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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 20 DE FEBRER DE 2017 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 20 de febrer de 2017, en la
saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors ALICIA PIQUER SANCHO,
SANTIAGO BELVER FURIO, MIREIA GIMENO ROS, FERNANDO CIGES IBAÑEZ,
MIGUEL SABORIT ARRIBAS, MERCE ALABORT FURIO, 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 Sr. Secretari FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la
present sessió extraordinària, 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, en primer lloc el senyor alcalde demana que el
ple de la corporació faça un minut de silenci per la víctima de violència de gènere d'El Campello.
A continuació, dóna la benvinguda a totes i tots els presents i als i les que seguen la sessió
pel canal de Youtube de l'Ajuntament, saludant especialment el Regidor Juan Carlos Bondia, ue es
troba hospitalitzat desfaig-li una prompta recuperació.
Seguidment dóna compte dels assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els
següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL De l'AJUNTAMENT PER A
L'ANY 2017, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.
Inicia la seua intervenció el Sr. Alcalde passant a explicar que “el Ajuntament de
Rafelbunyol ha mantingut durant els últims anys una política de contenció de la gaste amb la
finalitat de garantir la sostenibilitat econòmica de l'activitat municipal, sent el senyal d'identitat
d'este equip de govern, la de mantindre esta línia d'austeritat unida a un important increment de les
dotacions pressupostàries per a l'àmbit social i cultural del nostre municipi. El tancament
econòmic pressupostari d'últims anys ha mostrat un superàvit que permetrà en l'Ajuntament
liquidar una part significativa del deute pendent amb entitats financeres, millorant els nivells de
deute públic amb la finalitat que siguen encara més sostenibles, sense oblidar la incertesa que pesa
sobre la realitat econòmica municipal i que deriva la sentència condemnatòria per a l'Ajuntament
que li obliga al pagament de 898.936,64 euros en tant es resolguen les últimes disputes judicials.
Este Projecte de Pressupostos Generals es presenta per part de l'equip de govern amb la
finalitat de poder fer front a les necessitats veïnals durant este exercici 2017 en les àrees de
competència municipal de servicis públics bàsics i sent en tot cas realistes amb la situació
econòmica conjuntural del nostre entorn amb especial atenció a la contenció de la gaste i reducció
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de càrrega financera, i projectant les previsions d'ingressos de forma justificada i ajustada a
execucions prèvies.
El document que hui es presenta per a la seua aprovació són un Pressupostos ajustats a la
realitat, és a dir, realistes, inequívocament socials, i de progrés amb l'objectiu clar de modernitzar
l'Administració per poder donar millor servici a la ciutadania, amb l'objectiu de donar resposta a
eixa gent que travessa un mal moment econòmic que necessita que l'Administració estiga al seu
costat en estos moments.
L'import total del pressupost de l'Ajuntament ascendeix a la quantitat de 6.840.203,46 en
gastos i 6.840.836,50 en ingressos, presentant-se en situació de superàvit per a aproximar-nos al
compliment de la regla de gasto i fer complir el Reial decret Llei 17 2014/.
El Projecte de Pressupost General per a 2017 es caracteritza per la inclusió dels crèdits
corresponents al finançament autonòmica de les places públiques de la Residència de Majors de
Rafelbunyol i del Centre de Rehabilitació de la mateixa residència seguint instruccions de la
Generalitat Valenciana. A la vista dels documents remesos per la societat mercantil REMARASA,
el pressupost consolidat ascendeix a 7.121.222,75 euros de gastos i 7.134.523,96 euros d'ingressos,
presentant superàvit,
Pel que fer referència a l'apartat d'ingressos, estos han sigut projectats tenint en
consideració l'evolució dels padrons municipals i l'execució de pressupostos previs amb la finalitat
de no generar un dèficit real en l'execució pressupostaria,
Capítol I. IMPOSTOS DIRECTES.
El total del capítol ascendeix a la quantitat de 2.741.200,00 euros, que suposa un increment
respecte al de l'exercici anterior de 185.000,00 euros per l'ajust a l'alça del tipus de gravamen de
l'Impost sobre Béns Immobles.
Capítol 2. IMPOSTOS INDIRECTES
Arreplega l'impost sobre construccions, per un import total de 60.000,00 euros, suposant increment
pel que fa a l'exercici passat 7.000,00 euros, havent-se calculat segons la recaptació efectiva a
finals de l'exercici 2016.
Capítol 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS
El total del capítol ascendeix a la quantitat de 893.800 euros, que suposa una baixada de 17.200,00
euros pel que fa a l'exercici 2016.
Les principal diferència respecte a l'exercici 2016 deriva de la no previsió dels ingressos pels bo
metros que es tramiten als jubilats amb la intenció de generar el crèdit exacte abans de realitzar la
compra per mitjà de generació finançada amb la recaptació líquida, evitant els desajustos entre els
ingressos previstos i recaptats que general dèficits en el pressupost de gastos.
Capítol 4. TRANSFERENCIES CORRENTS.
El total del capítol ascendeix a 3.108.652,75 amb un augment de 1.213.652,75 euros en relació
amb 2016.
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L'increment es justifica en la integració en el pressupost d'ingressos de finançaments autonòmics
de la residència de majors i el centre de rehabilitació, segons la directriu marcada des de la
Generalitat Valenciana.
Capítol 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
El total del capítol ascendeix a 24.250 euros, idèntics al 2016 lloc que es mantenen els ingressos de
l'exercici anterior.
A diferència de l'exercici anterior no es preveuen ingressos derivats de la venda de béns públics.
Capítol 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL
De la mateixa manera que en 2016 no es preveuen ingressos per transferències de capital. Les
possibles transferències de capital que pogueren obtindre's durant l'exercici seran ateses via
generació de crèdit.
Capítol 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS. No s'ha assignat cap quantitat per donar-se
tractament no pressupostari a les entregues i reintegraments de bestretes de nòmines,
Capítol 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
No es contempla la concertació de cap operació de crèdit que puga ser inclosa en estes previsions
inicials.
En referència a l'estat de gastos Les principals modificacions introduïdes en l'Estat de Gastos, pel
que fa a la seua classificació econòmica, són les següents:
Capítol l. GASTOS DE PERSONAL
L'import total ascendeix a la quantitat de 2.562.990,65 euros, que suposa un augment de 86.141,02
euros pel que fa a l'exercici anterior. Les principals modificacions en este capítol són: Es preveuen
pressupostàriament una plaça d'informàtica per necessitats permanents de servici detallades en
l'annex de personal, és a dir, dirigides a modernitzar l'administració cap a una administració
virtual on es complisquen les lleis 39 i 40/2016 que van entrar en vigor l'any passat i que ens
orienten a una administració virtual on el ciutadà no haja d'acostar-se a l'ajuntament per a fer les
seues gestions. I per un altre costat en este capítol es preveu la cobertura pressupostària per al
reconeixement de triennis al personal laboral, una cosa que no s’enorgulleix com a govern i que fer
justícia social amb este personal.
Capítol 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVICIS
L'import total per a este tipus de gastos ascendeix a 2.938.104,18 euros que suposa un increment
pel que fa a l'exercici anterior de 1.268 .527, 18 euros, derivat amb caràcter principal de la
inclusió dels crèdits necessaris per a atendre ho encomana de gestió amb la societat mercantil
municipal REMARASA.
Este capítol està ajustat a la realitat, perquè l'any passat vam fer un estudi d'execució perquè este
capítol fóra el més realista possible. També un increment de la inversió en cultura, es continuarà
amb les rutes de senderisme, farem la primera 10K en col·laboració del club d'atletisme i es preveu
iniciar esports adaptats de cara a la gent amb alguna discapacitat psíquica o física.
També hi ha una aposta clara per la continuïtat dels PFCB de tancaments metàl·lics i ceràmica.
3

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

Capítol3. GASTOS FINANCERES
Hi ha uns crèdits de 91.300 euros, que fan referència als interessos de les operacions de crèdit,
reduint-se en 11.050 euros respecte a 2016 com a conseqüència de la menor càrrega financera que
actualment suporta l'Ajuntament.
Capítol4. TRANSFERENCIES CORRENTS
Els crèdits totals són de 519.495,00 que suposa una reducció en 46.300 euros respecte a l'exercici
2016, derivat de l'atenció en 2016 del programa "Xarxa Llibres". Quan deia inequívocament
socials parlava d'una inversió de 101.000 € destinats a 4 programes de servicis socials com són les
ajudes d'emergència social i altres ajudes socials, pobresa energètica, accions socials de nadal
(joguets i vals), banc d'aliments (vals nominatius d'emergència i acció social nutricional). S'estan
atenent una mitjana de 50 famílies amb una inversió de més de 8.000 € mensuals. També està la
iniciativa del bo metro per a jubilats i pensionistes i per al pròxim curs escolar per als estudiants
de la població que es desplacen amb el metro a les universitats i instituts de fora.
Capítol5. FONS DE CONTINGÈNCIA
En compliment de la normativa vigent es pressuposta el 0,5% de les gastos no financeres del
pressupost per a l'atenció de gastos no previstes inicialment.
Capítol 6. INVERSIONS REALS.
El total de crèdits d'este capítol ascendeix a 189.300,00 euros, incrementant-se respecte a l'exercici
anterior en 57.796,00 euros, segons es detalla en l'Annex d'Inversions, com és, la inversió en l'espai
dels majors, en la residència per a reparar vestidors, en la instal·lació d'un sistema de control
d'entrades i eixides al lloc de treball, reparació dels edificis existents.
Capítol 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
El total de crèdits d'este capítol és de 310 euros.
Capítol 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
No s'ha assignat cap quantitat
Capítol 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS.
L'import d'este exercici ascendeix a 507.148,13 euros, incrementant-se en 2.014,77 euros com a
conseqüència de les anualitats dels préstecs,
Si se sumen el capítol 3 al cap 9, es dir, els interessos i els préstecs bancaris que paguem pel deute
municipal, la quantitat ascendeix a 598.448 '966 el que representa el 8'73% del pressupost de
gastos.
En conclusió, es tracta d'uns pressupostos adaptats a la realitat, inequívocament socials i que
serviran per a modernitzar l'administració i prestar un millor servici de cara a la ciutadania, als
col·lectius de Rafelbunyol i de cara a les persones més desfavorides.”

Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el Sr. Encarnación, portaveu
d'Independents de Rafelbunyol, saluda als presents, als seguidors de youtube i especialment al Sr.
Bondía que no ha pogut assistir a causa de l'accident patit. Quant al punt de l'orde del dia indica que
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ha repartit entre els assistents un esquema amb informació dels pressupostos amb una comparativa
dels anys 2015-2016-2017.
A continuació expressa que "Es tracta d'uns pressupostos semblants als de l'any passat i molt
realistes d'acord amb la situació que tenim i en especial atenció a la contenció del gasto, la
reducció de les càrregues financeres, compleix de la regla de gasto, i complint amb el criteri de
Caixa.
Són uns pressupostos que contemplen un superàvit aproximat de 600 €, on els ingressos són de
6.840.836 € i els gastos estan pressupostades en 6.840.203 €. En ells s'inclouen les subvencions que
rep REMARASA de la Generalitat, la qual cosa ha provocat un increment d'aproximadament el
24% tant en ingressos com en gastos. Es tracta d'un increment que no és real. Descomptant este
increment de REMARASA, a fi de comparar-ho amb l'exercici passat, l'increment és de 45.291 €, un
percentatge del 0,83€. El mateix ocorre en el gasto, l'increment, sense tindre en compte
REMARASA, és de 58.092 €, el que significa un percentatge del 1,06%. "
A continuació entra en detall en l'anàlisi del pressupost, realitzant-ho sense sumar l'import
corresponent a REMARASA. En referència als ingressos, indica que "el capítol 1, impostos
directes (IBI, plusvàlua, impost vehicles…) ha quedat enguany en 3.719.000, amb un 1,18%
d'increment respecte a l'any passat, destacant que l'IBI ha patit un increment de 185.000 €, a causa
de la pujada d'este impost, una pujada molt criticada per alguns partits de l'oposició però que ens
hem d’adonar que és necessària per a poder seguir polítiques socials.
En el capítol 3, taxes i altres ingressos, representa el 16,15 % dels ingressos i hi ha una baixada
del 1,19% respecte a l'any passat. Ací es contempla la taxa de fem, o les taxes de preus públics
d'esport, cultura…
Respecte a les transferències corrents, capítol 4, s'ha quedat en una disminució del 4,29 % respecte
de l'any passat, degut fonamentalment a la baixada dels ingressos dels Fons de Cooperació
Municipal. En este capítol trobem a faltar els diners del primer Fons Valencià de Cooperació
Municipal i que s'ha creat per part de la Generalitat per a potenciar l'autonomia municipal i que al
nostre municipi li corresponen 237.000 €, per a dedicar a inversions o gastos corrents, considerant
que l'equip de govern deuria haver-los inclòs en el pressupost
Per a concloure en ingressos hem de parlar també del capítol 7 de transferències de capital, on
s'inclou els diners de Diputació i altres administracions per a inversions i que enguany també s'ha
quedat a 0,
Entrant en els gastos, el capítol 1, gastos de personal, i a fi de poder comparar-ho amb l'any
passat, tampoc es van a tindre en compte les noves partides corresponents a REMARES. Només
este capítol junt amb el capítol 2 suposa el 75% del pressupost de gastos, la qual cosa deixa poc
marge de maniobra. I a estos percentatges, ja de per si elevats, li sumem el capitule 3 i nou de
préstecs i interessos, que sumen el 10,82%. En números redons podem dir que de cada 100 €, el
86,52 € van destinats a uns gastos que pràcticament no podem tocar, per la qual cosa només queda
el 13,48 %
El capítol I de gastos de personal s'ha incrementat respecte al 2016 en el 3,48 %. Açò es deu
bàsicament al pagament dels triennis, a la creació de la plaça d'informàtic i a l'ampliació de la
plaça d'ADL.
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Respecte al capítol 2, amb una baixada del 2,4 % respecte al 2016.
El capítol 3, gastos financers, i el capítol 9, amortització de préstecs, van representar el 10,8% de
gastos amb una baixada respecte a l'any passat d’uns 9.000 €. Remarcar que ací no es reflecteix
l'última modificació de romanents de crèdits per a destinar-los a amortitzar préstecs, que
significarà que el gasto d'estos capítols a final d'any siga inferior al que estem aprovant.
En el capítol 4, transferències corrents, es reflecteix una baixada del 4,6% respecte a l'any passat
justificada al no estar inclosa la partida de la Xarxa de Llibres, encara que s'ha augmentat la
partida de servicis socials en 2000 € més. S'ha creat també una partida d'ajuda per al bo metro de
jubilats i estudiants, que considerem positiva.
Entrant en el capítol 6, inversions reals de l'ajuntament, hi ha un increment de 45.000 €, existint
una partida de 100.000 € sense un altre detall que inversió en reposició d'infraestructures i béns,
que des d'un punt de vista pràctic pot vindre bé, però que impedeix la labor de fiscalització dels
partits,
Per a acabar i en referència als informes de la Intervenció Municipal en els mateixos s'arreplega
que es compleixen els objectius de l'estabilitat pressupostària, així com els nivells de sostenibilitat
financera al tindre un volum de deute per davall del 110%, amb un estalvi net positiu de 169.000 €
i el període net de pagament se situa en -8,46 dies. Respecte al compliment de la regla de gasto, tal
com va dir el Sr. interventor, es podrà avaluar amb la liquidació dels pressupostos."

Pren la paraula el Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, per a saludar
als presents i als internautes. En primer lloc manifesta “la nostra preocupació pel retard en la
presentació dels pressupostos, un retard que no és justificable únicament per aspectes o carències
tècniques, perquè també hi ha hagut deixadesa o relaxació per part de l'equip de govern. Tinguem
en compte que encara que s'aprove hui el pressupost entrarà en vigor, en el millor dels casos, en el
mes d'abril. Segons la legislació vigent no s'han complit els terminis de presentació del projecte de
pressupostos, que hauria d'haver sigut abans del 15 d'octubre de l'exercici anterior perquè entren
en vigor l'1 de gener de l'exercici corresponent. A més la pròrroga en vigor ocasiona perjuís
directes a la gestió econòmica i política municipal i un agreujant per a la gestió administrativa,
indicant que el procés de debat ha sigut el menys participatiu dels últims anys” relatant les dates de
reunions de les comissions informatives, de la mesa general de negociacions o del Consell social
amb propostes tancades. Continua indicant que "des de Compromís teníem esperances que
canviara amb el nou govern, però ha anat a pitjor. Dir que en el Consell social no va estar el
nostre representant per problemes laborals d'última hora"
A continuació manifesta que “els pressupostos són l'expressió xifrada de les obligacions que
com a màxim pot contraure el nostre ajuntament i dels ingressos que es preveuen recaptar al llarg
de l'exercici 2017. D'este concepte podem ressaltar el caràcter LIMITADOR dels gastos i el
caràcter ESTIMATIU dels ingressos.
Hem de manifestar, des del coneixement, que la situació econòmica del nostre ajuntament no
és la idònia, un deute elevada, un municipi amb poca activitat econòmica al seu terme, les
polítiques de contenció del govern central...
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Però a pesar d'això, també és veritat que des de 2013 s'han ajustat els pressupostos aplicant
criteris de caixa per a la previsió dels ingressos i s'ha exercit un control més estricte sobre els
gastos, que han posat fi als dèficits, a l'increment del deute, als excessius reconeixements
extrajudicials de crèdits... tenint un paper fonamental en tot açò la intervenció de l'Ajuntament.”
A més d'això tenim un endeutament que fa que al pressupost de 2017 s'han de preveure
91.300 € per al pagament dels interessos i 507.000 € per a l'amortització de capital, el que ve a
significar que de cada 100 € que arreplega l'ajuntament sobre 10 € són per a pagar el deute. El
deute viu de l'Ajuntament a 31/12/2016 era de 5.380.00 € que signifiquen el 85,08 % dels recursos
ordinaris de l'Ajuntament. El pressupost que hui està a debat és una fotocòpia de l'any passat, un
pressupost de “Fregir i Menjar” perquè més del 92% del pressupost està predeterminat, perquè
així ho ha volgut l'equip de govern al no incloure els més de 230.000 € que per primera vegada
vindran a l'ajuntament del Fons de Cooperació Municipal finançats per la Generalitat i la
Diputació, i tampoc s'han inclòs els més de 130.000 que vindran del PPOS de la Diputació,
quedant-se fora del debat quasi 400.000 € i no entenem el per què”
Són uns pressupostos que contemplen uns ingressos per un import total de 6.840.00 €, els
gastos ascendeixen a pràcticament el mateix, presentant-se amb un superàvit d'uns 600 € que no té
cap rellevància comptable. Si descomptem del pressupost 1.300.000 € destinats a la Residència de
Majors i el Centre de Rehabilitació el pressupost d'ingressos són de 5.532.000 € i el dels gastos
igual, amb el superàvit de 600 €”
A continuació realitza un repàs dels ingressos per a enguany sense tindre en compte la
residència, manifestant: "que els impostos directes (IBI, plusvàlua, vehicles, IAE), signifiquen un
49,54 €. Després dels impostos indirectes (construccions) signifiquen un 10,08%; de taxes i altres
ingressos (fem, ocupació de via pública, preus públics…) suposen el 16,15%; les transferències
corrents (els diners que ens arriba de l'Estat, Generalitat, Diputació, de la desocupació agrària)
està en el 32,78%; ingressos patrimonials 0,44%; i no hi ha res de les transferències de capital,
cosa que lamentem. Estos ingressos estan condicionats per la pujada d'un 10% de l'IBI,
innecessària davall el nostre punt de vista, la baixada de les taxes i preus públics i de la venda de
patrimoni municipal del sòl."
Respecte als gastos manifesta “que s'incrementen un 1% respecte a l'any passat. Augmenta el
capítol de personal, que queda en un 46,33%. El capítol de béns corrents i servicis suposen el 29,5
%, baixa un poc el capítol de gastos financers i el de transferències corrents baixa al no
contemplar enguany la Xarxa de Llibres, i el capítol d'inversions apuja el 3% i el d'amortització de
deute queda igual, 1,9%.”
Continua indicant que “estos pressupostos consoliden amb els de la Residència que són de
1.350.000 euros i el total d'ambdós pressupostos ascendeix a 7.134.024 €”
Afig que “els pressupostos a més de tot un seguit de xifres, són l'expressió d'una voluntat
política que en el cas de COMPROMÍS s'expressa a partir de les nostres propostes:
Capítol 1. Personal. Un capítol molt important que s'incrementa en 70.000 €, 340.00 en els
dos últims anys, per la creació de noves places: TAG, TASOC, ADL, la funcionarització dels
servicis tècnics, el pagament dels triennis del personal laboral que ja es podia haver fet l'any
passat i no es va fer. Des de Compromís demanem una partida per a la desocupació (personal
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laboral eventual per al foment de l'ocupació) valorat en 60.000 € per a donar suport a la brigada
de neteja i obres. Que tindria una incidència directa en les persones i servicis municipals, i que ha
sigut rebutgeu pel PSOE al·legant que treballaran en plans que finançats per la Generalitat i
Diputació, conjuguen treball i formació. Però nosaltres considerem que són compatibles ambdós
plans. Este pla va ser rebutjat també per IdRa i en canvi va presentar un pla que es limita a donar
subvencions a empreses de Rafelbunyol i que si que ha estat recolzat pel PSOE.
Respecte de la desocupació ens ve a la memòria el que deia el portaveu del PSOE, Fran
López quan estava en l'oposició: “... ens pareixen molts pocs els diners destinats a causa de
l'elevada taxa de desocupació a Rafelbunyol, un 22 %, i el que pareix és que a l'ajuntament no els
preocupa la situació de les persones desocupades...” Quan ho va dir en el pressupost de 2015
havia 50.000 € en el pressupost per a la desocupació, si s'aproven estos pressupostos s'inclourà
eixa partida per a finançar a les empreses”.
També demanen una rebaixa del 10% del que cobren els alts càrrecs passant a llegir
íntegrament la Base 36 A dels pressupostos.
1. Francisco Alberto López López, Alcalde President de l'Ajuntament
Retribució mensual: 2.785,71*14=39.000
2. Santiago Bellver Furió, Regidor Delegat d'Obres Públiques i Servicis Municipals.
Retribució mensual: 2.074,35*14=29.040,90”
Afig que a açò cal afegir un mes de sou per substitució de vacacions al senyor alcalde i el
gasto de més de 24.000 € de la seguretat social., sumant uns 100.000 € anuals
En referència al capítol, 2, de gastos corrents signifiquen el 29,5 %. I demanem una partida
per a la promoció d'ús del valencià per valor de 2.500 € i una altra partida per a l'oci nocturn per
als jóvens valorada en 3.000 €
El capítol 4, Transferències corrents, significa el 9,4 %, demanem subvencions per a jóvens
emprenedors per a generar auto ocupació, incrementar en 10.000 € la partida d'emergència social
i ajudes al transport per a estudiants en 10.000 €, recordant que l'any passat ja ho demanem i va
ser rebutjada. També sol·liciten subvenció per a la gorgera l'Andana i subvenció a Art x Art
El capítol 6, Inversions reals, que signifiquen el 43,3 %,demanem la inclusió del carril bici
fins a arribar al camp de futbol, la compra de dos desfibril·ladors, la remodelació de la pista de
bàsquet en 5.000 €. I deixar oberta una partida per a l'inici del camí a l’escola.
Estes són les propostes que en distints àmbits hem presentat a l'equip de govern, a pesar
d'això, este pressupost també arreplega aquelles propostes que COMPROMÍS hem presentat al
llarg de la legislatura passada i que s'han consolidat: El Pla d'Acompanyament Escolar,
Emergències socials com: menjador d'estiu per a xiquetes i xiquets en perill d'exclusió, la
contractació de l'ADL…”

A continuació pren la paraula el Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, saludant els
membres de la corporació, el públic assistent i a totes les persones que segueixen la sessió des del
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canal Youtube i excusa l'absència del Sr. Bondía que tal com ja ha explicat el Sr. Alcalde va patir
un accident fa uns dies.
Continua agraint el bon treball realitzat pels tècnics i els seus informes. En l'informe
d'intervenció es posa de manifest la tardança de l'aprovació dels pressupostos però també s'indica
que es compleixen amb els principis d'estabilitat pressupostària.
Passa a entrar en el detall numèric, expressant que "podem observar que el total del
pressupost d'ingressos del 2017 ascendeix a la quantitat de 6.840.836 € on s'inclouen 1.358.000 de
la Residència El total del pressupost de gastos del 2017 és de 6.840.203 € amb un increment de
1.358.000 € també motivat per Remarasa, amb un superàvit aproximat de 500 €.
La diferència del pressupost entre el 2016 i el 2017 es deu a esta inclusió de REMARASA i a
la pujada de l'IBI d'un 10%, aprovada per PSOE i IdRa, que es tradueix en uns 180.000 €.
A continuació analitza el pressupost d'ingressos per capítols comparant els pressupostos de
2016 i 2017, remarcant que en el capítol I, d'ingressos directes, hi ha una pujada de quasi 180.000 €
conseqüència de l'increment de l'IBI, en el capítol 2 no hi ha pràcticament diferència; en el capítol 3
hi ha una disminució de 17.200 € respecte a l'any passat. En el capítol 4, Transferència corrent, hi
ha un increment de 1.226.586 €, pel fet que enguany es contemplen els ingressos de la residència.
El capítol 6 s'ha pressupostat a 0 €, al no tindre previsió de cap venda de parcel·les.
Respecte al pressupost de gasto expressa que “El Capítol 1, gastos del personal, ascendeix a
la quantitat de 2.562.990. € amb un increment de 82.892 respecte a l'any passat motivat per la
creació d'una plaça d'informàtic, per una monitora de natació que passa personal temporal fix a
interí i l'ampliació de la plaça d'ADL. Ens alegrem que s'haja creat una partida per a pagar els
triennis del personal laboral, arran d'una moció del PP, encara que la votaren en contra. Se'ns
critica que hem fet una política de reducció de personal, però no estem en contra que s'augmente,
encara que ens pareix excessiu que en dos anys haja augmentat en 400.000 €, sense haver tingut en
compte si fa falta personal de la policia o laboral També trobem a faltar la partida de 80.000 e per
a contractar parats, perquè es podia aprofitar per a contractar personal a l'estiu per a ajudes a
festes locals i suport durant l'any a les brigades. També critiquem les retribucions d'alts càrrec,
perquè entre l'alcalde i el regidor delegat, cobren uns 70.000€, creient excessiu el sou del Sr.
Alcalde amb 39.000 € més dietes de la residència s'acosta a 43.000 €.
En el capítol 2 s'han pressupostat 2.938.104 €, enumerant totes les partides que ho componen i
comparant-ho amb l'exercici passat, indicant que el gran increment es deu a la Residència. Afig que
"consideren insuficient la partida d'inversió en enllumenat i més quan el regidor delegat va indicar
en el ple passat les deficiències existents. També consideren curta la partida de mantenint del
col·legi, igual que ocorre amb la màquina agranadora que ja està causant molts problemes i hauria
de pensar-se a comprar una altra a través de rènting o lessing. Més diners per a la compra de
llibres, sent excessiva la partida de propaganda, igual que la partida de cultura que s'ha augmentat
en 58.000 €. S'està demanant un estudi de viabilitat del complex poliesportiu Paco Camarasa per a
reduir les pèrdues, per la qual cosa consideren necessari crear una partida per a realitzar este
estudi."
També indica que en el capítol 3 hi ha una disminució respecte a l'any passat de 11.000 €.
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En el capítol IV, transferències corrents, també enumera totes les partides que ho componen,
amb una disminució de 46.000 €. Respecte a les subvencions, critiquen que hagen desapareguts
associacions a què no se'ls dóna cap subvenció, com és el cas de l’Andana; igualment en
emergència social critica que "estem en xifres semblants en els dos anys, però molt lluny del que va
prometre en campanya electoral, i no serveix l'excusa del deute municipal perquè ja sabia que
existia."
Respecte al Capítol 6 destaca que hi ha un increment de 53.000 € respecte al 2016, passant
també a enumerar les partides una per una i la quantitat pressupostada. Afig que no hi ha cap detall
dels 300.000 € que s'espera rebre en via de subvenció i que no se sap en què pensen invertir-ho.
Quant al capítol 8 i 9 és semblant a l'exercici passat
Conclou indicant que "està clar que cada equip de govern fa els pressupostos seguint el seu
criteri i les seues polítiques, però ens sorprèn que hagen deixat quasi 400.000 euros sense detallar,
la qual cosa consideren que no és una previsió per al municipi."

Pren la paraula el Sr. Alcalde agraint el to utilitzat en les intervencions i que comparteix quasi
la totalitat de les propostes. Responent al Grup d'Independents de Rafelbunyol expressa que "en el
capítol 6, respecte a la partida dels 100.000 € és conseqüència del dia a dia i que igualment podrà
estar fiscalitzat per l'oposició, perquè en qualsevol moment podrà examinar-la, però ja els ha
avançat que serà per a arreglar els problemes dels edificis: goteres centre social, llar del jubilat
claraboia de l'ajuntament, inversions en el TALLERAM, invertir en l'enllumenat públic per a reduir
gastos. Sap que és criticable, però l'estar gestionant i governant ens fa crear esta partida, perquè
sinó quan s'intenta fer una inversió, Intervenció indica que no es pot començar per no haver
partida. En referència al Fons de Cooperació i al PPOS, indicar que d'este últim encara no hi ha
constància, però si del Fons de Cooperació i la intenció de l'equip de govern és finalitzar les obres
del poliesportiu municipal, un objectiu compartit per tota la Corporació. Està en conversacions
amb Diputació per a implementar les subvencions i poder acabar-ho, comprometent-se a incloureho en els pressupostos de 2018.
De les propostes realitzades per IdRa, la subvenció per al foment d'ocupació no la considera
que siga per als empresaris com diu Compromís, perquè al final l'objectiu és la creació de llocs de
treball temporal o indefinit, i que hem acceptat, igual que la proposta de la carpa per a la festa de
cap d'any o l'adhesió a l'associació de la ruta del Sant Grial."
En contestació a la intervenció de Compromís, expressa que "no comparteix que siga
lamentable la cronologia de l'aprovació dels pressupostos, els quals van ser remesos el 26 de
gener, i han pogut ser estudiats per tots, entén que siga el seu discurs de sempre. Quant a la
documentació remesa al Consell social, és la que es va aprovar en l'anterior legislatura arran
d'una moció. No són uns pressupostos tancats, perquè en l'acta del Consell social s'arreplega que
la seua intervenció respecte d'això que li agradaria que passaren propostes en la partida de
cultura, festes i esports, insistint que no són tancats i es podien haver fet propostes. També es van
passar per la Mesa General de Negociació, per la qual cosa no comparteix el seu punt de vista.
En referència a l'augment del capítol 1 en els dos últims anys, la reflexió que fem tant
nosaltres com Compromís no és compartida pel PP. Està clar que la policia i el personal laboral
necessita més personal i estem en el bon camí d'augmentar personal, perquè el municipi ha crescut
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en els últims 20 anys un 40% i el gasto de personal deu incrementar-se proporcionalment per a
poder prestar un bon servici.
En referència a l'augment de la partida de servicis socials que demanaven, ja els he indicat
que actualment hi ha una mitjana de 50 ajudes mensuals que suposa uns 8.000 €, i que ens hem
d'ajustar al que és necessari.
Quant a l'ajuda als transports a jubilats i estudiants, li indica que s'ajusten a la realitat i que
l'any passat no es van pressupostar per una qüestió d'intervenció.
En referència al Camí a l’Escola sí que s'ha arreplegat en 1.000 €, i quant a la pista de
bàsquet ja li vaig dir que s'anaven a comprar dos canastres."
Afig, en referència a la intervenció del Partit Popular que "considera que ja està contestat amb
allò que s'ha exposat fins al moment."
Finalitza la seua segona intervenció fent una reflexió en el sentit que "la proposta estrela tant
del Partit Popular i Compromís sobre el Pla d'Ocupació, ells consideraven en 2015 que era
necessari dotar de major inversió les polítiques actives contra la desocupació, però considera que
la política que vostés proposen respecte d'això és “pa per a hui i fam per a demà”, mentres que la
política de l'equip de govern és realitzar cursos de formació d'un any que estan remunerats
explicant que dins del programa T’AVALEM s'han presentat sol·licitud per a realitzar dos cursos i
si són aprovats donaran treball i formació a 20 persones i de cara als programes de formació
presentaran la proposta de 18 en cada curs, la qual cosa afectara 56 persones durant un any amb
una titulació homologable, per la qual cosa considera que no ha canviat el seu discurs.
Quant al carril bici ja va avançar que es va a unir l'actual que tenim amb el que discorre per
la via xurra d'El Puig, Pobla Farnals i que amb ajuda de Diputació o Generalitat ho anirem
ampliant."

Pren la paraula el Sr. Encarnación indicant que el que ells han intentat en la primera
intervenció ha sigut explicar els pressupostos entrant a detallar capítols i partides i ara volen entrar
en les conclusions, "entre altres coses perquè havíem acordat uns temps i pareix que l'únic que els
respecta som nosaltres."
Entrant ja a parlar dels pressupostos explica que "són els més socials de tots amb un increment
respecte del 2016, i estan emmarcats per les necessitats reals de la població i avalats pels informes
de Servicis Socials. També se segueixen les pautes d'ajuda a totes les associacions del poble.
També estan d'acord amb l'increment del capítol 1, ja que això a contribuït a donar un millor
servici al ciutadà. També s'ha creat la partida del bo metro, una ajuda que es va a donar als
jubilats i que es va a traslladar els estudiants que van fora del municipi, proposta que també
portaven en el seu programa electoral.
El que no els ha paregut correcte és no contemplar la partida dels Fons de Cooperació, ni la
partida del PPOS, perquè considerem que si es contemplen ens dóna més joc als partits polítics per
a poder intervindre i decidir. Tampoc li pareix correcte el xec en blanc dels 100.000 €, per molt
justificat que estiga per l'equip de govern, ja que limita el seu treball de fiscalització.
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Quant a les propostes del seu grup, com és l'adhesió a la ruta del Sant Grial, i la partida de
15.000 € per a subvencionar als empresaris que contracten gent de Rafelbunyol. Estem parlant de
treball de qualitat que podria suposar la contractació de 50 persones, i no entén com la poden
criticar.
Quant a les propostes presentades al Consell Social -el qual hem d'impulsar tots per la poca
participació que té per part de les associacions del poble-, només el representant del Rafelbunyol
CF va preguntar per la destinació del Fons de Cooperació i va plantejar la necessitat urgent que té
d'un bar. Per este motiu volem que es tinga en compte i que els diners del Fons i del PPOS q ue
poden arribar a sumar uns 400.000 € es destine part a intentar fer el bar." També parla de la
necessitat de reparar l'asfalt de molts carrers o d'anar adaptant els jocs infantils dels parcs.
Conclou indicant que aprovaran els pressupostos molt limitats econòmicament però que
s'incrementen en partides per a fer front i pal·liar els problemes actuals de Rafelbunyol.

El Sr. Carbonell saluda al Sr. Bondía indicant que espera que es recupere bé i prompte. En
referència al Pla d'Ocupació li recorda al Sr. Alcalde "que va ser una moció aprovada i va sorgir
arran de l'augment de l'IBI. Quant als programes a què vosté fer referència, indica que el seu grup
ho comparteix, però que eixos diners per a ocupació ve entitats externes. Nosaltres estem parlant
de destinar diners del nostre pressupost a este pla d'ocupació, considerant que ambdós polítiques
són compatibles i no compartint que el pla que ells proposen siga “pa per a hui i fam per a demà”.
En referència al procés d'aprovació insisteix que "ha sigut lamentable, perquè s'ha presentat
amb tres mesos de retards i només hi ha hagut una reunió de portaveus, una reunió informativa; no
hi ha negociat - a excepció d'IdRa - amb l'oposició." Al consell social, amb cinc dies d'antelació,
presenta les partides, preguntant si considera que açò és un procés participatiu i indicant que
l'Ajuntament de València ha iniciat ara el procés participatiu per a elaborar els pressupostos de
2018. Quina participació hi ha quan hi ha 400.000 euros que no s'han inclòs en els pressupostos;
on es van a destinar...?
Quant als informes de la intervenció indica que és un document polític, en el que s'arreplega
que no s'han complit els terminis de presentació i aprovació de pressupostos; també s'indica que no
s'apliquen criteris definits i objectius per al pagament de la productivitat, indicant que és necessària
la creació de les RPT, encara que conclou indicant que es compleixen l'objectiu d'Estabilitat
Pressupostària
Quant a la memòria de l'alcaldia llig textualment que “la senya d'identitat d'este govern és
poder haver mantingut esta línia d'austeritat, unida a un important increment de les dotacions
pressupostàries per a l'àmbit social i cultural del nostre municipi”, indicant que quan el nivell
d'execució del gasto s'ha quedat en un 84%, no es pot dir això, perquè no s'ha executat en la seua
totalitat. També llig la part del superàvit de l'informe, preguntant on està manifestada eixa voluntat,
perquè hauria d'estar en els pressupostos, considerant que el superàvit amaga una falta d'execució
del pressupost o un excés de recaptació.
Conclou indicant “que són un pressupostos que arriben tard i mal, encara que tècnicament
són impecables. No contemplen les transferències de Diputació ni de la Generalitat, valorades en
més de 400.000 euros, considerant-los els menys participatius, in haver acceptat cap de les seues
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propostes a excepció de les aprovades pel ple. En definitiva són una pressupostos continuistes que
fan el que poden però no el que van prometre en la campanya electoral, sense una significació
ideològica que ha posat de manifest que el pacte entre Idra i PSOE ha tornat, considerant que han
pervertit la política del Sr. Zapatero de la geometria variable.
Respecte al bo metro és una proposta que va llançar Compromís l'any passat i que vostés no
van acceptar, i que aparega en el capítol 4 és perquè deu de ser així comptablement i no estan
decidides les bases.
Quant al pla d'ocupació, ells denuncien que s'haja rebutjat un pla de 60.000 euros per als
parats de llarga duració i altres de 15.000 euros per a jóvens emprenedors. Nosaltres hem demanat
que per als diners d'ací es destinen 70.000 euros per a la desocupació i ho han rebutjat, però hi ha
dit sí a una proposta de 15.000 €, eixa és la diferència.”
A continuació el Sr. Saborit explica que cada un pensa que els seus pressupostos són realistes.
Afig que "Ens han dit que hem criticat la pujada de l'IBI. Ells l'única cosa que han criticat és que
vostés van dir que abaixaven l'IBI el 10% en 2016 apareixent en premsa i després l'any següent ho
pugen. Això és el criticable.
Respecte a la falta de personal, indica que és evident que fa falta, però recorda que van tindre
un pla d'ajust que els impedia augmentar el personal, i que en la legislatura passada, en la que no
tenien majoria, ningú va plantejar una moció respecte d'això, aprovant-se només la plaça
d'intervenció.
Quant a la frase “pa per a hui, fam per a demà” apunta que només han de parlar amb les
persones a qui es destina el pla d'ocupació, fent una reflexió respecte d'això de la desocupació
agrícola que és per a un mes i s'apunta molta gent. No entén que rebutgen la creació d'una borsa que
durant tot l'any pot servir per a reforçar les necessitats que es tinguen. Respecte a què es van a
generar 50 llocs de treball, segons la proposta d'IdRa, no entén d'on amb només 15.000 €.
A continuació argumenta el vot en contra que emetran explicant que "no s'ha tingut en compte
cap proposta del partit popular, perquè ja tenen un pacte amb IdRA acceptant les seues propostes.
No entenem que trenque el seu pacte de govern amb la màxima publicitat i ara recolzen els seus
pressupostos. Ens preguntem per què no li demana al PSOE per a votar a favor la voluntat que
desistisca a retirar la creu dels caiguts de la façana de l'Església. Reconeix la labor del partit
socialista, perquè per a les polítiques d'esquerra té el suport de Compromís, per a la resta pacta
amb IdRa. En resum, per la falta d'interés de negociar amb el PP, per la falta d'una borsa per als
parats del poble, per l'excessiu increment en la partida de persones, gasto excessiva de partides
com la publicitat, per partida del calaix de sastre, per la no inclusió dels 400.000 €, votaran en
contra."
Demana la paraula el Sr. Encarnación per al·lusions personals, indicant el Sr. Alcalde que
considera que no és procedent, perquè tots fan al·lusions. Tots han tingut dos intervencions indicant
que conclourà l'exposició en un minut i passaran a votar.
Explica el Sr. Alcalde que respecte al capítol 6, ja ha explicat que van a destinar-se els diners
del PPOS i del Fons d'Inversió, que és per a finalitzar el poliesportiu, inversió prioritària esta
legislatura.
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Respecte a la participació ciutadana de València per als pressupostos, indica que allí hi ha 76
milions d'euros, demanant al Sr. Carbonell que torne a llegir-se l'acta del consell social on va
reflexionar sobre que li agradaria portar més partides.
En el fet que si fa una política d'esquerres o dretes, volen deixar clar "que l'únic pacte és amb
la ciutadania i que en el seu despatx ha parlat amb el portaveu del PP i li va oferir la possibilitat al
portaveu de Compromís". Insistix que no hi ha pactes encoberts, que és un govern progressista i que
l'únic pacte és amb la ciutadania.
Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'assumpte, acordant-se per
majoria absoluta de set vots a favor, dels regidors i les regidores dels grups del PSPV-PSOE i
Independents de Rafelbunyol, i cinc vots en contra dels regidors i les regidores dels grups Partit
Popular i Compromís per Rafelbunyol, el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici de 2.017, fixant els gastos i
els ingressos en les xifres que per capítols s'expressen a continuació:

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Gtos.Pers.

Gtos. Bienes

Gtos.financ.

Transf.

Fdo

Inve.

Transf.

Activos

Pasivos

contingencia

reales

capital

financieros

Financieros

TOTAL

Ctes.y servic.

Corientes

1.Servicios públicos básicos

997.305,47

600.442,50

131.010,00

22.500,00

1.751.237,97

2.Actuac. de protección y prom. Social

157.146,83

1.214.460,00

228.810,00

24.500,00

1.624.916,83

3.Produc.bienes públicos de carácter pref.

609.444,39

735.021,68

127.705,00

14.800,00

1.486.971,07

4.Actuaciones de carácter económico

49.537,58

3.000,00

11.670,00

13.500,00

77.707,58

9.Actuaciones de carácter general

749.556,38

370.200,00

0.Deuda Pública

Total Presupuesto Gastos de la Entidad
Local y sus Organismos Autónomos

7.000,00

35.400,00

31.056,00

114.500,00

310,00

1.308.022,38

84.300,00

91.300,00 534.595,00

507.148,13

591.448,13

2.562.990,65

2.923.104,18

0,00

0,00

0,00

0,00

31.056,00

189.800,00

310,00

0,00

507.148,13

6.840.303,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.326.000,00

253.900,00

6.100,00

0,00

15.700,00

1.326.000,00

253.900,00

6.100,00

0,00

15.700,00

0,00

0,00

0,00

1.601.700,00

388.900,65

3.177.004,18

205.500,00

310,00

0,00

507.148,13

8.442.003,96

0,00

-1.307.880,00

3.888.990,65

1.869.124,18

Estado de Previsión de Gastos de las
Sociedades Mercantiles
3. REMARASA

0,00

1.601.700,00

Total Estado de Previsión de gastos de las
Sociedades Mercantiles
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS

97.400,00 534.595,00

31.056,00

Deducción por operaciones internas entre
la Entidad Local y sus Sociedades Merc-

-1.307.880,00

Deducción por operaciones internas entre
Sociedades Mercantiles
TOTAL CONSOLIDADO
PRESUPUESTO GENERAL DE
GASTOS

97.400,00 534.595,00

31.056,00

205.500,00

310,00

0,00

507.148,13
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ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS

Capítulo 1
Impuestos
directos

Capítulo 2
Impuestos
Indirectos

Capítulo 3
Tasas y
otros
ingresos

Capítulo 4
Transf.
Corientes

Capítulo 5
Ingr
patrimoniales

Capítulo 6
Enaj. de
Inve.
reales

Capítulo 7
Transf.
capital

Capítulo 8
Activos
financieros

Capítulo 9
Pasivos
Financieros

TOTAL

Total Presupuesto Ingresos de la Entidad
Local y sus Organismos Autónomos

2.741.200,00

60.000,00

893.800,00

3.108.652,75

24.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.827.902,75

REMARASA
Total Estado de Previsión de ingresos de
las

0,00

0,00

338.490,00

1.263.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.601.700,00

Sociedades Mercantiles

0,00

0,00

338.490,00

1.263.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.601.700,00

2.741.200,00

60.000,00

1.232.290,00

4.371.862,75

24.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.429.602,75

Estado de Previsión de Ingresos de las
Sociedades Mercantiles

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
DE INGRESOS
Deducción por operaciones internas entre
la Entidad Local y sus Sociedades MercDeducción por operaciones internas entre

-1.307.880,00

-1.307.880,00

Sociedades Mercantiles
TOTAL CONSOLIDADO
PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS

2.741.200,00

60.000,00

1.232.290,00

3.063.982,75

24.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEGON.- Aprovar les bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici 2.017
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal per a l'exercici 2.017
.
QUART.- Exposar al públic el Pressupost General inicialment aprovat, junt tota la documentació
inclosa en el mateix, en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de
quinze dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació en este, posant a disposició del públic
la corresponent documentació; durant el termini de la qual, els interessats podran examinar-ho i
presentar reclamacions davant del Ple.
QUINT.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General, junt amb tota la documentació
inclosa en el mateix si durant l'esmentat període no s'hagueren presentat reclamacions.

SEGON.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
GENREALITAT VALENCIANA, PER MITJÀ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT I
SALUT PÚBLICA, I L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVICI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AMBULATÒRIA
Explica el Sr. Alcalde que ha arribat el conveni per a la renovació de la quantia que la
Conselleria de Sanitat al Centre de Rehabilitació per a la prestació del servici de rehabilitació d’uns
128.000 euros anuals durant els pròxims quatre anys, la qual cosa fan un total de 580.000 €. Açò
15
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ajuda a continuar prestant el servici i que se situe com a centre de referència en la Comarca de
l’Horta Nord.
Preguntats els grups polítics tots es manifesten a favor, per la qual cosa sotmés a votació, el
ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda subscriure el Conveni de col·laboració entre la
Generalitat Valenciana, per mitjà de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, i l'Ajuntament de
Rafelbunyol per a la prestació del servici d'assistència sanitària ambulatòria, facultant al Sr. Alcalde
perquè procedisca a la seua firma.

TERCER.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA 72/2017 PEL QUAL
S'ACORDA PERSONAR-SE EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
602/2016 QUE SE SEGUIX EN EL JUTJAT DEL CONTENCIOSOS ADMINISTRATIU
NÚM. 7 DE VALÈNCIA PRESENTAT PER VICENTA CASTELLAR PALAU I NURIA
LOSADA NATIVITAT QUE ACTUEN EN NOM YN REPRESENTACIÓ DE
L'AGRUPACIÓ DE FAMILIARS ELS NOMS DEL QUAL CONSTEN ENTRE ALTRES
EN EL PANELL CERÀMIC DE LA FAÇANA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL SAN
ANTONIO ABAD CONTRA L'ACUEDO ADOPTAT PEL PLE De l'AJUNTAMENT EN
SESSIÓ CELEBRADA EL 26 DE SETEMBRE DE 2016 PEL QUAL ES DESESTIMA EL
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD PLENARI ADOPTAT EN
DATA 25 DE JULIOL DE 2016 SOBRE COMPLIMENT DE LES RECOMANACIONS
REALITZADES PER LA COMISSIÓ TÈCNICA DE COORDINACIÓ PER A
L'ELABORACIÓ D'UN CATÀLEG DE VESTIGIS RELATIUS A LA GUERRA CIVIL I
LA DICTADURA EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN RELACIÓ AMB
EL PANELL CERÀMIC EXISTENT EN LA FAÇANA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL
Explica el Sr. Alcalde que ha arribat el contenciós administratiu per part de l'associació i es té
que ratificar pel ple el Decret de l'Alcaldia pel qual es va acordar personar-se en el procés.
El Sr. Encarnación, representant d'Independents de Rafelbunyol, indica que votaran en contra
este acord, però vol aprofitar per a dir que "li pareix patètic que hagen realitzat per part del Partit
Popular al·lusió a condicionar a l'aprovació dels pressupostos basant-se en el debat de la memòria
històrica."
Interromp la Sra. Alabort, regidora del grup del Partit Popular al considerar que s'està eixint
del tema. Es produeix un debat respecte d'això entre el Sr. Alcalde i la regidora, sent crida a l'orde
per dos vegades, perquè el Sr. Alcalde considera que sí que està parlant de la memòria històrica.
Continua el Sr. Encarnación indicant que no vol polèmiques, però s'han fet referències en el
debat dels pressupostos per part del portaveu del PP a este assumpte, reiterant que ho considera
patètic i “dels barris baixos” perquè és un tema que ha afectat moltes famílies del poble i la
sensibilitat de moltes persones."
El Sr. Carbonell, portaveu de Compromís, li indica al Sr. Alcalde que sap que ell dirigeix els
plens, però li demana "que no li renyisca com si vosté fora el professor i jo l'alumne". Respecte a
este punt, indica que és una proposta que va arribar a l'ajuntament i es va aprovar amb els vots del
seu grup i de Compromís i que a una pregunta que va realitzar en l'últim ple el Sr. Alcalde li va
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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

respondre que sí que s'havia presentat el contenciós administratiu. Pensaven que rebrien alguna
telefonada respecte d'això per deferència. No ha sigut així però demanaran que la personació,
perquè estan en l'obligació de defendre les coses que s'aproven.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular indica que "espera que el Senyor alcalde es
comporte de la mateixa manera que ho ha fet amb la Sra. Alabort en pròximes ocasions, perquè
considera que no ha sigut per a tant que li haja cridat dos vegades a l'orde." En contestació a les
paraules del senyor Encarnación indicant que és una “política patètica i dels barris baixos”, indica el
Sr Saborit que “patètic i dels barris baixos ho és ell”, perquè les seues polítiques populistes des de
primera hora… Davant d'estes paraules es produeix una discussió respecte d'això, aclarint el Sr.
Encarnación que ell el que ha intentat indicar és que la "actitud" del Partit Popular ha sigut patètica i
dels barris baixos. El Sr. Saborit retira l'al·lusió personal i precisant-li al Sr. Encarnación que la
seua “actitud" també ha sigut patètica i dels barris baixos". Ell el que ha volgut indicar-li a Idra és
que en la negociació d'uns pressupostos entra tot, i "que li pot demanar més per a traure més profit."
Torna a produir-se una interrupció per part del Sr. Encarnación, i el Sr. Saborit demana al Sr.
Alcalde que li cride a l'orde.
Continua el Sr. Saborit preguntant si no s'havien personat ja. Respon el Sr. Secretari que és
competència de l'alcaldia personar-se en el recurs en supòsits d'urgència, com ha sigut el cas.
L'Ajuntament va desestimar el recurs de reposició interposat davant de l'ajuntament donant fermesa
a l'acord i ha sigut ara quan els familiars han plantejat un contenciós en el tribunal superior. Explica
el Sr. Secretari el procés que s'ha de seguir a partir d'ara i creu que almenys fins d'ací a un any no hi
haurà sentència
Reflexiona el Sr, alcalde indicant que no ha aprés encara a moderar el debat, però intenta
regular les intervencions explicant la seua actuació en el que ha passat, aclarint que no mira el color
polític, ni sexe ni res, intentant moderar quan ho considera oportú i demana disculpes a la Sra.
Alabort si l'ha ofés.
En referència a les paraules del Sr. Carbonell, explica que va tindre entrada en l'ajuntament
un divendres a última hora i va considerar que podia dir-ho el dilluns en el Ple. Es tracta d'una
actitud dels familiars que tots esperaven i que com a ajuntament han de presentar-se per a defendre
l'acord de ple i ara serà un jutge el que aplique eixa llei.
El Sr. Carbonell li indica al Sr. Alcalde que si demana un segon torn de paraula deu donar-se'l
perquè es contempla en el ROF. Insisteix que deuria d'haver tingut una deferència amb el seu grup
perquè ha sigut amb el vot dels dos grups que va eixir avant. .

Finalment, sotmés l'assumpte a votació, s'acorda per majoria absoluta de huit vots a favor, dels
regidors i les regidores dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol, i quatre vots en
contra dels regidors i les regidores dels grups Partit Popular i Independents de Rafelbunyol , el
següent:

Ratificar el decret de l'Alcaldia núm. 72/20 17 pel qual s'acorda personar-se en el recurs contenciósadministratiu núm. 602/2016 que se seguix en el Jutjat del Contenciós Administratiu núm.7 de
València, presentat per VICENTA CASTELLAR PALAU i NURIA LOSADA NATIVITAT -que
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actuen en nom i representació de l'Agrupació de familiars de les persones els noms del qual consten
entre altres en el panell ceràmic de la façana de l'Església parroquial SAN Antonio Abad-contra
l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2.016 pel que es
desestima el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari adoptat en sessió de data 25 de
juliol de 2.016, sobre compliment de les recomanacions realitzades per la Comissió Tècnica de
Coordinació per a l'elaboració d'un catàleg de vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura en
l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en relació amb el panell ceràmic existent en la façana de
l'Església parroquial.

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