qui presente la proposta, perquè això és la democràcia. El seu grup entén que no
és una qüestió del Sr. Rajoy o de l'anterior equip de govern, perquè els drets laborals a Espanya
tenen més de 30 anys, i reconéixer els triennis dels laborals és quelcom que ens ha d'enorgullir i
alegrar. I per això la votaran en contra. A més considera que la moció deuria haver-se fet des del
mateix moment que la Llei diu que cal reconéixer l'antiguitat dels laborals. El que no poden
pretendre és que el Partit Popular vinga a dir-los que han de fer les coses, que ells no van fer quan
estaven governant. No obstant això, en les meses de negociació es van comprometre que en els
pressupostos de 2017 es contemplaria, per la qual cosa s'ha implementat una partida amb 34.000 €
per a reconéixer els triennis dels laborals de l'Ajuntament de Rafelbunyol. Per tot allò que s'ha
exposat ho van a votar en contra.
El Sr. Saborit, contestant al Sr. Encarnación, li aclarix que el seu grup va presentar la proposta per
als pressupostos de 2016, i es van aprovar sense haver inclòs esta partida. I al Sr. alcalde li indica
que és veritat que els poden dir que ells no ho van fer, però vostés ja porten un any governant i
tampoc ho han fet. Insistix en el fet que ho van demanar en 2016 i no ho van tindre tindre en
compte.
El Sr. Encarnación reitera les paraules de la primera intervenció, afegint que no s'està debatent
coses passades ,com és la petició d'esta proposta en els pressupostos de 2016, sinó la presentació
d'una moció que consideren que no és necessària en este moment, a l'estar ja inclosa la partida en
l'esborrany dels pressupostos. Si no ho hagueren fet, l'hagueren aprovat, per considerar-la de dret.
Contestant al Sr. Carbonell, quan parla de coincidències, no considera que l'assumpte siga una
coincidència, sinó de quelcom que ja ha passat i que es va a incloure en els pressupostos i aprovar
quelcom que es va a tornar a aprovar no té molt sentit. Reitera que la moció ha arribat fora de
temps.
El Sr. Carbonell respon al Sr. Alcalde indicant-li que sap que Rajoy no posa els drets laborals; la
qual cosa ha volgut dir és que són les polítiques de Rajoy les que van crear estos problemes. En el
fet que estaven en els pressupostos, el seu Grup va tindre coneixement dels mateixos divendres
passat, per la qual cosa no sabien si estava inclosa la partida o no, a més reitera que l'any passat es
va demanar la seua inclusió i finalment no es va fer. S'ha dit que abans no es va portar a terme
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perquè hi havia un informe d'intervenció indicant que hi havia molta deute i no es podia fer. Si se li
haguera dit que s'havia de fer, s'haguera fet. No considera que es tracte de coses contradictòries, i
que la moció haja arribat tard. El que s'ha presentat tard són els pressupostos, que haurien d'haver
estat al setembre i es presenten a finals de gener.
El Sr. Saborit no considera que s'haja presentat tard, perquè porta dient-ho des de l'any passat. Que
no ho ha presentat com a moció fins a este ple, sí que és veritat, però reitera que ho van presentar
abans que els fera arribar l'esborrany dels pressupostos.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per set vots en contra dels regidors
dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis vots a favor dels regidors dels grups
del Partit Popular i Compromís de Rafelbunyol.

QUART.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A LA CONTRACTACIÓ DE
PERSONAL PER AL SUPORT DURANT LES FESTES PATRONALS DE
RAFELBUNYOL
Per part del Sr. Bondia, regidor del grup del Partit Popular es llig la moció següent:
“L'ajuntament de Rafelbunyol participa en els plans especials d'ocupació zones rurals deprimides,
"projectes de garantia de complement de renda".
Estos projectes té la finalitat de garantir als treballadors un complement de la renda.
Segons el RO. 939/97 s'ha de complir l'article número 4 que diu:
Els projectes han d'estar relacionats amb el desenrotllament del medi rural, amb la conservació i
desenrotllament del patrimoni forestal i el medi ambient, o amb la creació i millora
d'infraestructures amb vista a procurar una millora de la qualitat de vida en l'entorn en què es
realitzen.
Que la seua execució no coincidisca temporalment amb les campanyes agrícoles de la zona o
comarca on es vagen a realitzar, de manera que proporcionen ocupació a treballadors eventuals
agraris en les èpoques de menor activitat.
Sent que el projecte que es presenta normalment és la neteja del barranc, no hem d'utilitzar esta mà
d'obra per a altres ocupacions.
Generalment en el període de festes populars solem fer ús d'esta mà d'obra. Tenim un risc tant
d'incompliment de projecte, com en riscos laborals.
És per això que presentem les següents PROPOSTES DEACUERDO:
1. Que s'estudien les necessitats de personal per a cobrir les festes patronals pel regidor
responsable.
2. Que es dote una partida en el capítol u dels pressupostos de 2017 per a la contractació de
personal eventual que cobrisca les necessitats de personal en les festes patronals.”
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Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 24
de gener de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
un vot a favor, del representant del grup del Partit popular, i quatre abstencions, dels representants
dels grups Socialista, Compromís per Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol.
Explica el Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular que és una pràctica habitual que s'està
fent des de fa molts anys i en molts municipis. El problema sorgix si haguera un accident laboral
greu, per la qual cosa demana que es creu una bossa de treballadors per a este fi.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol indica que es tracta d'una moció
que no entén que la present el Partit Popular, per ser una pràctica habitual quan estaven en l'equip
de govern. Arribats a este punt, no poden posar cap objecció a l'exposició de motius, per la qual
cosa els obliga a una reflexió per a veure què podem fer i on arribar. És una moció que hauria de
posar-se en marxa, encara que no compartix la manera de fer-ho. Estan d'acord amb el punt primer
que sol·licita un estudi de les necessitats, però el segon punt és una decisió de l'equip de govern, per
la qual cosa demanaria al partit popular que retirara este segon punt, la qual cosa la farà més
pràctica.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que el seu grup no mira
tant d'on vénen sinó què diuen les mocions. És veritat que el que denúncia la moció ha sigut una
pràctica habitual des de fa molts anys, però si algú ho denuncia, no es pot ignorar l'assumpte. Han
estat valorant-la i no entenen la postura d'IdRa d'estudiar les necessitats però no crear la partida
pressupostària, perquè si no es crega no saben com portar-la a terme, anunciant el vot a favor del
seu grup.
El Sr. Alcalde indica que eixos anys de govern del Partit Popular, serviren per a tindre quelcom
d'empatia amb l'actual equip de govern. En la pròpia moció es diu que s'està fent quelcom que no és
correcte. Dir que este govern pren nota de la sol·licitud i en la pròxima presentació del projecte de
garantia de desocupació agrícola presentarà un projecte més obert perquè es puga contemplar este
treball i s'estudiaran possibles solucions i mecanismes per a posar sobre la taula la millor solució per
al nostre ajuntament. Explica que l'equip de govern està d'acord amb l'exposició de motius de la
moció, però no així amb les propostes d'acord, per la qual cosa les votarà en contra, encara que pren
nota de la petició i buscarà solucions perquè la desocupació agrícola puga acollir a estar persones
que tan bé fan per al desenrotllament de les festes.
El Sr. Saborit en contestació al Sr. Encarnación, reitera les paraules del portaveu de Compromís
respecte a què si diu que sí al punt número u, no pot dir no al segon punt dels acords, perquè si no
es dota pressupostàriament no es pot fer res, per la qual cosa no va a modificar-la.
Llig el Sr. Encarnación el primer punt dels acords de la moció, reiterant que és molt viable amb este
acord només, perquè parla d'estudiar. Però si es manté el punt número dos els posa a tots en un
compromís.
Indica el Sr. Carbonell que no és qüestió de qui cap al treball o si ho feia bé o mal. És una qüestió
de complir la legalitat, alegrant-se de que l'equip de govern trobara la solució que diu el Sr. alcalde.
No té res en contra de la gent que ve a la desocupació agrícola, i estos continuaran treballant.
Creuen que trobar la solució és qüestió de l'equip de govern.
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El Sr. Bellver, regidor d'obres públiques, explica que no sols està el problema de festes, sinó que
actualment la plantilla de personal de la brigada d'obres i servicis de l'ajuntament és molt curta i esta
gent també entra a suplir els treballadors en els mesos d'estiu.
Explica el Sr. Saborit que en el primer punt està indicant que és el regidor delegat el que deu
d'estudiar la necessitat de personal que té per a festes. En el punt número 2 està demanant una
partida pressupostària per a poder cobrir les necessitats de personal. Tant de bo troben la solució,
però la idea apuntada pel Sr. alcalde, també es va intentar quan estava el seu partit en l'equip de
govern i en el SERVEF li van explicar les coses que es podien fer i les que no, i l'única cosa que ho
podia cobrir era com a neteja viària. Si creuen que és una “il·legalitat” i ho ha fet, ho assumirà,
igual que està assumint moltes “il·legalitats” que desconeixia. No entén que diguen que ha posat
l'assumpte sobre la taula el PP, perquè és quelcom que està ací i que ha d'assumir-se, considerant
que la moció cal votar-la a favor. Si el Sr. Alcalde posteriorment troba una altra solució, no té cap
inconvenient en què l'explique i la faça realitat, però no que s'utilitze este argument per a votar en
contra la moció del seu grup.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per set vots en contra dels regidors
dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis vots a favor dels regidors dels grups
del Partit Popular i Compromís de Rafelbunyol.
Explica el Sr. Encarnación que el seu grup ha votat en contra, perquè encara que estiguen a favor de
l'exposició de motius, estan en contra del punt número dos al considerar que els condiciona.
Explica el Sr. Carbonell que voten a favor perquè no hi ha més remei i demanen al govern que
busque les solucions necessàries per a resoldre el problema.
Explica el Sr. Alcalde que el seu grup està a favor de l'exposició de motius, però voten en contra
perquè s'han compromés a buscar les solucions necessàries en eixe punt en concret.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
REALITZACIÓ DE CAMPANYES INFORMATIVES PER A EVITAR DEFECACIONS
CANINES EN LA VIA PÚBLICA
Per part del Sr. Carrera, regidor del grup del Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“Actualment és una realitat que molts pobles i ciutats del País Valencià compartixen el problema
de les defecacions canines en la via pública i, per desgràcia, Rafelbunyol és un d'ells. Al llarg dels
últims anys hem presentat diverses mocions i preguntes escrites en el ple de l'Ajuntament per a
aportar solucions, de moment concloguem que no han sigut prou efectives o la intensitat de la seua
aplicació, per part del govern de torn, no ha sigut la desitjable. De fet oferim un breu resum:




28/11/2011: Moció de COMPROMÍS i PSOE sobre solucions als problemes de les
defecacions canines; aprovada per unanimitat. Consistia a combinar campanyes
informatives amb la persecució d'infraccions.
28/12/2011 i 30/01/2012: Preguntes sobre les mesures portades a la pràctica, l'alcalde va
llegir informe del cap de policia comunicant que s'estava complint amb la moció.
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31/03/2014: Moció de COMPROMÍS per a l'elaboració d'un díptic informatiu sobre la
utilització correcta dels parcs, jardins, instal·lacions esportives, recreatives i mobiliari
urbà; aprovada per unanimitat. Es proposava que el díptic fora repartit per a conscienciar
els amos de gossos respecte al problema de les defecacions.

Este assumpte ho considerem un element clau en la convivència entre veïnes i veïns, observem que
cada vegada es publiquen més notícies en la premsa sobre les distintes mesures empleades pels
municipis valencians.
A nivell local, a Rafelbunyol comptem amb la suficient base legal com per a abordar el tema
plantejat en esta moció, així s'arreplega en l'article 21 del Reglament del Servici d'Arreplega de
Residus Urbans i Neteja Viària i, els articles 48 i 49 de l'Ordenança Municipal Reguladora de la
Tinència i Protecció d'Animals de Companyia.
Analitzant l'evolució dels resultats de les campanyes informatives i sancionadores realitzades fins
ara i l'estat dels viaris, que provoquen moltes queixes veïnals, proposem augmentar la intensitat en
ambdós línies d'actuació.
És per tot allò exposat que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Realitzar campanyes informatives en les xarxes socials i en la pàgina web de
l'Ajuntament durant tot l'any. A més d'enviar una carta escrita als amos dels gossos
registrats en el Cens Municipal. Tot amb l'objectiu de sensibilitzar respecte quin
comportament és correcte i quin sancionable.
2. Posar en marxa agents de paisà per a fer ronda, també durant tot l'any, per a sancionar
els infractors. Durant els mesos de febrer i març informarien peu de carrer la possible
sanció o multa que pagaria l'amo del gos. A partir de l'1 d'abril es denunciaria en ferm.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 24
de gener de 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació, el resultat de la mateixa és dos vots a favor
de la Moció, dels representants dels grups del Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol, una
abstenció, del representant del grup Independents de Rafelbunyol, i dos vots en contra, dels
representants del grup Socialista.
Produint-se un empat, es va reiterar la votació, atorgant el mateix resultat, i exercint el Sr.
Alcalde el vot de qualitat en contra, per la qual cosa en definitiva la Moció va ser desestimada pel
resultat expressat resolent-se l'empat per l'exercici del vot de qualitat del Sr. Alcalde en sentit
negatiu al suport de la Moció.
Continua explicant el Sr. Carrera que com a conseqüència de la comissió informativa s'ha revisat la
informació aportada per l'equip de govern i el cap de policia, plantejant-se algunes modificacions a
la moció proposada. Quant al tema dels agents de paisà, la potestat és de la delegació del govern,
però habitualment no autoritza esta pràctica, per la qual cosa no té cabuda, per la qual cosa es
canviaria per fer rondes per part dels agents.
En l'ordenança es contempla una sanció mínima de 30 euros i una màxima de 300. Consideren que
hauria de regular-se i posar un mínim més desincentivador, de 150 € i mantindre el mateix màxim.
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Es tracta d'un problema que porten arrossegant molt de temps i es tracta d'un suport a les possibles
mesures de l'equip de govern. Casualment el PSOE ja havia presentat la seua campanya i en
comissió ens van ensenyar els díptics i hui mateix ho ha publicat en la web. Entén que tots els
partits troben les mateixes deficiències o carències, però açò no és cap impediment perquè la moció
siga complementària i aprovada per tots els grups municipals.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, considera que és una d'eixes
propostes que tots els grups portaven en el programa electoral. Es va presentar l'altre dia en
comissió i agraïx que s'haja consensuat el punt número dos i ja no es parle de l'agent de paisà, i es
parla també d'incrementar les sancions als que no complisquen la llei. Amb estes modificacions, que
els haguera agradat que les hagueren passat amb anterioritat, la votaran a favor.
El Sr. Bondia, regidor del grup del Partit Popular, reitera les seues paraules dites en la comissió.
L'Únic dubte era el tema dels agents de paisans, però com s'ha rectificat i aclarit, li pareix correcta.
Explica el Sr. Alcalde que no és l'estratègia política el que anima a votar a favor o en contra de les
mocions presentades pels grups polítics, sinó que l'estratègia de l'equip de govern és el bé de
Rafelbunyol. Recentment va parlar amb l'alcalde de Puçol i l'intendent, els quals van vindre a visitar
la gàbia que tenim en el magatzem municipal per a depositar els gossos abandonats si s'arrepleguen
més tard de les 18 hores fins que passa la gossera a arreplegar-los. Va eixir el tema dels agents de
paisans i se'ns va indicar que l'Ajuntament de Puçol ho havia sol·licitat i se l'havien denegat. També
ens van indicar que la sanció mínima en el seu municipi era de 150 €. Davant d'esta situació es va
parlar amb el portaveu de Compromís perquè presentaren unes modificacions en este sentit, i ja ho
han fet.
Consideren que qualsevol proposta que intente posar fi a este problema s'acceptaran,
comprometent-se a portar la modificació de l'ordenança al següent ple ordinari.
Explica el Sr. Carrera que podien haver-la redactat però com han sigut conversacions d'última hora,
no ho han fet, comprometent-se a enviar a secretaria el text corregit per a facilitar el treball.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat, amb les modificacions
expressades verbalment pel Sr. Carrera.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE AJUDES A
LA CONTRACTACIÓ DE PARATS. .
Per part de la Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“Les dades i estadístiques més recents de valoració general de l'actual situació econòmica,
lamentablement mostren que l'economia espanyola, encara està lluny de poder crear ocupació amb
garanties i de qualitat. A Rafelbunyol esta situació no és diferent, i les xifres relatives a la creació
d'ocupació estable continuen sent decepcionants.
El Grup Municipal Independents de Rafelbunyol considera que l'Ajuntament ha de fer un esforç
major, i per a això, és necessari posar en marxa mesures que puguen ajudar en esta alifac que és la
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desocupació. A través de la implementació de polítiques que tinguen per objectiu reactivar
l'economia. Considerem que les ajudes a les empreses aprovades recentment en este Ajuntament
encara que són molt positives, no són suficients per a fomentar la creació d'ocupació en la nostra
localitat
Des d'IdRa estem convençuts que reduir la desocupació és la millor política social que podem
realitzar a Rafelbunyol, i una manera de poder-ho fer és ajudar econòmicament a les empreses i als
emprenedors que contracten persones de Rafelbunyol i que estiguen en la desocupació. D'esta
manera, el cost a assumir pels empresaris amb cada contractació serà menor, i podrem incentivar
així la creació de llocs de treball en la nostra localitat, tal com s'està fent amb èxit en altres
municipis.
Per tots estos motius, el Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol proposa adoptar els
ACORDS següents:
Primer. Incorporar en les partides dels pressupostos del 2017 de Subvencions, una nova partida
econòmica per a impulsar el creixement, l'ocupació, la innovació i la cooperació empresarial.
Esta nova partida, es denominara d'Impuls a la creació d'ocupació i a la contractació de persones
de Rafelbunyol en desocupació, a la que serà destinada una quantia de 15.000€ en els pressupostos
del 2017.
Segon. Que les bases de les dites Subvencions queden redactades de la manera següent:


Objecte de la subvenció: Impuls a la creació d'ocupació ja la contractació de persones de
Rafelbunyol en desocupació. Té per objecte subvencionar als autònoms o a les empreses
que contracten persones de Rafelbunyol en situació de desocupació.



Beneficiaris: Podran ser beneficiàries d'estes subvencions les persones físiques i/o
jurídiques amb objecte empresarial que complisquen els requisits específics següents:
1. Autònoms o empreses ubicats a Rafelbunyol i amb raó social a Rafelbunyol, que
contracten persones físiques empadronades en el municipi de Rafelbunyol i que es
troben en situació de desocupació i inscrites degudament en l'Oficina de la
desocupació.
2. El contracte de treball haurà de tindre una duració mínima de 6 mesos i haurà de
ser de 40 hores setmanals (100% de la jornada).
3. Les persones contractades no poden haver treballat per a la mateixa empresa
durant l'any anterior.
4. Les empreses sol·licitants de la subvenció hauran d'estar al corrent de pagament de
les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com amb l'Ajuntament de
Rafelbunyol.



Documentació a aportar:
1. Justificant de l'Oficina de Servef del treballador contractat.
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2. Contracte de treball a subvencionar, on s'especifique la duració i el tipus de
jornada.
3. Certificat d'empadronament del treballador contractat.
4. Fotocòpia del NIF i raó social de l'empresa sol·licitant de la subvenció.


Criteris per a l'atorgament de la subvenció i quantia:
L'import de la subvenció dependrà del tipus de contracte:

1. Contracte de 6 mesos i 40 hores setmanals: subvenció de 200 euros per treballador i
contracte.
2. Contracte de 12 mesos i 40 hores setmanals: subvenció de 350 euros per treballador i
contracte.
3. Contracte indefinit i 40 hores setmanals, amb una permanència mínima en l'empresa de 2
anys: subvenció de 600 euros per treballador i contracte.
En cas de baixa voluntària del treballador o acomiadament del mateix, l'empresa pot substituir este
treballador amb una nova contractació pel període restant per a mantindre la subvenció (en tot
cas, la suma dels dos contractes ha de ser com a mínim de 6 mesos). Esta substitució s'haurà de fer
com a màxim 30 dies després del final del contracte de la persona que se substituïx.
En el cas que qualsevol dels tres tipus de contracte es faça a una persona de 45 anys o més, la
subvenció es bonificarà amb un 10% més.
Pagament de la subvenció:
El pagament de la subvenció s'efectuarà de la manera següent: en el cas dels contractes de 6
mesos, a l'acabar el contracte; en el cas dels contractes de 12 mesos, la mitat als 6 mesos i l'altra
mitat a l'acabar el contracte; i en el cas dels contractes indefinits, la subvenció es pagarà
prorratejada cada 6 mesos, amb un màxim de 2 anys. L'empresa tindrà l'obligació de tornar la
subvenció assignada en el cas que es rescindisca el contracte per qualsevol de les dos parts,
sempre que no se substituïsca el treballador per un altre per al període restant del contracte
subvencionat.
Estes subvencions seran aplicades fins a esgotar la partida assignada en els pressupostos, gose
crearà una nova línia de subvencions.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 24
de gener de 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació és dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per tres vots a favor, dels Regidors dels grups Socialista i d'Independents de
Rafelbunyol, i dos abstencions, dels representants dels Grups Popular i Compromís per
Rafelbunyol.
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Continua el Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol indicant que la millor
política que poden fer és reduir la desocupació, i és el que es busca amb esta moció amb la creació
d'una partida de 15.000 € en els pressupostos de 2017 per a l'Impuls a la creació d'ocupació i a la
contractació de persones de Rafelbunyol en desocupació, passant a explicar les bases reflectides en
la moció, així com les quantitats a subvencionar en funció del tipus de contracte firmat. Amb els
càlculs realitzats podrien contractar a 50 parats de Rafelbunyol amb treballs de qualitat, amb una
inversió mínima i un rendiment màxim.
El Sr. Carbonell indica que compartixen la frase, la millor política és reduir la desocupació, però els
estranya que la moció la present un partit que en el ple passat rebuig un pla d'ocupació presentat pel
seu grup valorat entre 60.000 i 80.000 mil euros i era per a crear una borsa de treball i reforçar les
brigades d'obres i neteja. I hui també hi havia una moció per a veure les necessitats que hi havia per
a contractar gent per a treballar en festes i també la voten en contra, per la qual cosa no ho entenen.
L'altre dia va indicar que hi havia dos municipis amb ajudes semblants i que demanaria informació
respecte d'això. Godella era un d'ells i li han indicat que de moment no han fet res respecte d'això, i
ho estan pensant perquè no és molt lícit donar diners públics perquè empreses privades contracten
personal. A Puçol hi ha ajudes que venien d'abans i també és de 15.000 €, passant a llegir l'art. 9 on
s'especifiquen els requisits dels beneficiaris, sent el més rellevant el punt núm. 3 on s'indica que
deguen de pertànyer a algun grup de risc d'exclusió social, jóvens, dones, majors de 45 anys, parats
de llarga duració i discapacitats. A Puçol estes contractacions són molt difícils, i complicades,
passant a citar els supòsits d'eixe municipi. Considera que amb açò s'intenta crear un pegat, i que en
tot cas s'haurien de redactar unes bases semblants a les de Puçol, i no el que s'ha presentat.
El Sr. Bondía, en representació del grup del Partit Popular, manifesta que el seu grup també està a
favor de tot el que siga lluitar contra la desocupació. Reitera, com va dir en comissió, el tema de la
legalitat d'estes subvencions a empreses privades i ho considera molt complicat. Considera que
extrapolar unes dades macroeconòmiques al nostre municipi per a dir que la moció és positiva, ho
veuen massa valent. No estan en contra de les ajudes, però davant del dubte sobre la legalitat d'este
tipus d'ajudes, anuncia l'abstenció del seu grup.
El Sr. Alcalde considera que hi ha diferències substancials entre esta moció i la de Compromís de
l'últim ple. Sempre han dit que l'ajuntament és un ens que fomenta l'ocupació, però no té la capacitat
de crear l'ocupació per a acabar amb la desocupació a Rafelbunyol. La proposta de Compromís era
pa per a hui i fam per a demà. Es considera una persona d'esquerres i amb la proposta d'IdRa, que la
votaran a favor, es fomenta la contractació per part dels nostres empresaris. No creu que s'estiga
malgastant els diners públics fomentant la contractació d'estes persones. Creu que l'assessorament
que ha fet el Sr. Carbonell s'ha de valorar, estudiant les bases per a no cometre cap il·legalitat, i amb
el corresponent informe preceptiu que avale esta legalitat. Insistix en el fet que no considera que
una moció que defén la contractació per un parell de mesos, acabe amb la desocupació en el nostre
municipi. Com a administració l'ajuntament ha d'intentar crear oportunitat d'ocupació per als jóvens,
les dones, els majors de 45 anys, els parats de llarga duració…Insistix que donar treball en la
brigada d'obres o neteja de l'ajuntament durant un parell de mesos no fomenta la creació d'ocupació
ni resol el problema, concloent que votaran a favor d'esta moció.
El Sr. Encarnación explica que les bases que han presentat el senyor les de l'Ajuntament de Reus,
però estan obertes i es poden realitzar totes les consultes que es considere oportunes i realitzar
propostes per a la seua modificació, encara que dubtar de la legalitat considera que sobra.
Responent al Sr. Bondia, indica que ell no és economista, però dubte que una moció de 15.000 €
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siga considerada macroeconòmica. Contestant el representant de Compromís li indica que la seua
moció parlava de crear un treball que no era de qualitat durant 1 o 2 mesos, mentres que la nostra
moció planteja subvencionar a empreses per a crear treball, per la qual cosa la diferència és
considerable. Estan parlant d'un esdevenidor, perquè el treball de sis mesos en l'empresa pot
convertir-se en durador.
Indica el Sr. Carbonell que li diguen que la contractació d'una persona en situació d'emergència
social durant dos mesos siga “pa per a hui fam per a demà”, no ho considera així, perquè a esta gent
li ve molt bé treballar. Afig que no cal oblidar que hi ha hagut empreses que han anat a pic, i han
despedit els treballadors. La concepció que ells tenen del pla d'ocupació és per a atendre
emergències socials, mentres que esta moció no se sap que atendrà. Es parla de fomentar ocupació,
però això es fa donant treball. També diu esta moció oferix treball de qualitat, preguntant si treballar
per a l'ajuntament no és treball de qualitat. Recorda que un treball de qualitat és un treball digne que
oferix garanties per al treballador. Es diu que està tot obert, i es poden canviar les bases, indicant
que no hi ha proposta concreta de resolució, preguntant quina proposada queda sobre la taula, a qui
va dirigida la moció, si a tots o als d'exclusió social, i preguntant perquè no ve amb unes bases ben
fetes per a la seua aprovació.
El Sr. Bondia creu que el Sr. Encarnación no vol entendre res del que diu. Com mescla el que ha dit
que amb 15.000 € està parlant de dades macroeconòmiques? Simplement ha dit que no pot
extrapolar eixes dades al nostre ajuntament i dir que la moció és positiva. És veritat que és
economista i amb els mateixos números pot demostrar-li tant la viabilitat com la inviabilitat de la
proposta.
El Sr. Encarnación explica que no pot comparar-se un treball que dura dos mesos amb un de sis
mesos amb possibilitat de pròrroga. Quant a les dades macroeconòmiques ho ha dit en relació a
l'ajuntament de Reus .
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per set vots a favor de l@s regidors/as
dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis vots en contra de l@s regidors/as
dels grups del Partit Popular i de Compromís per Rafelbunyol.

ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES

SÈPTIM.- APROVACIÓ
RAFELBUNYOL

DEL

PLA

D'IGUALTAT

De

l'AJUNTAMENT

DE

Per part de la Sra. Piquer Sancho, regidora d'Igualtat, es llig la proposta següent:
“Per resolució de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2.016 es va acordar l'adjudicació a
l'empresa Equality Momentum S.L. de la redacció d'un Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats.
L'elaboració del dit Pla s'ha dut a terme comptant amb el finançament de l'Excma.
Diputació Provincial de València, que respecte d'això va concedir una subvenció de 726 €. El Pla
té per objectiu la implantació de mesures per al compliment del principi d'igualtat entre dones i
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hòmens, segons el que disposa la llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i hòmens.
El primer pas per a poder incorporar de manera eficaç la perspectiva de gènere en la
gestió dels recursos humans ha sigut la realització d'un diagnòstic que pose en relleu les
condicions en què realitzen les seues tasques les persones que integren la plantilla municipal,
treballant amb dades desagregats per sexe, i extraient conclusions sobre l'estat de la qüestió. En
una segona fase es proposen les mesures a adoptar en el període 2017-2020 per a poder fer
complir el principi d'igualtat de gènere.
En este procés ha participat personal tècnic i polític dels municipis i de la Mancomunitat,
que han constituït un grup de treball, i s'ha comptat amb l'assessorament tècnic de la consultora
experta en la matèria.
A la vista de la documentació elaborada, per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l'I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Rafelbunyol, relatiu al període
2017-2020.
SEGON.-Traslladar el contingut del Pla d'Igualtat a la representació sindical de
l'Ajuntament de Rafelbunyol.
TERCER.- Donar la difusió pública del contingut del Pla d'Igualtat a través del portal de
transparència de l'Ajuntament de Rafelbunyol, sense perjuí de la seua publicitat en altres mitjans
públics i xarxes socials.
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament a Rafelbunyol a 19 de gener de 2.017”
El Senyor Secretari, abans de passar a llegir el dictamen realitza una reflexió per l'abandó
de la gran majoria de regidors durant la lectura de l'exposició de motius del present punt.
A continuació dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Activitats
Ciutadanes del dia 24 de gener de 2017, en la que l'assumpte és dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els/les portaveus dels grups polítics es manifesten a favor. El Sr. Carrera, regidor del
grup d'Independents de Rafelbunyol afig que el Pla és molt necessari i complet, a més de coordinat i
mancomunat amb el que suposa posar en comú els esforços i costos. Es contemplen molts aspectes,
com és el tema de la plantilla, mesures de conscienciació de treballadors i també ens obliga els
regidors a complir-ho.
Sotmesa la proposta a votació el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar l'I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Rafelbunyol, relatiu al període
2017-2020.
SEGON.-Traslladar el contingut del Pla d'Igualtat a la representació sindical de
l'Ajuntament de Rafelbunyol.
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TERCER.- Donar la difusió pública del contingut del Pla d'Igualtat a través del portal de
transparència de l'Ajuntament de Rafelbunyol, sense perjuí de la seua publicitat en altres mitjans
públics i xarxes socials.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE FIRMA
D'UN COVNENIO AMB L'ASSOCIACIÓ ART PER ART
Per part del Sr. Carrera, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció següent:
“Com a grup municipal un dels nostres treballs és escoltar i transmetre les propostes i queixes
d'associacions i ciutadanes del municipi, és a dir, fer d'altaveu en les institucions convenients, en
este cas al ple de l'Ajuntament. Així doncs, l'associació Art per Art s'ha dirigit per a fer-nos saber
quines són les seues necessitats i l'estat de la seua relació amb l'equip de govern actual.
A mode introductori recordem que esta associació sense ànim de lucre es va constituir en 2013 a
Rafelbunyol per part d'un grup de jóvens amb inquietuds artístiques i socials, de fet en el seu
historial d'activitats consten multitud de musicals i actuacions amb caràcter benèfic. A manera
d'exemple:












24,25 i 26 de maig de 2013 a Rafelbunyol. Col·laboració amb Càritas.
1 de juny de 2013, a Paterna. Col·laboració amb AECC contra el càncer,
19, 20, 26 i 27 d'octubre, i 10 de novembre a Massamagrell. Col·laboració amb Càritas.
2 de març de 2014, a Chiva. Col·laboració amb Asindown.
5 d'abril a Canet Col·laboració amb Mans Amigues (centre solidari d'aliments).
8 de juny de 2014 a Aldaia. Col·laboració amb Stop Sanfilipo (malalties rares).
30 de novembre de 2014, a Sagunt. Col·laboració amb Mans Amigues (centre solidari
d'aliments).
19 de desembre de 2014, Al Palau de les Art Reina Sofía. I Gala Benèfica. Col·laboració
amb Fundació Investigació Hospital General Universitari de València.
21 de març a Requena. Col·laboració amb AMACMA (contra el càncer de mama).
5 de juny de 2015, a Rafelbunyol. II Gala Benèfica. Col·laboració amb Càritas.
A més han organitzat cursos com: risoteràpia, expressió dramàtica, tècnica vocal, tertúlies
literàries dialogants, etc.

Segons ens han traslladat els membres directius de l'associació, estos s'han reunit diverses vegades
amb els representants de l'Ajuntament, concretament amb la regidora de Cultura, Alicia Piquer, i
han rebut una resposta negativa en cada ocasió. La regidora els ha explicat que a Rafelbunyol hi
ha massa associacions i no hi ha espai per a totes. Inclús els van arribar a invitar que se n'anaren
a un altre poble que els poguera oferir millors condicions. Volem incidir que molts de què formen
l'associació són veïns de Rafelbunyol i, a part que volen continuar la seua labor en el poble, tenen
tant dret com qualsevol altre col·lectiu a rebre suport institucional. L'última reunió amb Alicia va
ser el 24 de setembre de 2016 i seguixen sense rebre cap solució.
Recordem que Art per Art mai ha rebut subvenció de l'Ajuntament i tot just han demanat tindre un
lloc on poder guardar el material, assajar i reunir-se com qualsevol altra associació municipal.
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La qüestió és que com rebien respostes negatives i seguien sense una solució satisfactòria,
Compromís per Rafelbunyol i l'associació ens reunirem a finals d'octubre passat i vam arreplegar
tota la informació ja exposada en la moció. En aquella reunió ens vam comprometre a estudiar el
seu cas i a traslladar les seues peticions al ple. Com volíem ser prudents, en l'últim Ple de 28 de
novembre de 2016, vam fer una pregunta al respecte i la resposta de la regidora de cultura va ser
que només s'ha informat l'associació que no podien utilitzar la Casa de la Cultura per a
l'elaboració dels escenaris d'un musical nou.
Així que concloem que per part de la regidora no es va transmetre a la resta del ple la situació real
o les necessitats de la dita associació.
Per eixe motiu volem plasmar-les en esta moció:
1. Continuar accedint en la Casa de la Cultura per a assajar.
2. Utilitzar una part del davall situat a la mateixa com a magatzem. Així ho han fet fins ara
però l'Ajuntament reclama l'espai per a vitrines. Durant estos anys l'associació s'ha
encarregat de netejar i organitzar el davall de tant en tant. Consta d'uns 140 metres
quadrats i tot just necessiten 22 metres quadrats (un 16% del total aproximadament). Art
per Art es compromet a cuidar el local, mantindre-ho ordenat i net.
3. Facilitar un lloc on poder elaborar puntualment la decorats nova resta de manualitats.
És per tot allò exposat que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que l'Ajuntament redacte un esborrany de Conveni per a debatre-ho amb la junta
directiva d'Art per Art i així arribar a un definitiu que arreplegue les peticions exposades
en la moció.
2. Que mentres no existisca el dit Conveni, l'Ajuntament atenga i col·labore en la mesura
del possible amb l'associació, tant en l'ús i disponibilitat dels uns quants edificis municipals
com d'altres qüestions a què puguen sorgir.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 24 de gener de 2017, en la que l'assumpte és dictaminat
desfavorablement al Ple de l'Ajuntament per dos vots en contra dels representants del grup del
PSPV-PSOE, dos abstencions dels representants dels grups del Partit Popular i Independents per
Rafelbunyol i un vot a favor del representant del grup Compromís per Rafelbunyol.
Continua explicant el Sr. Carrera que es tracta d'una associació del poble sense ànim de lucre i de
caràcter cultural. Entenen que és una manera de fer política i que l'equip de govern ha de buscar
solucions i no dir que busquen altres pobles, per la qual cosa no és estrany que després de la seua
inacció busque altres partits per a recolzar-los. Consideren que és la seua obligació, com a oposició,
portar queixes dels veïns i aportar solucions. Amb la moció demanen que s'òbriga un diàleg entre la
corporació i l'associació i es redacte un esborrany on es contemple les necessitats i les condicions de
col·laboració entre ambdós, sense demanar res més, i amb l'abstenció dels altres dos partits polítics i
el vot en contra de l'equip de govern el que s'està aconseguint és rebutjar la moció i que no s'òbriga
el diàleg. Recorda que és una associació que sí que pot demanar subvencions, però no ho fan i no
entenen que la solució siga que els diguen que se'n vagen a un altre poble.
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La Sra. Barrachina, regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que han escoltat
l'opinió de l'equip de govern en què manifesta que és l'associació que més ha utilitzat la Casa de la
Cultura i que el problema està en l'emmagatzematge que demanen, preguntant al Sr. Carrera que si
ve una altra associació amb la mateixa petició hauran de buscar-ho. Creuen que és un problema de
l'associació i l'equip de govern. Entenen que dega seguir-se les negociacions, encara que consideren
que no és un problema del plenari, sinó de l'equip de govern i de l'associació. Des del seu grup
només poden encoratjar perquè es continue parlant. En la moció es demana que tot seguisca igual, i
és quelcom que no els pareix bé. No és que no aposten per ells, però donen a entendre que mentres
no arriben a un acord, que continue tot com fins ara, i ací és on tenen el dubte.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, explica que si el seu grup s'absté és per falta
d'informació, no perquè estiguen en contra. Ells vam entendre que l'associació volia un local fix per
a utilitzar ja, i això és quelcom que es deu de negociar per a veure les condicions en què es pot
prestar i les obligacions que açò comporta i arribar a un conveni
La Sra. Piquer Sancho, considera que s'està donant un juí de part a partir del que l'associació ha
comptat a Compromís. Explica que en eixa conversació amb representants de l'associació estaven
presents ella i la regidora de joventut, manifestant que no hi ha animadversió personal. Explica que
29 associacions han fet ús de la Casa de la Cultura o bé esporàdicament o de manera regular, com és
Art x Art, que va estar assajant el seu espectacle de juny amb unes 130 hores amb totes les facilitats
i sense cap cost. Reunions amb esta associació ha tingut unes quatre per diversos motius. És veritat
que els va dir que podien preguntar en un altre poble, però arran d'un comentari com que a
Massamagrell si ho fan, i pareix que ha sigut el comentari que ha creat malestar, aprofitant per a
demanar disculpes per este comentari. L'estat de les infraestructures en el poble, dificulta el seu ús, i
tampoc hi ha tant per a totes les associacions. Les que es poden gastar i es presenten, suposa un
esforç de treball i coordinació de les persones que treballen en l'àrea de cultura. En una de les
reunions els van indicar la possibilitat de demanar subvenció i els van dir que no, però eixa opció
continua oberta. En cap moment se'ls va negar l'ús de la Casa de la Cultura i el problema està en la
utilització del soterrani per a construir i emmagatzemar, perquè no reunix les condicions de
seguretat i salubritat. És veritat que només volen 22 m, però això significa que no els pot utilitzar
ningú més i l'Ajuntament vol fer d'eixe local un lloc on aglutinar tot el material que s'utilitza en
l'àrea de joventut i cultura i que fins a este moment estava escampat. Insistix que mai se'ls ha negat
la Casa de Cultura per a assajos i reunions. En cas del lloc puntual per a la construcció de
l'escenografia, caldria estudiar-ho. Li haguera agradat que abans de presentar la moció, haguera
contrastat la informació.
El Sr. Alcalde insta als presents, ja que entre el públic hi ha representants de l'associació, a posar
data i fer una reunió està mateixa setmana, a fi de donar una solució a esta problemàtica.
El Sr. Carrera indica que no es tracta d'una qüestió personal, però és veritat que s'ha incidit en la
responsable de l'àrea, encara que no tenien intenció d'ofendre a la senyora regidora. L'associació vol
un ús de l'espai com a magatzem, recordant que hi ha moltes associacions que utilitzen espais amb
caràcter exclusiu (futbol, básquet…) A més no tots demanen el mateix ni necessiten el mateix. Art x
Art necessita espai i logística pel que demanen buscar solucions. Amb la moció s'està demanant que
s'evite la indefinició. Respecte al punt número 2 el que es diu és que mentres no s'aprove el conveni,
es queden les coses com estan, és a dir, continuar utilitzant un espai de magatzem i continuar
assajant, sent quelcom coherent amb el punt número 1.
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La Sra. Piquer Sancho explica que les coses estan igual que estaven abans de setembre, perquè no
s'ha fet efectiu el desallotjament.
Conclou el Sr. Carrera indicant que no s'ha negat en cap moment l'accés al local i si l'actitud de
l'equip de govern fora més positiva no s'haguera presentada esta moció.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per un resultat de sis vots a favor
dels/les regidors/regidores dels grups del Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol, cinc vots en
contra dels/les regidors/regidores del grup del PSPV-PSOE, i dos abstencions dels/les
regidors/regidores del grup Independents per Rafelbunyol.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP D'INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
MUNTATGE D'UNA CARPA PER A NIT VELLA
Per part de la Sra. Barrachina, regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“Rafelbunyol es troba en situació de desemparament en el que a oci nocturn es referix. Esta
situació afecta en major grau als nostres jóvens, que no tenen una gran oferta d'oci nocturn en la
localitat al llarg de tot l'any, fet que s'agreuja en unes dates tan assenyalades com és la Nit de cap
d'any.
En eixes nits, són habituals les eixides amb companys i amics, obligant-los a celebrar en la majoria
de vegades en els locals de les seues penyes, o inclús en les seues pròpies cases, amb els problemes
de sorolls que poden generar per als veïns.
Una bona oferta d'oci a Rafelbunyol per a eixa nit, considerem que pot ser una carpa amb
discomóvil. Una proposta per a tots els veïns, però sobretot, per als mas jóvens, que encara no
disposen de vehicles per a desplaçar-se, i on esta iniciativa pot ser una bona opció per a disposar
d'un lloc on poder celebrar tranquil·lament eixa nit.
Una proposta on a part del benefici que pot resultar per als nostres jóvens, també pot servir perquè
les diferents quadrilles de festers de Rafelbunyol, puguen obtindre ingressos per a les seues festes a
través del muntatge de barres.
Per tots estos motius, el Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol proposa adoptar els
ACORDS següents:
1 -Instar a l'Ajuntament de Rafelbunyol perquè organitze i duga a terme els tràmits legals i
tècnics en el nostre municipi, per al muntatge d'una disc-mòbil i carpa en el carrer
Madalena en el dia de Nit de cap d'any.
2-Tras la sol·licitud de diverses ofertes i amb caràcter a la partida de festes dels
pressupostos del 2017 designar una quantia per a l'execució d'esta proposta.
3 -Instar a l'Ajuntament a què es reunisca amb les diferents quadrilles de festers i
associacions que vullguen participar en el muntatge de barres per a escoltar les idees,
propostes i suggeriments de cara a la celebració d'este esdeveniment.”
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Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 24 de gener de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per tres vots a favor dels representants dels grups del PSPVPSOE i Independents de Rafelbunyol i dos abstencions dels representants dels grups del Partit
Popular i Compromís per Rafelbunyol.
La Sra. Barrachina reitera les seues paraules de la Comissió, indicant que la moció està
oberta a noves aportacions, com pot ser a quin públic va destinat, la ubicació… Quant a les paraules
del representant del grup del Partit Popular en comissió li recorda que es va fer en la Llar del
Jubilat, però ha consultat i li han dit que anava destinat a gent major. Esta proposta està destinada a
gent jove, sobretot a eixa gent que no té opció d'agafar el cotxe.
El Sr. Carrera, regidor del grup de Compromís per Rafelbunyol, explica que veuen positiva la
moció, però demanen que no es quede tancat el tema de la ubicació perquè no consideren que el
carrer Magdalena siga el lloc més adequat. Pensen que va destinat a gent menor d'edat, o a famílies
amb xiquets, per la qual cosa el tema de les barres caldria estudiar-ho molt bé.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, indica que es tracta de mocions molt obertes i
poc concretes: es col·locaria una carpa o no, a quina edat va destinada, si s'ubica en el carrer
Magdalena o en un altre lloc… preguntant que es vota realment, encara que estan a favor de la
proposta, però amb estes indecisions..... Quant a la Llar del Jubilat li indica que es va destinar a
menors i es portava beguda sense alcohol.
El Sr. Alcalde exposa que s'està fent molt difícil. Considera que es pot posar una carpa per a fer una
festa en el poble, però que es deixe marge d'actuació a l'equip de govern per a organitzar-la i no
tancar necessàriament la C/ Magdalena. És una idea que es pot provar. Hi ha un sector del poble que
tal vegada accepte esta opció com és la gent de menys de 18 anys o tal vegada gent més major que
no ix a sales o bars eixa nit. Creu que hi ha maneres de limitar la venda de begudes, com és el cas
de la polsera. La idea es pot provar, i si ix bé es repetix o si no s'anul·la.
La Sra. Barrachina indica que no és tan difícil, tot depén de la voluntat que es tinga i la moció s'ha
presentat oberta perquè puguen col·laborar tots.
El Sr. Carrera explica que el seu grup ho votarà a favor si deixen oberta la ubicació en El
Carrer Magdalena. En el fet que la moció es presenta obertes açò pot produir que estiguen faltes de
concreció.
Finalment, sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE LA RUTA
DEL GRIAL.
Per part de la Sra. Barrachina, regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol es llig la moció
següent:
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“El Sant Calze és la més important relíquia que conservem els cristians, ja que es tracta de la copa
amb què Jesucrist celebre la seua ultima Sopar, convertint-se també en un dels grans tresors que
atresora València.
Tenint en compte el gran valor econòmic i cultural del sant Grial, i la seua localització a València,
l'any 2002, a iniciativa de la Gestora Turística de Sant Joan de la Penya i la Confraria del Sant
Calze de València, es decidix la posada en marxa d'El Camí del Sant Grial"
Una ruta que té la seua eixida en Sant Joan de la Penya fins a arribar a València, en un recorregut
que va ser el que va seguir la copa entre Jaca i València, i on perseguix atraure a milers de
visitants i, al mateix temps, ser declarat Patrimoni de la Humanitat.
Esta via de pelegrinatge transcorre pels llocs en què, segons la tradició oral, va seguir el Sant
Calze des de la seua arribada a la península Ibèrica, fins a la seua actual ubicació en la catedral
de València. Una ruta de 550 Km que discorre entre el monestir de Sant Joan de la Penya (Osca) i
la Catedral de València, on es travessa més de 30 poblacions de les tres províncies aragoneses i
fins a onze localitats de la Comunitat Valenciana.
Actualment des de l'Associació Cultural El Camí del Sant Grial s'està treballant per a projectar
esta ruta cultural, turística i espiritual del Sant Calze, a fi de la creació i consolidació d'una ruta
terrestre entre el Monestir de Sant Joan de la Penya i la Catedral de València denominada u El
Camí del Sant Grial”. Una ruta la missió de la qual serà exalçar i publicar la història i simbolisme
del sant Calze, i projectar este camí en els seus vessants culturals, lúdic religiós i esportiu a tot el
món.
Per tots estos motius, el Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol proposa adoptar els
ACORDS següents:
1-Que Ajuntament de Rafelbunyol sol·licite la seua adhesió a l'associació cultural "El Camí
del Sant Grial”
2-Una vegada esta realitzada esta inscripció que des d'este Ajuntament es recopile
informació i prepare fullets i tríptics informàtics de la Història del Sant Calze, la la Ruta
del Grial i el seu pas per Rafelbunyol.
3-Que el representant de l'Ajuntament de Rafelbunyol en esta Associació siga Víctor
Encarnación Furió.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 24 de gener de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per un vot a favor de la representant del grup Independents de
Rafelbunyol i quatre abstencions dels/les representants dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i
Compromís per Rafelbunyol.
Explica el Sr. Encarnación que la moció és una iniciativa d'associacions. Està basada en la relíquia
del Sant Calze. És un estímul turístic, cultural i lúdic. La ruta transcorre entre Sant Joan de la Penya
i València que passaria per tot el recorregut que va fer el Sant Calze, té una història de més de 2000
anys i igual que El Camí de Santiago té la possibilitat de ser patrimoni de la humanitat. No estan
parlant només de motius religiosos, pot tindre altres motius, com cultural, lúdica, esportiva. Explica
que el president d'esta associació és el senyor Enrique Senent i han tingut contacte amb la
24

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

Conselleria de Turisme per a impulsar-la com a ruta cultural. Ja hi ha municipis associats com
Massamagrell i Segorbe, altres estan interessats com Alboraya, Albalat, Emperador. Per estar en
l'associació cal pagar una quota de 100 € anuals.
El Sr. Carrera, regidor del grup de Compromís per Rafelbunyol, no dubte dels beneficis turístics i
culturals de la ruta, però explica que no hi ha vestigis històrics, com ocorre a Massamagrell i el
Puig, que acrediten que la mateixa passara per ací, ni tampoc apareix mencionada en la tradició
oral, per això preguntaven que necessitat tenen d'associar-se. Quant al punt dos i tres de la moció no
estan d'acord, ja que consideren que els díptics informatius ha d'elaborar-los l'associació i no
l'ajuntament i en el fet que es propose el propi Sr. Encarnación com a representant, no ho veuen
correcte, perquè és el ple quant al procediment, perquè la representació de l'Ajuntament en els
òrgans supramunicipals es va decidir en el ple, per la qual cosa demana que deixe que siga el ple el
que el nom.
El Sr. Saborit, ratifica les paraules del representant de Compromís respecte al punt d'acord número
tres de la moció. Quant a l'antiguitat de la ruta, té menys de 2.000 anys.
El Sr. Alcalde explica que des de la Mancomunitat també s'ha proposat que ens involucrem en esta
associació i la Direcció General de Turisme va fer la presentació de la ruta del Grial. Entrar en esta
associació suposarà per a nosaltres un gasto de 100 € i si finalment tot el que es fa ens afecta i si
esta ruta pot ser El Camí de Santiago del segle XXI, benvinguda siga.
Respon el Sr. Encarnación a les paraules del Sr. Carrera que creu que sí que tenen necessitat de
formar part d'esta associació, perquè per quelcom cal començar. En el fet que siga ell el representant
és perquè ho ha proposat el seu grup, però si és un obstacle perquè la voten a favor, es poden llevar
i quan siga el moment es presentarà per a ser el representant.
El Sr. Carrera anuncia el vot a favor del seu grup si qutament els punts d'acord segon i tercer. Per la
seua banda no encontrarí cap oposició a què siga el representant, però seguint el procediment
correcte. Recalca que encara que no vullguen és un fet religiós, sense cap estudi que verifique el fet
de l'autenticitat del grial, però si té un efecte econòmic estan d'acord.
El Sr. Saborit manifesta que no tenen cap inconvenient en què siga el Sr. Encarnación el
representant, però es deu de seguir el procediment correcte per al seu nomenament.
El Sr. Encarnación explica que vullga unanimitat i que no té cap inconvenient a retirar el punt tercer
de l'acord. Respecte al punt número 2 els tríptics s'elaboraran en funció de la informació que els
facilite l'associació i que col·laboraran amb ells, per la qual cosa no veu coherent la seua eliminació.
El Sr. Carrera indica, que esta petició ho feien pel tema del treball i dels recursos a nivell de
coneixements, perquè és l'associació la que ho organitzen i té la informació.
Aclarix el Sr. Alcalde que coneix el cas de Massamagrell i que allí la informació l'ha facilitat
l'associació. L'ajuntament només ho ha editat i ho ha imprés.

Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

DESÉ PRIMERA.- DECLARACIÓ DELS SERVICIS SOCIALS COM A SERVICIS
ESSENCIALS, A PROPOSTA DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA DE SERVICIS
SOCIALS I AUTONOMIA PERSONAL
Per part de la Sra. Gimeno, regidora de Servicis Socials, es llig la declaració següent:
“L'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 7/85, Reguladora de Bases de Règim Local, després de la
redacció donat per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local disposa: “Per a l'efectivitat de l'autonomia garantida constitucionalment a
les Entitats Locals, la legislació de l'Estat i la de les comunitats autònomes, reguladora dels distints
sectors d'acció pública, segons la distribució constitucional de competències, haurà d'assegurar als
Municipis, les Províncies i les Illes el seu dret a intervindre en quants assumptes afecten
directament el cercle dels seus interessos, atribuint-los les competències que procedisca en atenció
a les característiques de l'activitat pública de què es tracte i a la capacitat de gestió de l'Entitat
Local, de conformitat amb els principis de descentralització, proximitat, eficàcia i eficiència, i amb
estricta subjecció a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”.
En l'apartat 2 d'eixe mateix article, s'indica que “Les Lleis bàsiques de l'Estat previstes
constitucionalment hauran de determinar les competències que elles mateixes atribuïsquen o que,
en tot cas, hagen de correspondre als ens locals en les matèries que regulen”.
En consonància amb el dit precepte, en l'article 25 de l'Esmentada Llei, en el seu apartat 2,
s'assenyala: “El municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la
legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les següents matèries… e) Avaluació i
informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc
d'exclusió social.”
Al seu torn l'article 26 apartat primer disposa: “Els Municipis hauran de prestar, en tot cas, els
servicis següents….c) En els Municipis amb població superior a 20.000 habitants a més: protecció
civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en
situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús
públic.”
D'una altra part, per la qual cosa es referix a la normativa sectorial en la matèria, l'article 6.1 b)
de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en l'Àmbit de la
Comunitat Valenciana, atribuïx a les entitats locals la competència pròpia sobre la titularitat i
gestió dels servicis socials generals, els quals queden integrats pels servicis d'informació,
orientació i assessorament tècnic, els servicis d'ajuda a domicili, els programes de cooperació
social, els programes de convivència i reinserció social, els programes d'oci i temps lliure, els
programes que tindran per objecte l'atenció de les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans i
ciutadanes que no les puguen abordar per si mateixos per mitjà de la gestió de les prestacions
econòmiques i programes de prevenció i reinserció social.
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D'una altra part la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la
infància i l'adolescència, ha assignat als municipis importants competències en matèria de menors
en situació de risc.
Així mateix, la Llei /2016, de 25 de desembre de 2016, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d'organització de la Generalitat, en l'article assigna competències a les corporacions
locals en matèria de promoció de l'autonomia i atenció a les persones en situació de dependència.
(1)
Les dites competències declarades com pròpies dels municipis (que responen a l'anterior concepte
de servici públic essencial o servici públic obligatori) es troben incardinades en el nostre àmbit
municipal en l'Àrea d'Acció Social.
Resulten àmpliament conegudes les greus carències de recursos humans, que comporten una
prestació dels recursos socials del tot insuficients per a atendre a una demanda de població cada
vegada major, que genera un evident desgast en els professionals adscrits a l'Àrea.
La situació social actual exigix un compromís d'actuació urgent de la corporació, màximament si
es té en compte que la població atesa, és una població amb un elevat grau de vulnerabilitat i risc
social, que fa exigible un increment dels recursos humans que possibilite que un servici municipal,
que comporta en major grau que qualsevol altre, un factor humà, siga atés amb els adequats
cànons d'eficàcia i immediatesa.
La situació exposada evidència la concurrència de les circumstàncies que exceptuen la prohibició
de contractació de personal, establida en l'article 20, apartat dos de la Llei 48/2015, de 29
d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l'any 2016, al concórrer els supòsits
d'excepcionalitat, urgència i caràcter inajornable previstos en el mateix. (2)
Finalment ressaltar que, amb data 4 de setembre de 2015, el Consell va aprovar el Decret 4/2015,
de 4 de setembre, pel qual s'establixen les mesures urgents derivades de l'aplicació de les
disposicions addicional quinzena i transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, relatives a l'educació, salut i
servicis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. D'acord amb l'esmentat decret llei els
municipis de la Comunitat Valenciana podran continuar prestant competències relatives a
educació, salut i servicis socials a què fa referència la Llei 27/2013, de 27 de desembre, fins que no
siguen aprovades les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i
de les hisendes locals.
La sentència 185/1995 de 14 de desembre del Tribunal Constitucional, oferix una visió del que pot
considerar-se com a servici essencial: el servici requerit és objectivament indispensable per a
poder satisfer les necessitats bàsiques de la vida personal o social dels particulars d'acord amb les
circumstàncies socials de cada moment i lloc o, dita, amb altres paraules, quan la renúncia a estos
béns, servicis o activitats priva al o a la particular d'aspectes essencials de la seua vida privada o
social.
Atenent a l'anteriorment exposat i tenint també en consideració que: no s'incorre en el supòsit
d'execució simultània del mateix servici públic amb una altra Administració Pública; s'aclarixen
les competències locals i s'avança en el principi de «una Administració una competència», evitant
problemes de solapaments competencials entre Administracions; s'ha de racionalitzar l'estructura
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organitzativa de l'Administració local d'acord amb els principis d'eficiència, estabilitat i
sostenibilitat financera, garantint un control financer i pressupostari rigorós; es gestionen els
interessos municipals en l'àmbit de les seues competències, promovent activitats i prestant els
servicis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal
La no prestació dels recursos socials necessaris a la ciutadania que satisfacen les seues
aspiracions i necessitats com a sers humans, és una responsabilitat que ha de ser assumida i
resolta per tot l'equip de govern.
Per tant, l'Ajuntament de Rafelbunyol ostenta la competència pròpia sobre els servicis socials
generals, la promoció de l'autonomia i l'atenció a les persones dependents, la gestió de les
prestacions bàsiques i dels programes d'actuació adequats, per mitjà de la disposició del personal
adequat per a l'atenció en proximitat de la seua ciutadania.
Per tot l'anterior, es té el deure d'emetre l'acord següent:
1.- Declarar a tots els efectes com a servicis públics essencials de l'Ajuntament de Rafelbunyol els
recursos que integren els servicis socials municipals, basant-se en les disposicions legals i
raonaments arreplegats en la part expositiva de la present resolució.
Respecte d'estos servicis tindran la consideració d'essencial les categories i funcions que es
consideren necessàries per a la seua prestació.
2.- Basant-se en l'anterior declaració, que produïsca efectes en relació amb l'excepció prevista en
l'article 20, apartat dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l'any 2016, al concórrer els supòsits d'excepcionalitat, urgència i caràcter inajornable
previstos en el mateix.
3.- Aprovar de conformitat amb allò que s'ha disposats en l'article 127 g) Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de Bases de Règim Local, la realització amb caràcter urgent per part del Servici de
Recursos Humans de les gestions oportunes per a dotar al Departament de Servicis Socials del
personal necessari, en les diferents categories.
4.- Comunicar el present acord a les i els representants de les treballadores i treballadors,
Delegades i Delegats de personal, pel que fa al personal funcionari; i al Comité d'empresa, pel que
fa al personal laboral.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Acció Social
i Ciutadania de 24 de gener de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'ajuntament per unanimitat.
Preguntats els/les portaveus dels grups polítics tots es manifesten a favor.
Sotmesa la declaració a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
1- Declarar a tots els efectes com a servicis públics essencials de l'Ajuntament els recursos que
integren els servicis socials municipals, basant-se en les disposicions legals i raonaments
arreplegats en la part expositiva de la present resolució.
28

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

Respecte d'estos servicis tindran la consideració d'essencial les categories i funcions que es
consideren necessàries per a la seua prestació.
2.- Basant-se en l'anterior declaració, que produïsca efectes en relació amb l'excepció prevista en
l'article 20, apartat dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l'any 2016, al concórrer els supòsits d'excepcionalitat, urgència i caràcter inajornable previstos en
el mateix.
3.- Aprovar de conformitat amb allò que s'ha disposats en l'article 127 g) Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de Bases de Règim Local, la realització amb caràcter urgent per part del Servici de
Recursos Humans de les gestions oportunes per a dotar al Departament de Servicis Socials del
personal necessari, en les diferents categories.
4.- Comunicar el present acord a les i els representants de les treballadores i treballadors, Delegades
i Delegats de personal, pel que fa al personal funcionari; i al Comité d'empresa, pel que fa al
personal laboral.”

DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
DECLARACIÓ DELS SERVICIS SOCIALS COM A SERVICIS ESSENCIALS
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup municipal de Compromís per Rafelbunyol, es
llig la moció següent:
“Atés que la vigent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016 establixen en l'article
20.Dos: Durant 2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de
personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte casos excepcionals i per a cobrir
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es consideren prioritàries o que afecten el funcionament dels servicis públics
essencials.
Considerant que l'Ajuntament pot determinar els sectors, funcions i categories professionals
prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis públics essencials fent ús de la potestat
organitzativa i del principi d'autonomia local que establixen els articles 137 i 140 de la
Constitució, la carta Europea d'Autonomia Local i el Títol I de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de Règim Local.
Atenent que l'Ajuntament de Rafelbunyol ha complit amb els criteris d'Estabilitat Pressupostària i
que el tancament dels comptes s'han presentat amb capacitat de finançament als últims períodes
pressupostaris.
És voluntat del grup municipal de COMPREELS MEUS aprovar esta moció per a declarar els
servicis socials i els educatius com a servicis essencials i poder acollir-nos a l'excepcionalitat que
arreplegue la Llei, però també per a fer patent que la prioritat de l'Ajuntament de Rafelbunyol és
rescatar les persones i a les seues famílies.
És per tot allò exposat que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
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l. Declarar els Servicis Socials i els Servicis Educatius de l'Ajuntament de Rafelbunyol com
essencials.
2. Declarar prioritàries les àrees o sectors de l'Ajuntament de Rafelbunyol, en relació amb
les categories i funcions a què es consideren, per a garantir els servicis essencials atribuïts
en l'Ajuntament.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Acció Social
i Ciutadania de 24 de gener de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Carbonell que no és la mateixa que l'aprovada en el punt anterior, indicant que en el
mes de novembre alguns ajuntaments ja van presentar mocions, anteriors a la ja llegida
anteriorment. En la seua proposta s'arreplega també el sector de l'educació, ja que tenen el cas de
l’Escoleta per si en determinat moment hagueren d'assumir-la i contractar personal. Explica que
estan treballant en ella des que es va acabar el ple de novembre.
La Sra. Gimeno manifesta que és molta casualitat que presentaren la moció el 19 de gener, i que la
declaració institucional tinguera registre d'entrada en l'ajuntament el dia 17 de gener.
Respon el Sr. Carbonell que la tenien elaborada molt abans, però la van registrar el 19. Vostés la
reben el 17 de gener, però no saben quan la presenta i a més no s'han omplit ni els buits que hi ha en
la declaració.
El Sr. Alcalde vaig intervindre indicant que traslladarà les mocions institucionals abans que es
presenten les mocions, als partits per a evitar estes duplicitats. Aclarix que només s'han limitat a
traslladar la declaració al Ple, tal com els indica la Direcció General.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE LA
POBRESA ENERGÈTICA
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidora de Comrpomís per Rafelbunyol es llig la moció
següent:
“La pobresa energètica és una conseqüència més de la greu crisi social i econòmica que estem
patint. Es definix com la situació que patixen les llars els membres de què són incapaços de pagar
una quantitat de servicis de l'energia suficient per a la satisfacció de les seues necessitats
domestiques i/o es veuen obligats a destinar una part excessiva dels seus ingressos al pagament de
la factura energètica de les seues vivendes. La pobresa energètica té un impacte profund en la vida
de les persones i pot influir en la seua esperança de vida i l'empitjorament de les malalties
cròniques.
Les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior d'electricitat i gas, respectivament
plantegen exigències que obliguen als Estats Membres a adoptar mesures per al fenomen de la
pobresa energètica. En conseqüència la Unió Europea ha instat als diversos Estats membres a
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adoptar mesures per a protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra la pobresa
energètica. Les normes europees han sigut elaborades amb un doble objectiu: primer, garantir un
subministrament de gas i electricitat imprescindible per a garantir una vida digna associada al
vivenda habitual, a un cost assequible per al consumidor vulnerable; i segon, prohibir la
desconnexió en períodes crítics.
Els països del nostre entorn europeu han aprovat normes que protegixen a les persones més
vulnerables, prohibint durant l'hivern interrompre el subministrament que els puga deixar sense
calefacció, no obstant açò el legislador espanyol no ha abordat esta problemàtica social i de vida.
Entre les necessitats bàsiques de les persones, de les famílies es troba el subministrament elèctric,
gas i aigua de la seua vivenda habitual. La suspensió de qualsevol d'estos servicis per part de
l'empresa subministradora a causa de l'impagament de la factura, llança a estes persones a unes
condicions de vida que provoquen malalties i morts.
Considerem precís que es legisle perquè el subministrament de llum, aigua i gas siga un dret social
bàsic, perquè les persones més vulnerables accedisquen a una tarifa social en funció dels seus
ingressos, i el més important que no hi haja talls de subministrament a l'hivern per a aquelles
persones que es troben en una situació de pobresa energètica, finançant la diferència entre la tarifa
social i el consum real a través dels Pressupostos Generals de l'Estat.
Són, abans de res, mesures de supervivència, mesures socials que han de garantir unes condicions
mínimes de vida per als més desfavorits. Atendre les necessitats bàsiques de les persones, permet
deixar de crear pobresa i evitar la seua expulsió de la col·lectivitat social.
Per tot açò, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:
1. Instar el Govern d'Espanya al fet que incorpore les exigències de la Unió Europea que
obliguen als Estats Membres a adoptar mesures per al fenomen de la pobresa energètica.
2. Traslladar d'esta Moció a la Presidència del Govern d'Espanya, als grups amb
representació parlamentaria en el Congrés dels Diputats, en les Corts Valencianes.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Acció
Social i Ciutadana de 24 de gener de 2017, en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua la Sra. Piquer Carbonell que és una problemàtica social que està sobre la taula i que els
Ajuntaments la tenen molt present, i és quelcom que el govern central també deuria de tindre en
compte estes necessitats i que no li donaren tanta “ensabonada” a les grans companyies, sent
intolerable que quan més va fregir fa es pugen les factures de la llum i l'aigua.

Preguntats els/les portaveus dels grups polítics tots es manifesten a favor.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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DESÉ QUART.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE EL
“CAMÍ ESCOLAR” DE RAFELBUNYOL
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidora de Comrpomís per Rafelbunyol es llig la moció
següent:
“Una part molt important de la mobilitat dels alumnes en edat escolar es dóna entre els carrers:
Camí Fons, Calvari i José Luis Cas a què enllacen, bàsicament, els centres educatius de la
població: IES, Escoleta el Carboneret, CEIP I, el futur CEIP II i l'Escoleta el Parc, generant en les
hores d'entrada i eixida dels respectius centres un intens trànsit de vehicles i de persones pels
anomenats carrers.
A ningú s'escapa que en l'ordenació urbana de la nostra població, sobretot en el centre, s'ha donat
prioritat al trànsit de vehicles davant del trànsit dels vianants, un bon exemple són els carrers que
hem anomenat: Camí Fons i Calvari, amb unes voreres molt estretes que dificulten el trànsit dels
vianants i afavorixen el trànsit i l'aparcament de vehicles. Les voreres a què ens referim, igual que
les de la major part de la població, són d'un material que al banyar-se, per qualsevol motiu,
esvaren i resulten perilloses i en alguns trams intransitables. A més, estos dos carrers s'han
convertit en els més comercials de la població incrementant, d'esta manera, el trànsit de vianants.
En moltes ciutats i pobles s'ha posat en marxa el que es criden Camins Escolars, que són un
itinerari senyalitzat i segur que puguen transitar els xiquets i les xiquetes en els trajectes d'anada i
tornada en l'escola; uns camins que tenen un origen (o diversos) i un final de trajecte, que sempre
és l'escola. Els objectius fonamentals dels Camins Escolars són: afavorir una mobilitat sostenible,
afavorir la mobilitat a peu, facilitar la mobilitat autònoma dels xiquets i les xiquetes, aconseguir
hàbits més saludables, reduir les emissions de C02...
L'inici de què seria El Camí Escolar de Rafelbunyol, sense entrar en valoracions que haurien de fer
els tècnics, seria relativament fàcil d'implementar donada la distribució dels centres de la població
i hauria de realitzar-se, si més no, el següent:
1. Ampliació de la vorera que dona a la part de la Casa de la Cultura dels carrers Camí
Fons i Calvari fins a la connexió de l'IES i el CEIP I; connexió del CEIP II a Escoleta el
Parc i posterior connexió del CEIP II amb El Camí en l'Escola.
2. Canvi del sòl de la dita vorera ampliada.
3. Senyalització viària.
4. Més passos de vianants i pintada dels existents.
5. La decoració pertinent.
6. Si és el cas reordenació del trànsit.
Esta moció no tracta de ser limitadora i tampoc està tancada, tan sols tracta de posar en relleu una
iniciativa que considerem que seria molt interessant per al veïnat de Rafelbunyol; una iniciativa
que en cas d'aprovar-se ha de passar per les mans dels tècnics per a posteriorment obrir un debat
reflexiu al voltant del seu ús entre: Ajuntament, Centres Educatius, AMPAs, Consell Social,
Comerços....
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Així mateix som coneixedors que tècnics de la Diputació han d'acabar un Pla de Mobilitat per a
Rafelbunyol; i és per això que en cas d'aprovar-se la moció caldria comunicar-li'l perquè ho
tingueren present i fer les pertinents aportacions.
Sabem que encara que el que proposem seria la columna vertebral del Camí Escolar, este es podria
ampliar en cas de necessitat al llarg del temps.
És per tot el referit anteriorment que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Acordar la voluntat de fer El Camí a l'Escola
2. Encarregar als servicis tècnics municipals una memòria valorada del dit Camí a
l'Escola.
3. Comunicar als tècnics de la Diputació, encarregats del Pla de Mobilitat, la voluntat de
l'Ajuntament de fer realitat El Camí a l'Escola.
4. Deixar, en els pressupostos per a 2017, una partida oberta, bé per a finançar el projecte,
bé per a iniciar les pertinents obres.
Deixant clar que esta és una moció oberta a les aportacions i suggeriments de tots els grups
municipals, els demanem el seu vot favorable.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Acció
Social i Ciutadana de 24 de gener de 2017, en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per un vot a favor de la representant del grup de Compromís per Rafelbunyol i
quatre abstencions dels/les representants dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i Independents
de Rafelbunyol.
El Sr. Carbonell, portaveu de Compromís per Rafelbunyol, cita els trams susceptibles de ser
millorats, com el quiosc de premsa, o voreres de solars que s'entollen amb la pluja, ampliar la vorera
del Sindicat i evitar que la mateixa esvare, a més de senyalitzar el camí a l’escola amb una
senyalització vial més infantil. En la proposta poden participar tots els estaments escolars.
El Sr. Encarnación, portaveu d'Independents de Rafelbunyol, considera interessant la
moció, sobretot pel que fa al Camí Fons i carrer Calvari, que són les més transitades per a anar al
col·legi, encara que consideren que deu de ser estudiat pels tècnics que ens van a fer el pla de
mobilitat, perquè tal vegada hi haja altres possibilitats. Es tracta també d'una moció oberta a la
participació de les AMPAs als comerços i en els pressupostos també demana que la partida es quede
oberta. No sols són ells els que presenten les mocions obertes, anunciant el vot a favor del seu grup.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, indica estan a favor de la moció, i
respecte a les paraules del Sr. Encarnación consideren que no té res a veure esta moció amb què ha
presentat IdRa de la carpa.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE també anuncia el vot a favor del seu grup,
apunta que este tema va ser suggerit per l'inspector cap de policia amb qui ho podien haver parlat i
tal vegada no haguera fet falta presentar esta moció, donant compte dels diferents informes emesos
pel mateix, en referència al que ell flama “pas escolar segur”, el qual va començar a realitzar-se a
finals de 2016 i actualment està en fase d'investigació. Ara al febrer, quan vinga gent de pràctiques,
es tornarà a reprendre el tema.
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El Sr. Carbonell respon al Sr. Encarnación que la seua moció és molt més tancada i ben redactada,
indicant que no està tancat el tema dels carrers a incloure en el camí, perquè hi ha més camí de
trànsit, encara que el mencionat en la moció és l'eix vertebral. En referència a les paraules de la Sra.
Gimeno, com no podia ser d'una altra manera, l'equip de govern ja ho està fent. Però això ha passat
sempre, ara i quan manava el PP també. Ha parlat amb l'inspector i el que ell suggerix no és el
mateix que estan proposant en la moció, indicant que no els han donat els informes respecte d'això i
que deuen reconéixer-se les iniciatives positives dels grups, recordant que el Cap de la policia local
no és especialista en mobilitat urbana. Explica que ells també treballen pel bé de Rafelbunyol,
insistint que és una moció oberta a la participació de la gent, perquè quelcom hauran de dir.
El Sr. Encarnación diu que no ha volgut ofendre-li, només ha apuntat les carències detectades i
demana que s'arrepleguen també altres zones del Camí Escolar en l'informe que hagen de fer els
tècnics, i després ací ja decidiran. Respecte al tema de les mocions d'ambdós grups, seria entrar en
una guerra dialèctica i no volen entrar a valorar la qualitat de la redacció de les mocions.
La Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular, puntualitza la intervenció de la Sra. Gimeno ja
que torna a reiterar igual que va fer amb moció de l'Ordenança de protecció del menor.
Interromp el Sr. Alcalde que se cenyisca al punt de l'orde del dia i que no faça referència a una
moció de fa sis mesos.
Continua explicant la Sra. Alabort que el camí a l’escola no té res a veure amb el pla d'accés segur
que ha indicat la Sra. Gimeno. I les coses es poden dir de moltes maneres, no fent una crítica
destructiva del que ací es presenta, dient que ja s'està fent, perquè tots treballen pel bé de
Rafelbunyol.
La Sra. Gimeno reitera que votaran a favor la moció, però el seu grup ha fet les al·legacions que
considerava oportú. Torna a explicar que el projecte està en fase d'investigació de les zones i accés
als centres escolars i va començar el febrer passat amb una alumna de pràctiques i ara tornarà a
reprendre's.
El Sr. Carbonell explica que ho entén i que ha passat igual que en l'Ordenança de Convivència que
estan esperant fa tant temps, indicant que no cal fer referència al treball del sr. Inspector, demanant
respecte pel treball que realitzen des del seu grup.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP INDIENPENDIENTES DE RAFELBUNYOL AMB
MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Per part de la Sra. Barrachina, regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“El 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, data decidida
per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la Resolució 47/3. Així mateix en el si de les
Nacions Unides, s'aprova l'any 2006 la Convenció Internacional sobre els drets de les persones
amb discapacitat, que té com a propòsit promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions
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d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i
promoure el respecte de la seua dignitat inherent.
En l'àmbit europeu, l'Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020 planteja com a objectiu
garantir l'accessibilitat als béns i servicis, en especial els servicis públics i els dispositius de suport
per a les persones amb discapacitat, centrant-se en la supressió de barreres i establint com a eixos
bàsics la participació, la igualtat, l'ocupació, la formació i la protecció social.
A nivell estatal , el 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 de la seua Inclusió Social, té
per objecte garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte a les persones amb discapacitat,
incidint en els àmbits ja mencionats, i fent menció expressa de l'obligació que tenen les institucions
públiques respecte de proporcionar accessibilitat als servicis i instal·lacions d'ús públic, oficines
d'atenció, edificacions, entorns, mitjans de transport, informació, etc.
En l'àmbit municipal, per a atendre al col·lectiu de persones amb discapacitat, que s'estima
aproximadament en un 10% de la població total, cal dur a terme plans d'actuació global, amb
mesures concretes i continuades en el temps, que afavorisquen la seua inclusió.
Les persones amb discapacitat tenen dret a què des dels poders públics, i especialment des de
l'Ajuntament, per ser l'administració més pròxima, es duguen a terme actuacions que els permeten
més autonomia personal, aconseguir majors cotes d'accessibilitat i, per tant, desenrotllar totes les
seues capacitats en condicions d'igualtat. En cas contrari, és el conjunt de la societat la que perd
l'oportunitat d'aprofitar el potencial de les persones Amb discapacitat.
Apostar per una localitat accessible és apostar per una major qualitat de vida, ja que hi ha una
relació directa entre l'accessibilitat, el desenrotllament de les llibertats fonamentals i el dret a
portar una vida autònoma i de qualitat per a totes les persones. A més, garantir i facilitar
l'accessibilitat també és una condició prèvia a la participació en la societat.
Des del Grup Municipal Independents de Rafelbunyol entenem que una de les prioritats d'este
Ajuntament, deu de ser la de garantir unes condicions de vida dignes al conjunt dels ciutadans i, en
este cas, a les persones amb discapacitat, per a així poder construir un Rafelbunyol millor. Aspirem
a una població amb major equitat i sense discriminació en què tots tinguen garantit el seu benestar
i el ple exercici de la seua condició ciutadana.
Són múltiples els àmbits en què incidir, com també ho són les actuacions que des de l'Ajuntament es
poden i s'han d'afrontar. Conscients d'això, en compliment dels compromisos adquirits amb els
veïns i veïnes de Rafelbunyol i la nova Associació de discapacitats intel·lectuals de Rafelbunyol, el
Grup Municipal Independents de Rafelbunyol sotmet a votació la següent MOCIÓ per a aprovar els
ACORDS següents:
1 -Elaboració d'un Pla Municipal d'Accessibilitat de caràcter plurianual, en el que contemple,
entre altres aspectes, l'adaptació gradual i progressiva i millora en l'accessibilitat d'edificis,
instal·lacions municipals i espais públics, així com la millora de la mobilitat de vianants amb
adequació de voreres, zones de trànsit i rebaix de rastells.
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2 -Adoptar les mesures necessàries perquè l'atorgament de llicències d'obertura de nous
establiments comporte la comprovació del compliment efectiu de la normativa en matèria
d'accessibilitat.
3 -Ratificar l'acord aprovat en la moció presentada per Independents de Rafelbunyol en últim ple
ordinari, per a la inclusió de clàusules socials en els plecs de contractació administrativa, que
prioritzen entre altres, a les empreses licitadores que contracten persones amb discapacitat.
4 -Adaptació progressiva d'àrees de joc i parcs infantils, instal·lant per a això jocs infantils que
possibiliten el seu ús per tots els xiquets i xiquetes en igualtat de condicions.
5 -Que tots els 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, des de
l'Ajuntament de Rafelbunyol junt amb l'associació ADIRAFE, es prepare un programa d'activitats,
que incloga entre altres, la lectura d'un manifest i solta de globus davant de l'Ajuntament.
6 -Remetre còpia dels acords adoptats en esta moció a l'Associació de Discapacitat Intel·lectuals
de Rafelbunyol -ADIRAFE.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Acció
Social de 24 de gener de 2017, en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per tres vots a favor dels/les representants dels grups del PSPV-PSOE i Independents
de Rafelbunyol i dos abstencions de les representants dels grups del Partit Popular i Compromís per
Rafelbunyol.
Continua explicant la Sra. Barrachina que amb la moció es pretén que recordem a este col·lectiu i
tindre un pla d'accessibilitat com a punt de referència i complir-ho de forma progressiva. Saben que
per llei els locals deuen de complir amb el tema de l'accessibilitat, però consideren que no sobra
arreplegar-ho i vigilar amb el seu compliment. També saben que la llei obliga a les empreses amb
un cert nombre de treballadors a contractar gent amb discapacitat, però amb eixe punt de l'acord
volien premiar a eixes empreses que puguen presentar-se a una licitació, però no hi ha cap
inconvenient a eliminar-ho, si amb això s'aprova la moció.
La Sra. Piquer Carbonell, regidora del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que en
comissió ja es van tractar eixos punts de la moció. En l'essència de la moció estan a favor, però en
comissió es van abstindre perquè hi havia algunes parts que no les tenien clares, sobretot el punt
tercer. Respecte al punt segon dels acords no entenen perquè ho ha posat, si en definitiva es tracta
de complir amb la llei, igual que ratificar una moció ja presentada, considerant-ho una redundància.
La Sra. Alabort, regidora del grup del Partit Popular, indica que no molesta que siga
redundants, però és quelcom que se sobreentén, en referència als punts segon i tercer de l'orde del
dia, preguntant si és legal el tema de premiar a empreses.
El Sr. Alcalde reitera els arguments dels representants de Compromís i del Partit Popular,
indicant que si accepta els suggeriments que es van fer en comissió i elimina els dits punts, es
votarà a favor.
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La Sra. Barrachina indica que sap que hi ha normativa, però no sempre es complix o es fa
de forma irregular, no entenent perquè els molesta que estiguen eixos punts d'acord, anunciant que
retira el punt número tres dels acords.
La Sra. Piquer Carbonell insistix que els acords són reiteratius i que ja està la llei que regula
eixos aspectes i retirant els punts segon i tercer la votaran a favor.
Pregunta la Sra. Alabort com queda la moció per a saber en quin sentit cal votar.
Intervé el Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indicant que
el que pretenen amb la inclusió del segon punt és incidir en que s'ha de complir l'accessibilitat dels
locals, però com tenen voluntat que s'aprove la moció accepten els suggeriments i eliminen els
punts segon i tercer dels acords, per la qual cosa se sotmetrien a votació els següents punts d'acord:

1 -Elaboració d'un Pla Municipal d'Accessibilitat de caràcter plurianual, en el que contemple,
entre altres aspectes, l'adaptació gradual i progressiva i millora en l'accessibilitat d'edificis,
instal·lacions municipals i espais públics, així com la millora de la mobilitat de vianants amb
adequació de voreres, zones de trànsit i rebaix de rastells.
2 -Adaptació progressiva d'àrees de joc i parcs infantils, instal·lant per a això jocs infantils que
possibiliten el seu ús per tots els xiquets i xiquetes en igualtat de condicions.
3 -Que tots els 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, des de
l'Ajuntament de Rafelbunyol junt amb l'associació ADIRAFE, es prepare un programa d'activitats,
que incloga entre altres, la lectura d'un manifest i solta de globus davant de l'Ajuntament.
4 -Remetre còpia dels acords adoptats en esta moció a l'Associació de Discapacitat Intel·lectuals
de Rafelbunyol -ADIRAFE.”

Finalment, sotmés l'assumpte a votació, amb les rectificacions apuntades, la mateixa és
aprovada per unanimitat.

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

PRIMER.- DACIÓ DE COMPTES DELINFORME D'AUDITORIA PÚBLICA DE
REGULARITAT COMPTABLE DE L'ENTITAT RESIDÈNCIA DE MAJORS
RAFELBUNYOL SA RELATIU A l'EXERCICI 2015
El Sr. Secretari dóna compte de l'informe d'auditoria pública de regularitat comptable de
l'entitat Residència de majors de Rafelbunyol S.A. relatiu a l'exercici de 2.015, donant lectura a
l'opinió emesa que expressa:
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“Segons la nostra opinió, excepte pels possibles efectes dels fets descrits en l'apartat
“Resultats del treball: Fonament d'opinió favorable amb excepcions”, els comptes anuals adjuntes
de Pimes expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació
financera de residència de Majors Rafelbunyol S.A. a 31 de desembre de 2.015, així com dels seus
resultats corresponents a l'exercici acabat en la dita data, de conformitat amb el marc normatiu
d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris
comptables continguts en el mateix.”
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.

SEGON.- DACIÓ DE COMPTES De l'INFORME DE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
CORRESPONENT AL 4t TTRE. DE 2.016
es dóna compte de la remissió al MINHAP de l'informe sobre el període mitjà de Pagament
corresponent al quart trimestre de 2.016 en el que es reflectix la capacitat de pagament en dies que
té l'Ajuntament, i que en el dit trimestre ha resultat de -8,46, amb una ràtio d'operacions pagades de
-8,19 i d'operacions pendents de pagament -9,75, la qual cosa demostra l'existència de liquiditat i el
compliment del principi de sostenibilitat financera.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.

TERCER.- DACIÓ DE COMPTES De l'INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS
TERMINIS EXIGITS PER LA LLEI 15/2010 DE MOROSITAT EN LES OPERACIONS
COMERCIALS
Es dóna compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2.016 del que
es desprén que s'han realitzat 678 pagaments dins període legal per import total de de 563.280,02 € i
14 pagaments fora del període legal per un import de 10.802,29 €, no meritant-se interessos, i tenint
una mitjana de pagament de 21,81 dies.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat.

QUART.- INFORME SOBRE EL SEGUIMENT DE LES MOCIONS I DECLARACIONS
INSTITUCIONALS APROVADES PEL PLE De l'AJUNTAMENT EN ELS ÚLTIMS
QUATRE MESOS
Havent-se entregat informe redactat pel Sr. Secretari sobre el seguiment de mocions i declaracions
aprovades pel ple, es pregunta si algun Regidor o regidora vol algun aclariment, no manifestant
ningú res respecte d'això, donant-se per assabentats.
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QUINT.- INFORME DE RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA DES DE LA
CELEBRACIÓ De l'ÚLTIM PLE ORDINARI
Havent-se entregat informe extractat de les resolucions de l'Alcaldia dictades des de la convocatòria
de l'última sessió ordinària fins a la convocatòria de la present sessió, es pregunta si algun Regidor o
regidora vol algun aclariment, no manifestant ningú res respecte d'això, donant-se per assabentats
de les resolucions dictades.

SEXT.- INFORMES DE L'ALCALDIA
El Sr. Alcalde informa que amb data 30 de desembre de 2016 dicte una resolució núm. 1002
per la qual es va resoldre avalar la pòlissa de crèdit a subscriure per la societat Remarasa, de
titularitat municipal, amb l'entitat financera Caixa Popular, per un import total de 170.000 euros, i
per un període de 12 mesos amb un tipus d'interés del 1,85%, comissió d'obertura del 0,25% i
comissió de cancel·lació de 0,10% anual als efectes d'atendre necessitats transitòries de tresoreria de
la dita societat mercantil.
També indica que el mateix dia va dictar una resolució núm. 1006 per la qual es va acordar
aprovar la pròrroga del pressupost 2016 per a la seua aplicació en l'exercici 2017 amb uns ingressos
de 5.439.450 € i uns gastos de 5.112.931,29 €. Així mateix s'acorda prorrogar les Bases d'Execució
del Pressupost General de la Corporació de l'exercici econòmic 2016.
Finalment informa dels contactes mantinguts amb l'Alcaldia d'El Puig en relació a l'estat del
camí, després de les últimes pluges, que és la nostra entrada des del By Pass però que és terme del
Puig i ja està mig solucionat, i li han garantit que ho faran. També ens hem posat en contacte amb la
Conselleria de Territori i Vivenda per a comptar la problemàtica i buscar una solució.

SÈPTIM.- INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

Informa la Sra. Alabort, regidora del grup de Partit Popular i representant en el Consorci
Comarcal de Servicis Socials de l’Horta Nord que van tindre junta general el dia 20 de desembre de
2016 en la que es va informar de la situació econòmica del consorci. No hi ha pagaments pendents
de manteniment la Conselleria, encara que sí que està pendent la subvenció d'equipament
sol·licitada en data de 30 de novembre. Estan al dia en el pagament de les nòmines i de la Seguretat
Social, indicant que si volen la informació ampliada se la pot remetre per correu.
Informa la Sra. Barrachina, regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol i representant
en l'EMTRE, que es va crear la comissió especial per a estudiar la possibilitat d'abaixar la taxa en
2017 i el seu president és Salvador Soler.
La Sra. Gimeno, regidora del grup del PSPV-PSOE i representant de l'EMSHI explica que en
l'assemblea contínua existint conflicte per les compensacions entre la planta potabilitzadora de
Manises i la de Picassent. Este punt va ser votat en contra per estes dos poblacions i a favor per la
resta de poblacions.
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Quant al Consell Escolar del CEIP informa sobre el tema de la jornada contínua que s'està intentant
implantar en el centre. El passat 19 de gener es va votar sobre este tema, explicant el sentit del vot i
llegint l'art. 8 de l'ORDE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport, per la qual es regulen les condicions, el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un pla
específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon
cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana.
Després d'haver sigut aprovat el Pla pel Consell Escolar per a la jornada contínua el 18 de gener va
ser sotmés a votació per part de l'AMPA perquè el seu representant en el Consell Escolar prenguera
una postura respecte d'això. dels aproximadament 640 socis només van ser a votar 198 pares amb el
resultat de 108 vots en contra, 89 vots a favor i una abstenció. Davant d'este fet, l'ajuntament va
decidir abstindre's en la votació. En el Consell escolar dels vint vots a emetre, 12 van ser no a la
jornada contínua, 7 van votar a favor i la ja mencionada abstenció de l'ajuntament, no aconseguint el
si els dos terços necessaris per a remetre el Pla a la Conselleria d'Educació.

El Sr. Bellver, regidor del grup del PSPV-PSOE i representant en el Consorci Provincial de
Bombers informa que l'assemblea que va tindre lloc el 30 de novembre es va aprovar els
pressupostos amb l'abstenció del grup Popular i el vot a favor de la resta de partits polítics. Destaca
en els pressupost la pujada de la partida d'ampliació dels vestuaris i el reformes d'edificis.

OCTAU.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Saborit, portaveu del Grup Partit Popular, formula les següents preguntes presentades
per escrit:
1. Tal com ja els sol·licitem en l'anterior ple, Ens poden facilitar el desglossament del gasto per
escrit de les festes populars i patronals de 2016?
Respon el Sr. Alcalde que ja es va facilitar en l'anterior plenari, però ho ha tornat a imprimir per a
facilitar-ho.
Demana disculpes el Sr. Saborit per la confusió.

2. Ens poden facilitar el motiu del concepte i el total de la quantitat abonada a l'empresa CHUBB
IBÈRIA SL?
El Sr. Alcalde li remet al decret de l'alcaldia 263/2016 en el qual s'establix el contracte amb esta
empresa que s'ha fet a través de la Central de Compres per un import de 5.315,41 €. El contracte són
4.004,50 € la resta fins als 5.315,41 € són reparacions no arreplegues en el contracte
3. Ens poden facilitar el motiu del concepte i el total de la quantitat abonada a Ximo Vidal en les
diferents tasques encomanades durant el 2016?
Respon el Sr. Alcalde que el total són 3.388 € en concepte de comissariat del projecte “Final del
trajecte” i pel projecte del centenari del Sindicat Agrícola de Rafelbunyol.
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4. Ens poden facilitar el motiu del concepte i el total de la quantitat abonada a Xoco/Estudi en les
diferents tasques encomanades durant el 2016?
Respon el Sr. Alcalde que la quantitat abonada és de 5.269,55 €, en concepte de disseny de web i de
llibre de festa.

5. Després de les obres realitzades en la piscina coberta per a esmenar les goteres dels vestuaris, ens
han comunicat que les goteres continuen estant; Tenen constància d'això? Tenen previst realitzar
una revisió?
Respon el Sr. Bellver, regidor d'obres públiques explica que les goteres estan des del primer dia que
es va obrir la piscina, segons els treballadors, igual que les filtracions. Després de canviar polsadors
i paviment de la dutxa es va comprovar que seguien les goteres i els armaris estaven plens
d'humitat, i es va comprovar que les conduccions d'aigua que arribaven als polsadors eren de reg de
goteig. I ara, després de canviar estes conduccions ja no hi ha goteres.

6. L'Ajuntament de Rafelbunyol s'ha adherit o té prevista l'adhesió a la Pla ocupació de la Diputació
Provincial de València?
Respon el Sr. Alcalde que hi ha un registre d'eixida del dia 20, el número 168, pel qual es remet la
documentació necessària per a fer efectiva l'adhesió.

7. L'Ajuntamentde Rafelbunyol s'ha adherit o té prevista l'adhesió en els Plans de Patrimoni de la
Diputació Provincial de València?
Respon el Sr. Alcalde que s'ha demanat la realització d'un catàleg de béns municipals a l'àrea
corresponent de la Diputació Provincial. Totes les subvencions que ixen respecte d'això es reenvien
per correu a l'església, a la societat musical..

8. Perquè quasi un any després i sent que el PP ho ha comunicat en els tres últims plens, no van les
llums del sector 1. És una zona que passa molta gent passejant i corrent de nit i pot ocórrer un
accident.
Respon el sr. Bellver, regidor d'obres i servicis que açò és l'herència que ha deixat el PP; porten dos
anys treballant en unes instal·lacions que estan fetes pols, preguntant per què fa estes preguntes si
fins fa dos anys el Sr. Saborit era el responsable d'elles. Explica que tots els diferencials estan dos
per a evitar que boten a causa de les derivacions. Molts quadros estan sobre carregats de potència i
ens estan cobrant molts diners per esta sobrecàrrega, hi ha connexions molt perilloses i irregulars.
En resum l'enllumenat del poble està molt fet pols i necessiten invertir temps i diners, per la qual
cosa sol·licita una reunió amb tots els grups polítics per a explicar la situació.

9. Quin ha sigut el total de gastos i d'ingressos del poliesportiu Paco Camarasa l'any 2016.
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El Sr. Alcalde li demana que la pregunta la realitze per registre d'entrada, però que encara no estan
tots els gastos i ingressos de l'últim trimestre.

10. Per què no s'informa del seguiment de totes les mocions en l'informe del secretari. Ens poden
informar sobre el pla de viabilitat del complex Paco Camarasa i el problema de la llum amb la la
Pobla de Farnals.
Respon el Sr. Alcalde que la Moció que es va aprovar en el Ple de 28 de setembre de 2.015
s'indicava que “des de la Secretaria General del Plenari s'elaboren informes trimestrals que
incloguen totes les mocions i declaracions institucionals aprovades durant eixe període de temps”
En este sentit l'informe només arreplega el seguiment de la Mocions aprovades en els Plens
celebrats durant eixe període; atés que els Plens se celebren cada dos mesos l'informe es presenten
amb caràcter quadrimestral, extrem este que en l'àmbit de la Comissió Informativa on este assumpte
es va dictaminar, es va aclarir.
Per un altre costat en la mateixa Comissió per part d'este funcionari es va advertir que, cite
textualment, “respecte a la realització d'un informe, per la seua banda, si així es decidix, es farà, si
bé indica que l'informe no entrarà a valorar el grau de compliment de la Moció per part de l'equip de
govern, sinó simplement les gestions que a nivell administratiu tinga constància que s'han realitzat.”
Per tant, l'informe, com no pot ser d'una altra manera es limita a constatar si a efectes administratius
consten gestions per al seu compliment, no entrant al seguiment de la gestió política respecte a les
mateixes o respecte a la inactivitat en la seua execució. Este extrem deu de quedar reservat als
Grups Polítics.
Respecte a la temporalitat, com s'ha indicat en primera instància, es referix a les Mocions aprovades
en els dos últims plens ordinaris. Si del contingut de l'informe es desprén que no hi ha hagut
actuació, entén que deuen de ser els propis grups polítics els que deuen interessar-se sobre el grau
de compliment de la Moció aprovada, i no derivar eixa obligació a la Secretaria.
Respecte al pla de viabilitat del poliesportiu Paco Camarasa no hi ha res encara. Respecte al tema de
la llum està pendent de realitzar-se una segona reunió.

11. En quina situació es troba l'adjudicació de la contractació dels servicis de mediació
d'assegurances.
Explica el Sr. Alcalde que per decret de l'alcaldia 868/2016 que s'ha acordat la contractació Muñiz i
Associats corredoria d'Assegurances.

12. Ens poden informar si hi ha algun problema amb la Falla el Tabalet.
Per part del Sr. alcalde es respon que en data 22 de setembre de 2015, el president de la falla El
Tabalet, sol·liciten llicència per a una seu festera tipus B, amb l'objectiu de complir amb el que
establix el Decret 28/2011, de 18 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es
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regulen les condicions i tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la
Comunitat Valenciana, i l'Orde 1/2013, de 31a de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia,
per la qual es regula el Registre de Seus Festeres Tradicionals, la declaració responsable sobre la
seua tipologia i el model de cartell identificatiu.
Que per part dels servicis tècnics, s'emet un informe en què es requerix que es realitze una auditoria
acústica del local, a fi de garantir el no sobrepassar el nivell màxim d'emissió de l'interior del local
indicat en el dit informe 80 dBA.
Que els assajos i resultats obtinguts de transmissió acústica, COMPLIXEN amb els nivells indicats
en l'informe de data 27 d'octubre de 2015, de l'Enginyer Municipal D. Juan Ferrando Sals, sent
necessari instal·lar un limitador acústic homologat per la Generalitat Valenciana, per a garantir el
no sobrepassar el nivell màxim d'emissió de l'interior del local indicat en el dit informe 80 dBA.
Que segons instància presentada pel president de la Falla Tabalet, on sol·licita que es realitze el
tràmit del Casal com a Seu Festera tipus B, sense ambientació musical, i on es compromet que no
faran ús de cap aparell que reproduïsca ambientació musical, per tant pot realitzar-se el tràmit
sol·licitat segons Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les condicions i tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis
de la Comunitat Valenciana.
Pel que s'està realitzant els tràmits oportuns per a accedir a la plataforma de seus festeres de la
Generalitat, a fi de poder obtindre la catalogació de seu festera tipus B.

13. Ens poden detallar els gastos que s'han produït en publicitat de l'ajuntament l'any 2016.
Respon el Sr. Alcalde que ha sigut 7.914 €

14. Ens poden relacionar les dietes de cada un dels regidors per assistències de l'any 2016.
El sr. Alcalde contesta que:
Francisco Alberto López López
Alicia Piquer Sancho
Santiago Bellver Furió
Mireia Gimeno Ros
Fernando Ciges Ibáñez
Victor Encarnación Furió
Inmaculada Barrachina Sancho
Miguel Saborit Arribas
Mercé Alabort Furió
Juan Carlos Bondia Puig
Enric Carbonell i Ros
Mª Amparo Piquer Carbonell
Mario Carrera Navarro

750 €
11.250 €
750 €
10.750 €
11.000 €
9.500 €
6.250 €
6.250 €
4.250 €
4.750 €
7.000 €
4.000 €
4.500 €
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El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Compromís per Rafelbunyol, realitza les següents
preguntes.
1 Han iniciat els tràmits per a fer les bases per a confeccionar determinades borses de treball que
s'han de convocar? Com per exemple el de la Policia Local
Respon el Sr. Alcalde que respecte al que fa referència a la policia Local, la intenció era realitzar la
convocatòria de les 4 places cobertes interinament i que de resultat d'eixe procés es generara una
borsa de treball. Les 4 places van ser incloses en l'OPE de 2.016, si bé, la Delegació del Govern ha
requerit l'anul·lació de l'acord d'aprovació de l'OPE per escrit que ha tingut entrada en l'Ajuntament
en data 27 de gener de 2.017; l'anul·lació es basa en l'aplicació de la taxa de reposició d'efectius per
no quedar acreditat que el nombre de places convocades es corresponguen amb vacants generades
l'any 2.015.
Davant d'esta circumstància caldrà valorar si es considera oportú convocar una borsa de treball
pròpia, o si es recorre a bosses vigents d'altres Municipis, amb l'acord previ amb els mateixos. Este
extrem va ser consultat amb els servicis jurídics de l'Agència Valenciana de Seguretat, els que van
confirmar que estiga procedir s'està acceptant basant-se en el principi de col·laboració entre
administracions públiques, si bé deu de quedar acreditat que la bossa s'ha realitzat respectant els
principis de l'EBEP, que s'han superat unes proves mínimes, i que es respecta l'orde de crida en les
bosses. Esperem que El Govern d'Espanya faça cas a la moció que hui hem aprovat i elimine la taxa
de reposició que tant dany ens està fent a tots els Ajuntaments.

2. S'han elaborat els criteris i els barems per a concedir les ajudes (subvencions) d'emergència
social?
Respon la Sra. Gimeno, regidora de Benestar Social, que actualment s'està elaborant. Només dos
municipis de la comarca tenen esta ordenança, Albalat i Tavernes, als que se les hem demanat i
estem treballant sobre elles. En 2017 Servicis Socials passarà a dependre de Diputació, però
mentres passa, ens estem cenyint a la Instrucció 1/2016 de la Direcció General de Servicis Socials i
de persones en situació de dependència de 2 de febrer, on estan els requisits dels sol·licitants d'estes
ajudes.

3. Tenim coneixement de si les famílies que tenen algun dels seus membres inscrits en la Creu dels
Caiguts han presentat el contenciós administratiu per l'aprovació de la seua retirada? Quan?
Respon el Sr. Alcalde que ha tingut entrada en l'Ajuntament el dia 27 de gener de 2.017 l'escrit del
Jutjat dels Contenciós Administratiu núm.7 comunicant la interposició del RCA per part de
l'Associació de familiars.

4. Quantes famílies nombroses han demanat la rebaixa de l'IBI per a 2017? Quantes de cada una de
les distintes tipologies? Quina quantitat de recursos suposarà per a l'ajuntament?
Respon el Sr. Alcalde que per Decret 993/2016 de 29 de desembre s'han concedit un total de 22
bonificacions, totes elles famílies nombroses de caràcter general.
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Valor cadastral inferior a 30.000 €: 4. Bonificació: 40%
Valor cadastral entre 30.000 i 60.000 €: 14. Bonificació: 30%
Valor cadastral superior a 60.000 €: 4. Bonificació: 20%
Import total bonificacions: 1.922,72 €

5. Quant ha cobrat l'Alcalde i el regidor delegat d'obres públic l'any 2016?
Respon el Sr. Alcalde que ja ho va dir en el debat públic i no li agrada que li tracten de mentider. En
nòmina ell ha cobrat 2.042 € nets i 2.700 € en brut, el total ha sigut 29.015,90 € nets anuals. A
l'ajuntament li costa 39.000 € i és quelcom que va ser aprovat en el primer plenari. El senyor regidor
ha cobrat 23.261,78 € i igualment està arreplegat en l'acta del primer plenari. Indica que publicarà la
seua renda en el portal de transparència.

6.- Quants bars municipals i per quins preus anuals estan arrendats cada un d'ells? Quins queden per
arrendar i quin és el preu de licitació de cada un d'ells?
Respon el Sr. Alcalde que el Bar Sindicat està adjudicat per 12.000 €/any IVA exclòs.
El quiosc poliesportiu Francisco Camarasa està pendent de traure a licitació (està per
resoldre si es trasllada a no al nou poliesportiu) Preu fins ara: 500 € any IVA exclòs.
Estan pendents d'adjudicar:
-La Pèrgola del Parc Ausias March, a costa de realitzar la valoració de les
inversions per a la seua adaptació a la legalitat; la intenció és que el concessionari
assumisca l'execució d'estes reparacions. Import anterior contracte: 600 € any IVA exclòs.
-El bar del parc de la Senyera, a costa de que s'aportació l'auditoria acústica i el
passe de l'OCA. Import anterior contracte: 12.120 € any IVA exclòs.

7.- Fa dos mesos van anunciar que l'Ajuntament havia preparat una campanya de promoció del
Comerç Local. Quina és la campanya que s'ha fet, excepció de la Fira de Nadal i la pancarta que hi
havia en el balcó de l'Ajuntament?
Respon el Sr. Ciges, regidor de promoció econòmica, que mai per esta regidoria s'ha
anunciat que havia preparada esta campanya. Es va dir que junt amb la fira del comerç s'estava
preparant quelcom paral·lel.
8.- Aigües de València ha presentat un pressupost de 316.653 € per a la reparació i posada en marca
de la planta d'osmosi inversa de la població. Pensen portar-ho a terme? Per què? Podrien explicarho?
El Sr. Alcalde contesta que En la Junta de Govern Local de data 10 de novembre consta el següent
“La Sra. Fenollosa informa igualment que Aigües de València ha presentat per Registre d'Entrada
el projecte renovació de la Planta d'osmosi inversa. Segons informa la intenció de la Companyia és
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poder accedir a ajudes públiques per a procedir a escometre la inversió, que ascendix a la
quantitat de 316.653,83 € IVA no inclòs, però que de moment no es va a dur a terme, si bé posa en
relleu que el quadro de control no disposa de peces de reparació en el mercat i davant de qualsevol
avaria la planta quedaria sense servici.”

Per part de la Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, es realitza
les preguntes següents:
1 Quantes dones de la localitat s'han apuntat a l'escola d'apoderament i igualtat dirigida a dones
majors de 18 anys?
Respon la Sr. Piquer Sancho, regidora d'Igualtat que s'han apuntat 12 dones.
2.- Que idea porta l'equip de govern quant a la reubicació de les activitats que du a terme
l'Associació d'Ames de Casa?
Respon que de moment cap.
3.- En quina situació es troba l'ordenança de locals per a jóvens?
Respon el Sr. alcalde que de moment s'ha publicat d'acord amb la llei 39/2015. Un grup d'afectats
van presentar propostes i encara no s'han assentat a redactar-ho.

4.- Tal com sol·licitaven per registre d'entrada un col·lectiu de persones afectades pels sorolls i
molèsties dels baixos, s'han assentat ja amb estos veïns per a informar-los de l'ordenança?
Indica que continua igual. La intenció és assentar-se i treballar per a fer front a esta ordenança.

5.- En quina situació es troben els segurs de l'Ajuntament? Estan ja a través de la central de
compres?
Es dóna per contestada

6.- En quina situació es troba la inspecció tributària del IAE?
Respon el Sr. Alcalde que es remés l'acord sol·licitant a l'Agència Estatal d'Administració
Tributària la delegació de competències per a realitzar la inspecció del IAE va ser remés en data 3
d'agost. Davant de la falta de contestació es va reiterar per mitjà d'un escrit de data 18 d'octubre.
Fins al moment no han contestat. Es reiterarà als servicis de tresoreria perquè insistisquen.
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7.- Com es troben la licitació dels bars de la pèrgola i Ausias March (bars)?
Es dóna per contestada.

8 Quantes famílies nombroses han sol·licitat l'ajuda de l'IBI?
Es dóna per contestada.

9 Quin tipus d'ajuda rebran els estudiants en el bo metre?
Explica el Sr. Alcalde que van a reunir-se amb FGV perquè passe un conveni respecte als
estudiants i firmar-ho establint en el capítol 4 una subvenció per al curs 2017/2018. Estarà destinat a
universitaris i estudiants d’FP, secundària i batxillerat.

Per part del Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, realitza les següents preguntes orals:
1.- Pregunta per què en el portal de transparència, la publicació dels regidors, no s'ordenen d'acord
amb els vots obtinguts per cada partit polític en les últimes eleccions locals.
Explica el Sr. Secretari que en un primer moment es van publicar com a conseqüència de la
formació de l'equip de govern. Hi ha diverses coses a retocar en el portal.

2.- Com està l'expedient de licitació de neteja del col·legi de primària.
Aclarix el Sr. Secretari que es va remetre escrit a l'empresa comunicant la finalització del
contracte i que mantinguera els servicis com fins ara, amb la modificació de la neteja dels barracons
instal·lats este curs. S'està pendent de la redacció del nou plec.

3.- Respecte al pla de viabilitat de la piscina, que va ser conseqüència d'una moció aprovada
per unanimitat, ha dit que encara no han fet res, pensen fer-ho?
Indica el Sr. Alcalde que intentaran fer-ho al més prompte possible, però moltes vegades la
gestió del dia a dia impedix afrontar tots els temes amb garantia.

Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, es realitzen les
següents preguntes orals:
1.- El passat 12 de gener de 2017 es va celebrar un partit oficial de bàsquet en el poliesportiu
Paco Camarasa. A l'inici del partit un jugador va caure sobre les bases de la canastres i es va tallar
en la mà, sent operat eixa mateixa nit. Sabem que el 17 de gener de 2017 es va demanar al senyor
alcalde que es canviaren per altres més segures, s'ha fet quelcom respecte d'això?
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Respon el Sr. alcalde que va buscar els catàlegs de tres empreses d'esports i es va consensuar
amb el president del club i la persona afectada el tipus de canastres que necessitaven i que costa el
joc al voltant de 2.500 €.
L'endemà de l'accident, es va optar amb la consens del club, per tapar les canastres amb
matalafets per a evitar possibles accidents, ja que s'estava jugant la copa del rei i havia partits per
jugar.

2.- Si el Pla d'Ocupació que s'ha aprovat hui, està en l'esborrany de pressupostos?
Respon el Sr. Alcalde que encara no. Que a partir d'ara s'incrementarà la partida corresponent
en 15.000 €.

Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es realitzen les
següents preguntes orals:
1.- Per registre d'entrada l'associació de veïns afectats per la memòria històrica, ha sol·licitat
cita amb el Sr. Alcalde, quan pensa reunir-se amb ells?
Respon el Sr. Alcalde que ho té anotat en l'agenda i li agradaria que fóra al més prompte
possible.
2.- En referència al tema de la llum del sector I, qui detecte les deficiències que s'han indicat,
l'anterior empresa o la que està actualment?
Respon el Sr. Bellver, regidor de servicis i obres, que va ser Monrabal, l'anterior empresa.

A continuació realitza els següents precs per part del Sr Saborit, regidor del Partit Popular.
Les preguntes que realitza de les factures és degut al fet que en el registre d'entrada no va inclòs el
preu de la factura en molts registres, per la qual cosa si estiguera el preu no es preguntaria.
Indica el Sr. Alcalde que quan passe, que demane eixa factura en concret per registre
d'entrada.
El segon prec és que es realitzen unes preguntes, i les contestacions no se cenyixen
estrictament a allò que s'ha preguntat, com ha sigut hui el cas del regidor d'urbanisme. Si
començaran a dubtar del treball que feia com a regidor, ell també pot fer-ho respecte dels actuals,
aclarint que ell no era el responsable del tema de la llum, però que accepta la crítica si estava
malament.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que en el Puig
han fet una campanya per a manar roba d'abric a Síria. Pregunta si des del nostre ajuntament es
podria realitzar una campanya semblant.
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El Sr. Alcalde demana disculpes al regidor de Compromís pel to utilitzat en les respostes al
contestar el portaveu del grup, demanant per favor que en pròxims plens siguen breus i concisos en
les nostres intervencions i no interrompre's els uns als altres. Intenta interpretar el ROF i donar
màxima participació a tots. En este ple porten ja quasi sis hores. Presentarà un ROM per a limitar el
temps d'intervenció, perquè moltes vegades s'extralimiten.
El Sr. Carbonell demana que no torne a ocórrer, perquè ha insistit perquè estava anant-se per
la tangent.

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