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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 29 DE MAIG DE 2017 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dènou hores del dia 29 de maig 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 segueixen 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 ACTA ANTERIOR
Per part del senyor President es pregunta a la resta de regidors/as si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior celebrada el dia 27 de març de 2017.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a la dita acta ordenant la
seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

B. PART RESOLUTIVA
ÀREA D'HISENDA, RÈGIM INTERIOR I DESENROTLLAMENT LOCAL
PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL De l'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PER CONCESSIÓ DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS AMB CÀRREC A NOUS
INGRESSOS.
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“ASSUMPTE: DESTINACIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL 2017
Vist el Decret 51/2017, de 7 d'abril, del Consell, pel qual es regula el Fons de Cooperació
Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana.
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Vist l'acord del Ple de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València de 25 d'abril de
2017 pel qual s'acorda l'adhesió de la dita Entitat Local al Fons de Cooperació Municipal de la
Generalitat Valenciana.
Vist l'expedient relatiu a la modificació de crèdit pressupostari 10/2017.
Havent-se informat per la Intervenció l'expedient de modificació de crèdit pressupostari
En compliment de tot això, es formula la present proposta de modificació de crèdits 10/2017 en
el Pressupost del present exercici per mitjà de suplement de crèdit, finançat amb càrrec a nous
ingressos.
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA
933 61900

DENOMINACIÓ
IMPORT
Altres inversions de Reposició en Infraestructures i béns
231.788,00

TOTAL AUGMENT PRESSUPOST DE GASTOS :::::::::::::::::::: 231.788,00 €

FINANÇAMENT AMB NOUS INGRESSOS
45000 Fons de Cooperació Municipal Generalitat 115.894,00
46000 Fons de Cooperació Municipal Diputació 115.894,00
TOTAL FINANÇAMENT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 231.788,00 €
No obstant el Ple, com a òrgan competent acordarà el que estime procedent.
Rafelbunyol, 17 de maig de 2017.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 23
de maig de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
quatre vots a favor, dels representants dels grups Socialista, del Partit Popular i d'Independents de
Rafelbunyol, i una abstenció, del representant del grup Compromís per Rafelbunyol.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que es tracta d'aplicar
nous ingressos procedents del Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat i Diputació per un
import total de 231.000 €, havent de seguir el mateix tràmit que se seguix en l'aprovació dels
pressupostos. Recrimina no haver-ho previst inicialment i no poder haver entrat a debatre la
destinació d'este finançament. Anuncia el vot a favor del seu grup, no sense retraure a l'equip de
govern la seua no inclusió en els pressupostos, esperant que l'any que ve es tinga en compte i no
procedisquen de la mateixa manera.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que en els pressupostos
2016 ja no es va incloure d'inici el PPOS i enguany no s'ha inclòs ni el PPOS ni el FCM, fet que van
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denunciar en el debat dels pressupostos, indicant que podia haver-se inclòs des d'un principi, perquè
ja se sabia. Ara deu fer-se novament este tràmit amb tot l'esforç administratiu que açò suposa.
S'alegren de l'arribada d'eixos diners i de la col·laboració en el Fons de la Diputació. Indica que no
estan en contra del Fons, sinó de la manera en què s'ha tramitat la seua inclusió en els pressupostos,
perquè els nous ingressos procedents del Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat i de
Diputació, junt amb el PPOS suposa uns 400.000 € que s'aprovaran per mitjà de modificacions al
pressupost. Consideren que la transparència també és una fotografia de la realitat i amb esta manera
d'actuar només es va portar al Consell Social 100.000 € d'inversions per al seu debat. Explica que en
els informes dels tècnics es van observar contradiccions que ja han sigut rectificades, indicant que
pot haver-hi problemes en el compliment de la regla de gasto si finalment el Fons computa als
efectes de calcular la regla de gasto ja que el Sr. Interventor creu que sí que computarà, si bé la GV
opina el contrari.
Insisteix en l'obligació d'alliberar la documentació en les dos llengües oficials, perquè hi ha
diversos punts de l'orde del dia que només s'ha facilitat en castellà, insistint en l'esforç que deuen de
fer entre tots per a complir amb la llei.
El Sr. Carbonell finalitza la seua intervenció indicant l'abstenció del seu grup, no perquè
estiga en contra dels Fons, sinó pel procediment seguit per a la seua aprovació.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, saluda als presents i als internautes. Indica que
s'està tractant l'aprovació d'una Modificació de Crèdits per import de 231.000 €, recriminant que
amb esta actitud s'haja limitat l'acció de debatre la destinació d'este import en els pressupostos, però
anuncia el vot a favor del seu grup. .
El Sr. Alcalde, en representació del grup socialista, indica que es tindrà en compte la seua inclusió
en l'esborrany del pressupost de 2018.
Expressa el Sr. Carbonell la seua alegria pel canvi d'actitud de l'equip de govern, encara que
insisteix en l'abstenció del seu grup per considerar que el procediment utilitzat no és l'adequat, a
pesar d'estar molt satisfets de l'arribada d'este fons.
Respon el Sr. Alcalde que ells també estan molt satisfets, però cal tindre en compte que deu
garantir-se el finançament per part del govern central.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament, per deu vots a favor dels regidors i les
regidores dels grups del PSPP-PSOE, Partit Popular i Independents de Rafelbunyol i tres
abstencions dels regidors i regidora del grup de Compromís per Rafelbunyol s'acorda aprovar la
modificació de crèdits 10/2017 en el Pressupost del present exercici per mitjà de suplement de
crèdit, finançat amb càrrec a nous ingressos per un import de 231.788 €, amb el detall següent:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA
933 61900

DENOMINACIÓ
IMPORT
Altres inversions de Reposició en Infraestructures i béns
231.788,00

TOTAL AUGMENT PRESSUPOST DE GASTOS :::::::::::::::::::: 231.788,00 €
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FINANÇAMENT AMB NOUS INGRESSOS
45000 Fons de Cooperació Municipal Generalitat 115.894,00
46000 Fons de Cooperació Municipal Diputació 115.894,00
TOTAL FINANÇAMENT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 231.788,00 €
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,
s'acorda exposar al públic la dita modificació podent 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, 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.

SEGON.- JUSTIFICACIÓ ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS EN L'EXERCICI
2016
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 23
de maig de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat en el sentit següent:
“-Respecte del Compte justificatiu del Grup del partit Popular:
*No considerar degudament justificat la destinació dels fons de la factura núm. 12, relativa
a l'adquisició de diversos ciris i de la factura núm.11, d'adquisició d'una impressora, en este cas
per tractar-se de l'adquisició d'un bé que pot constituir un actiu fix de caràcter patrimonial.
*Acceptar la justificació de la destinació de les factures núm.4 i 5, sobre adquisició de
material de papereria d'escàs import en un comerç local.
-Respecte del Compte justificatiu del Grup d'Independents de Rafelbunyol:
*No considerar degudament justificat la destinació dels fons de la factura núm. 1, relativa
a la compra d'un centre de defunció.
Respecte dels gastos de manteniment dels comptes bancaris, es considera que poden
entendre's gastos de funcionament ordinari dels grups, per la qual cosa s'autoritzen amb caràcter
general.”
Preguntats els portaveus dels grups polítics, es ratifiquen en allò que s'ha manifestat en
comissió, per la qual cosa sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat
acorda:
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PRIMER: Respecte del Compte justificatiu del Grup del partit Popular:
*No considerar degudament justificat la destinació dels fons de la factura núm. 12, relativa
a l'adquisició de diversos ciris i de la factura núm.11, d'adquisició d'una impressora, en este cas per
tractar-se de l'adquisició d'un bé que pot constituir un actiu fix de caràcter patrimonial.
*Acceptar la justificació de la destinació de les factures núm.4 i 5, sobre adquisició de
material de papereria d'escàs import en un comerç local.
SEGON: Respecte del Compte justificatiu del Grup d'Independents de Rafelbunyol:
*No considerar degudament justificat la destinació dels fons de la factura núm. 1, relativa a
la compra d'un centre de defunció.
TERCER: Acceptar els comptes justificatius dels Grups Socialista i de Compromís per
Rafelbunyol, al no fer-se apreciacions a les mateixes per l'Interventor Municipal.
QUART.- Respecte dels gastos de manteniment dels comptes bancaris, es considera que
poden entendre's gastos de funcionament ordinari dels grups, per la qual cosa s'autoritzen amb
caràcter general.

TERCER.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ De l'ANNEX INCLÒS EN LES
BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU A LES SUBVENCIONS DE
CÁRACTER NOMINATIU.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“Sent voluntat de l'equip de govern la concessió d'una subvenció nominativa a
“BESAFILMS S.C” per la producció del documental Goodbye Míster Marshall”, així com la
reproducció oficial de l'estrena especial per al poble i els participants.
Coneixent que per a la concessió de subvencions de forma directa és necessari que el
beneficiari i l'import de la mateixa es reflectisquen concretament en el pressupost de l'Ajuntament
s'emet la següent
PROPOSTA D'ACORD
Primer.- Incloure en l'annex de subvencions nominatives del pressupost 2017 la següent
subvenció
BENEFICIARI
BESAFILMS S.C.

QUANTIA
4.000 €

PARTIDA
330 48005

Segon.- Procedir al tràmit oportú d'acord amb les disposicions pressupostàries vigent.”
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 23
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de maig 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 Compromís per Rafelbunyol, i dos
abstencions, dels representants dels grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, considera que deurien de
conèixer el documental per a opinar i saber si està o no polititzat indicant que amb 4.000 € es poden
fer moltes coses, i espera que valga la pena, perquè han visitat la pàgina web de la productora i
creuen que això de Rafelbunyol és una anècdota.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, expliquen que tenien
coneixement del projecte i que han vist el tràiler, encara que sí que es podia haver demanat més
informació. Anuncia el vot a favor del seu grup.
Per part del Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, estan a favor de la promoció del
municipi, encara que veuen excessiva la subvenció, per la qual cosa anuncia l'abstenció del seu
grup.
La Sra. Piquer Sancho, regidora de cultura, explica en què consisteix el projecte, indicant
que no està polititzat, i que la música està composta per Xapi i interpretada per la Societat Musical.
Es tracta d'un documental que vol presentar-se a festivals, com el de Sant Sebastià, considerant que
la imatge de Rafelbunyol es reforçarà i tindrà una major projecció, per la qual cosa sí que
consideren justificat l'import subvencionat.
El Sr. Encarnación, explica que parlen des del desconeixement de la pel·lícula, encara que amb
poques paraules saben de què va.
El Sr. Carbonell explica que narra uns fets històrics en uns anys molt difícils. L'enfocament
del documental és d'entrevistes en què es donen tots els punts de vistes.
Finalment sotmesa la proposta a votació, el ple de l'Ajuntament per huit vots a favor dels
regidors i les regidores dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol i cinc abstencions
dels regidors i regidores dels grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol acorden:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l'annex inclòs en les bases d'execució del
pressupost relatiu a les subvencions de caràcter nominatiu en el sentit d’incloure en l'annex de
subvencions nominatives del pressupost 2017 la següent subvenció
BENEFICIARI
BESAFILMS S.C.

QUANTIA
4.000 E

PARTIDA
330 48005

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, s'acorda exposar-ho al públic la dita modificació podent 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, presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
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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.

QUART.- APROVACIÓ INICIAL De l'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA
FISCAL RELATIVA A LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER LLOCS
DEL MERCAT.
Es dóna compte de la proposta de l'Alcaldia en què se sol·licita:
“En ocasió de l'aprovació de l'ordenança Reguladora de la Venda no sedentària, s'ha considerat
aconsellable igualment procedir a la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'ocupació
del domini públic local per estes circumstàncies, que estava pendent d'actualització des de l'any
1.999.
A tals efectes s'ha sol·licitat l'emissió d'Informe per part del funcionari que exerceix les funcions de
Tresoreria en què es proposa la fixació d'una tarifa de 0,65 € metre quadrat.
En conseqüència es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció d'acord d'aprovació inicial de la
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles,
atraccions o recreació, situats en terrenys d'ús públic així com indústries dels carrers i ambulants i
rodatge cinematogràfic, que deurà tramitar-se d'acord amb el procediment establert en l'article 17
del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals…./…”

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 23
de maig de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que es tracta
actualitzar una ordenança que es va aprovar en 1999. A més es modifica també el sistema de
cobrament i es fa més àgil i més modern.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que s'està
modificant la taxa, però més en si la manera de gestionar-la que el preu, ja que es venia cobrant una
cosa semblant al que proposa.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular anuncia el vot a favor del seu grup.
Finalment sotmesa la proposta a votació, el ple de l'Ajuntament unanimitat acorda l'aprovació
inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o
recreació, situats en terrenys d'ús públic així com indústries dels carrers i ambulants i rodatge
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cinematogràfic, ordenant la seua exposició al públic durant el termini de trenta dies als efectes
d'examen de l'expedient i presentació de reclamacions i suggeriments.
En el supòsit que durant el termini d'exposició al públic no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendria definitivament aprovat. Tot això D’acord amb el
que preveu l’article 17 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals

QUINT.- APROVACIÓ D'EXPEDIENT
RECONEGUTS PENDENTS 1/2017

DE

REGULARITZACIÓ

DE

DRETS

Explica el Sr. Secretari que per la Tresoreria s'ha tramitat un informe proposta de
regularització de drets reconeguts pendents de cobrament. Estan agrupats en dos propostes. La
primera es refereix a drets pendents de cobrament que estan prescrits per la seua antiguitat, per un
import de 16.925 €, i a certs errors per duplicitats (7.781,55 €). La segona proposta es refereix a la
baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament de l'empresa municipal ACMURSA, relatiu a les
liquidacions de l'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, donada que
liquidada l'empresa, el soci respecte del qual es podria seguir el procediment recaptatori és el propi
Ajuntament, donant-se el supòsit d'exempció previst en l'art. 104.2 b) del RDL 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), sent el seu import total de 3.391,39.
.
Conclou indicat que per la Comissió Informativa De Comptes en el seu vessant permanent
d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 23 de maig de 2017, s'ha dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Sol·licitada l'opinió dels representants dels grups Polítics, tots manifesten la seua
conformitat,
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda aprovar
l'expedient de regularització de drets reconeguts pendents 1/2017, amb el detall següent:
Primer.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts d'exercicis tancats l'import total de la qual ascendeix
a 24.706,75 euros, bé per haver operat sobre ells la figura de la prescripció d'acord amb el que
estableixen els arts 66 i 67 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària ( 16.925,20
euros ), bé per tractar-se de diferències comptables per error o duplicitat les quals han de
regularitzar-se als efectes de mostrar la imatge fidel de la realitat econòmica ( 7.781,55 euros).
Segon.- Aprovar l'anul·lació per causa d'insolvència dels drets reconeguts de pressupostos tancats
pels conceptes i imports que a continuació es detallen:
EXERCICI
2015
2015
2015
TOTAL

SUBJECTE PASSIU
ACMURSA
ACMURSA
ACMURSA

CONCEPTE
IIVTNU expte 254/15
IIVTNU expte 255/15
IIVTNU expte 256/15

IMPORT €
1.189,75
1.185,72
1.015,92
3.391,39
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Tercer.- Que es procedisca a realitzar les corresponents operacions comptables per a l'anul·lació
dels drets indicats.

SEXT.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO
SEDENTÀRIA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“La venda no sedentària constituïx una modalitat de venda tradicional amb fort arrelament
en els municipis valencians, que ha anat evolucionant al llarg del temps de forma compassada amb
els canvis socials i econòmics registrats a la Comunitat Valenciana.
Actualment, constituïxen trets essencials d'esta evolució la modificació del paper
desenrotllat per la venda no sedentària en el si del sector comercial valencià, de manera que s'ha
passat d'una funció de complement de l'activitat sedentària, a aconseguir una notorietat pròpia que
li atorga naturalesa diferenciada de canal comercial, incorporant una utilitat promocional dels
entorns urbans i comercials en els que es desenrotlla i contribuint al manteniment d'un nivell
d'ocupació estable en este sector. Com a conseqüència d'això, i d'altres circumstàncies, es registra
un augment significatiu de comerciants que han triat com a activitat professional la venda no
sedentària, la qual cosa ha derivat en l'aparició de noves modalitats d'organització i gestió dels
mercats no sedentaris i la irrupció de certes manifestacions noves, quant a la seua oferta i al lloc
de celebració, que comporten peculiaritats en el seu desenrotllament respecte a l'apreciació
habitual d'este sistema de venda. Per tant, resulta convenient establir un marc normatiu comú a
disposició dels Ajuntaments que facilite l'adequat exercici de la potestat municipal que els
correspon en esta matèria, sense que puga veure's afectat el principi constitucional d'autonomia
municipal.
El nou marc normatiu aplicable a la venda no sedentària, derivat de l'aplicació de la
Directiva de Servicis 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, del Parlament Europeu i del
Consell relativa als servicis del mercat interior, constituïx una oportunitat per a aconseguir la
professionalització i dignificació d'una modalitat de comerç que, amb independència de la seua
aparença ancestral, ha de desenrotllar-se davall els mateixos principis de competència,
competitivitat i eficiència que inspiren l'exercici del sector comercial en el seu conjunt.
Conseqüència de tot això, el Consell de la Generalitat Valenciana per Decret 65/2012, de
20 d'abril va procedir a la regulació de la venda no sedentària en la Comunitat valenciana,
ordenand la necessària aprovació o adaptació de les Ordenances Municipals a allò que s'ha
regulat en el dit Decret.
En este sentit, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Rafelbunyol, en sessió
celebrada en sessió de data 7 de març de 2.017, va acordar l'obertura d'un període d'exposició al
públic amb vista a l'elaboració de la dita Ordenança, en compliment dels establert en l'article 133
de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La dita
consulta pública ciutadana s'ha realitzat a través del portal web de l'Ajuntament als efectes que la
ciutadania poguera participar en el procés d'elaboració de l'ordenança. Igualment s'ha comunicat
a la Presidenta de l'Associació de comerciants i empresaris de Rafelbunyol, i es va informar els
comerciants del mercat periòdic per mitjà de l'entrega del text de la consulta pública.
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Una vegada complit el tràmit d'informació al públic, sense que s'hagen presentat
suggeriments per part de la ciutadania, s'ha procedit a l'elaboració de la denominada
“l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària”
Tal com s'arreplega en el preàmbul, l'objecte de l'ordenança és la regulació i foment de
l'activitat comercial de venda no sedentària en l'àmbit municipal de Rafelbunyol, adaptant-ho a la
legislació vigent, (en especial al Decret 65/65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula la
venda no sedentària a la Comunitat Valenciana.), pel que fa als requisits per a la concessió de
llicències municipals, productes objecte de venda, el règim d'organització i funcionament del
mercat de venda no sedentària, els drets i obligacions dels venedors, així com el règim
d'infraccions i sancions.
En conseqüència es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
Primer: Aprovar inicialment “l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària”
Segon: Sotmetre l'expedient a informació al públic durant el termini de trenta dies als efectes
d'examen del mateix i presentació de reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases
del Règim Local”
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 23
de maig 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació és dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per quatre vots favor, dels Regidors dels Grups Socialista, del Partit Popular i
Independents de Rafelbunyol, i una abstenció, del Grup de Compromís per Rafelbunyol.
Continua explicant el Sr. Alcalde que amb l'ordenança es pretén adaptar a la norma vigent
de la venda no sedentària regulada per l'al Decret 65/2012, de 20 d'abril. S'han basat en l'ordenança
municipal de Massamagrell, però adaptant-la a la nostra pròpia realitat.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol explica que els han passat una
nova ordenança amb les modificacions que es van acordar en comissió informativa, preguntant si
finalment s'arreplega la imposició d'una fiança per als amos de les parades, perquè no ho ha trobat.
També considera que l'art. 11, on es parla dels agricultors de la població que volen vendre els seus
productes de temporada en el mercat, deuria modificar-se la sol·licitud de reserva de parades de
venda d'un mes a 8 dies, perquè consideren que la previsió d'un mes és excessiva.
El Sr. Carbonell, portaveu de Compromís per Rafelbunyol, considera que es tracta de temes que
costen de fer, i que requerixen un major temps per al seu estudi i anàlisi. Afig que han fet
aportacions respecte a l'horari de tancament de la venda en les parades. Ara se'ls ha enviat
l'ordenança en les dos llengües, però en la versió en valencià no estan destacades en roja totes
modificacions, com sí ho estan en castellà. Explica el Sr. Secretari que al traduir-ho, pot haver-se
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modificat el color de les modificacions. Continua indicant que és un reglament que s'ajusta a la llei,
anunciant que van a abstindre's per a poder estudiar-la més en profunditat i presentar al·legacions si
així ho consideren, insistint que si a l'oposició els obliguen a presentar les mocions amb deu dies
d'antelació, i les preguntes en 72 hores, a l'administració haurien d'obligar-la que la documentació
estiguera tota quan es convoca, perquè hui per exemple no han pogut llegir els resums de
resolucions de l'alcaldia per falta de temps material.
El Sr. Bondía, en representació del grup del Partit Popular, consideren que es tracta d'una ordenança
densa, amb molts punts i tot just temps per al seu estudi, per la qual cosa igual que Compromís,
durant el període d'exposició, si consideren que fa falta, aportaran al·legacions a la mateixa.
El Sr. Alcalde respecte a la proposta plantejada per Independents indica que no té cap inconvenient
a rebaixar d'1 mes a 8 dies, però el mes s'havia posat perquè l'administració poguera complir amb
tots els terminis, perquè en l'ordenança s'indica que deu de respondre en un màxim de 15 dies.
Explica que no cal que es registren cada vegada que vagen a traure el gènere, sinó amb una vegada
que ho facen és prou.
El Sr. Carbonell considera adequat el termini d'1 mes, perquè deuran de demostrar, encara que siga
una vegada, que són llauradors i que són el seu productes, i no adquirits a altres llauradors.
Sotmesa la moció a votació el ple de l'ajuntament acorda, per set vots a favor de l@s regidors/es
dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol i sis abstencions de l@s regidors/es dels
grups del Partit Popular i de Compromís per Rafelbunyol, l'aprovació inicial de l'Ordenança
Municipal reguladora de la venda no sedentària que s'exposa al públic durant el termini de trenta
dies als efectes d'examen de l'expedient i presentació de reclamacions i suggeriments.
En el supòsit que durant el termini d'exposició al públic no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendria definitivament aprovat. Tot això D’acord amb el
que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases del Règim Local.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE REALITZACIÓ
D'INFORMES ECONÒMICS I DE VIABILITAT DEL COMPLEX POLIESPORTIU PACO
CAMARASA
Per part del Sr. Bondía, regidor del Grup del partit Popular, es llig la moció següent:
“En el passat ple del 25 Julio del 2016 el partit popular ja presente esta moció, que atés
que el complex poliesportiu passaria els 100.000 € de pèrdues en el 2017 i al final és el que ha
passat, sol·licitem que es fera un estudi per tècnics qualificats i que realitzen un projecte per a la
viabilitat del complex. I segons el projecte de viabilitat, començar a treballar per a aconseguir que
el complex tinga les mínimes perdudes possibles i donant el millor servici als usuaris.
Després de 9 mesos i aprovant-se la moció per majoria l'actual equip de govern, el regidor
d'esport que recau en l'alcalde, encara no han fet res respecte d'això, que nosaltres sapiem.
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També després de demanar el gasto i l'ingrés del primer trimestre del 2017 del complex
poliesportiu veiem que l'ingrés és de 66.755,72 € i el gasto és de 115.964,69 € causant unes
perdudes en només tres mesos de 49.208,97 €.
Per tots estos motius ens veiem en l'obligació insistir en la moció, que ens expliquen per
què no està fent res l'equip de govern, no entenem per què no fan res en este assumpte, veient que
tot vaja igual votarem dels 150.000 € i ens podem aproximar als 200.000€ de pèrdues en el 2017,
també, si la intenció és d'aprovar-la i després no fer res i assumir el gasto, perquè que no els facen
saber.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES
D'ACORD:
1. Que intervenció faça un informe el seu hi ha partides pressupostàries per a fer front al
complex poliesportiu Paco Camarasa i piscina coberta.
2. Tornem a demanar que s'estudie per tècnics qualificats i que realitzen un projecte per a la
viabilitat del complex. I segons el projecte de viabilitat, començar a treballar per a
aconseguir un major estalvi en gastos i que el complex tinga les mínimes perdudes
possibles i donant el millor servici possible.
3. Dur a terme les propostes plantejades a la major brevetat que siga possible davant de les
necessitats de les dites instal·lacions amb la finalitat de poder solucionar els dits problemes
sense perjudicar en les activitats que els usuaris practiquen en les dites instal·lacions.”
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 23
de maig 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació és dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Afig el Sr. Bondía que es tracta d'un problema greu i que es porta arrossegant pèrdues
econòmiques des de fa temps, per la qual cosa van demanar, fa 9 mesos, en una moció aprovada per
unanimitat, un informe de viabilitat de què encara no tenim notícies, per la qual cosa tornen a
presentar la moció.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que es tracta
de servicis que no dóna guanys, amb unes xifres preocupants de pèrdues, encara que és una situació
que ve des de fa temps. Es tracta d'una instal·lació amb grans costos de manteniment en màquines,
calfament de l'aigua… pel que veuen bé l'informe, i comparar en altres municipis que liciten les
instal·lacions per a traure rendibilitat deixant sobre la mesa esta possibilitat per a les nostres
instal·lacions, encara que són de l'opinió que primer hauria de fer-se una revisió de la mateixa.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, indica que es presenta
la mateixa moció dos vegades, considerant que no és el moment de parlar de privatització, perquè la
moció només planteja un informe de gastos d'intervenció i un d'estudi de viabilitat de les
instal·lacions, necessari per a plantejar-nos qualsevol possible solució.
Recorda que s'aproven preus públics per a la prestació de servicis d'escola d’estiu,
utilització de la piscines, del camp de futbol…. i que ja assumixen que són amb pèrdues, encara que
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ací s'està parlant de quantitats molt elevades, per la qual cosa ho consideren un tema molt
preocupant, anunciant el vot a favor del seu grup.
El Sr. Alcalde, en representació del grup del PSPV-PSOE, indica que votaran a favor de la
moció, encara que no estiguen d'acord en algunes parts de l'exposició de motius, preguntant al PP si
quan es va fer la piscina es va redactar un pla de viabilitat de la mateixa. Afig que no és veritat que
el regidor d'esports no haja fet res, perquè s'han demanat informes interns, els quals pot facilitar a la
resta de membres de la corporació; el departament tècnic ha parlat amb empreses per a la realització
d'informe de viabilitat. A continuació passa a informar de les pèrdues des de l'any 2014 que estan al
voltant de 119.000 €, pel que intenten modificar els preus públics, perquè no cal oblidar que tenen
prop la piscina de la la Pobla de Farnals, que té uns preus molt competitius i que la seua gestió és
indirecta. Explica que en el primer trimestre de 2017 ja hi ha pèrdues, però en gran part és degut al
fet que s'han realitzat inversions per a manteniment en la piscina.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, després de saludar, indica que al
presentar la moció no pretendre culpar a ningú de la situació, perquè sap que hi ha moltes
competència, però pareix que ara volen culpar al seu grup de les situació. Explica que en 2014 les
pèrdues creu recordar que estava sobre 40.000 €, però que eixe any l'escola de futbol utilitzava eixes
instal·lacions pel que el gasto era major (llum, manteniment, aigua, neteja). La intenció de la moció
és demanar un estudi justificatiu del gasto i veure com poder estalviar sense plantejar en cap
moment una licitació de les instal·lacions.
Respecte a la pregunta sobre si es va realitzar un estudi de viabilitat per a la seua posada en
funcionament, creu que no es va realitzar, preguntant al seu torn si ells abans de votar a favor van
demanar eixe estudi de viabilitat.
Respon el Sr. Encarnación que no li feta la culpes a ningú, i quant a les xifres es creu totes
les que li donen, i el clar és que el dèficit va augmentant any rere any, per la qual cosa cal buscar
una solució ja, demanant que no es polititze este tema i si finalment es parla d'una possible licitació,
perquè hauran de fer-ho.
El Sr. Carbonell insisteix que la moció no parla d'externalització ni privatització, demanant
centrar-se en la moció i després ja eixiran les postures polítiques, amb la privatització o no, per la
qual cosa insisteix que no és el moment d'entrar en este debat.
El Sr. Alcalde explica que no era la seua intenció dir que la culpa la tenia el PP, simplement
ha parlat de la situació que hi havia en el passat i que hi ha en el present. Consideren que seria de
“panolis” pensar que l'informe de viabilitat no ens va a indicar el que tots saben, encara que com ja
s'ha dit no és l'objecte de la moció favar de la gestió de la piscina, sinó abordar la viabilitat de la
mateixa.
Insisteix el Sr. Saborit que el que vol és un informe en què els diguen que cost té i que
pèrdues i si són o no assumibles per l'ajuntament. Després ja es plantejaran que fer.

Finalment sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament aprova la moció per unanimitat.
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OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOL·LICITANT DEL
MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LA SUPRESSIÓ, PER
INNECESSARIETAT, DEL PLA D'AJUST DE RAFELBUNYOL.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la següent
Moció:
“Amb l'entrada en vigor de la Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer, pel qual es determinaven
les obligacions d'informació i procediment necessari per a establir un mecanisme de finançament
del pagament als proveïdors de les Entitats Locals, l'ajuntament de Rafelbunyol va prendre entre
altres les següents mesures.
1. L'ajuntament de Rafelbunyol presente davant del Ministeri d'Hisenda la relació de les
factures pendents de pagament a 31 de desembre de 2011, tant de l'Ajuntament amb
1.758.789 euros; com d'ACMURSA amb 39.232 euros i REMARASA amb 108.403 euros.
2. Amb data 29 de març de 2012, el Ple de l'Ajuntament va aprovar, per majoria absoluta, el
Pla d'Ajust per al període 2012-2020 derivat del Reial Decret Llei 4/2012, per a fer
possible el finançament dels pagaments als proveïdors. Este Pla d'Ajust serà informat
favorablement pel Ministeri d'Hisenda el 30 d'abril de 2012.
3. En la sessió extraordinària i urgent del Ple de 12 de maig de 2012 es va aprovar, per
majoria absoluta, la concertació d'una operació d'endeutament, derivada del Reial Decret
Llei 4/2012, per valor de 1.808.952 euros.
4. El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de 24 de setembre de 2013, aprova una
revisió del nomenat Pla d'Ajust, com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial Decret
8/2013 que ens dóna la possibilitat d'adherir-nos a un nou Pla de Pagament a Proveïdors
per valor de 704.000 euros. Esta revisió suposava l'increment del tipus de gravamen de
l'IBI en un 0,050, passant del 0,693% al 0,743%.
5. En el Ple de 25/11/2013, es va aprovar la segona operació de crèdits a llarg termini que
estava previst que fóra de 704.000 euros, dels quals ens devia la Generalitat 633.000
euros. Com la Generalitat en este nou Reial Decret estava obligada a subrogar-se,
l'operació de crèdit va ser de 71.491 euros.
6. Atenent a l'article 10 del RDL 7/2012, del 9 de març, per la qual cosa es crega el fons per
al finançament dels pagaments a proveïdors: Amb caràcter general, les Entitats locals que
concentren les operacions d'endeutament previstos en este RDL, hauran de presentar
anualment al Ministeri d'Hisenda un informe de l'interventor al volant de l'execució dels
plans d'ajust… En el cas de Rafelbunyol l'informe anterior havia de presentar-se
trimestralment, donant-se compte al Ple de la corporació.
7. A més, per a la intervenció municipal: Els percentatges de desviació de l'estimació anual
respecte al Pla d'Ajust no són representatius. El Pla d'Ajust de Rafelbunyol quantifica les
mesures d'ingressos i gastos de cada any respecte de l'exercici 2011, sense acumular a
cada any els efectes de mesures d'anys anteriors.. S’adverteix, per tant, que els
percentatges estan desvirtuats per relacionar magnituds no comprables…(Informe de
seguiment del Pla d'Ajust).
8. Però també és veritat que l'objectiu del Pla d'Ajustos és garantir el compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària en termes de capacitat de finançament (SEC).
9. De la Liquidació Del Pressupost de 2016 es desprén:
1. La capacitat/necessitat de finançament després dels ajustos és positiva, de 1.759.468€
2. Complim amb la Regla del Gasto, sent la diferència del límit de la Regla del Gasto i
del Gasto Computable de 935.169 euros.
14

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

3. També compleix amb l'objectiu de sostenibilitat financera amb un Estalvi net Positiu
de 650.549 euros; un volum de Deute Viu del 90,04% i un període mitjà de pagament de
-8,46 dies.
10. Les previsions, a l'aprovació del Pressupost de 2017, són les de complir amb l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, tot i que la Regla de gasto es deurà de comprovar a la
liquidació del pressupost.
És per tot el que exposa que anteriorment que presentem les següents propostes d'ACORD:
1. L'ajuntament de Rafelbunyol demana al Ministeri d'Hisenda i Administració pública la
supressió, per innecessari, del Pla d'Ajustos de Rafelbunyol.
2. L'ajuntament de Rafelbunyol demana al Ministeri d'Hisenda i Administració Pública, la
possibilitat d'invertir els superàvits no financers que és generen. Perquè la presentació de
les ultimes liquidacions pressupostàries garanteixen el pagament present i futur de tot el
dèbit de l'ajuntament.
3. L'Ajuntament de Rafelbunyol s’adhereix a l'esmena que, a instància de la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies, presentaran els grups polítics als Pressupostos Generals de
l'Estat per a 2017, demanant que els ajuntaments puguen reinvertir el superàvit de 2016,
fins a finals de 2018.
4. L'Ajuntament de Rafelbunyol enviara una carta al Ministeri d'Hisenda i administració Pública
formulant-li, de manera raonable, les dos peticions anteriors.
5. L'Ajuntament de Rafelbunyol farà arribar li contingut de la present moció als portaveus dels
distints grups polítics de les Corts Generals.”

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 23
de maig 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació és dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Carbonell que és una moció de contingut polític, perquè després d'anys de
crisi i de pla d'ajust per al pagament de proveïdors i de superar eixos moments d'estretor econòmica,
s'està millor i resulta que tots els ajuntaments estan presentant unes liquidacions amb capacitat
econòmica financera però les limitacions imposades quant a poder aplicar romanents en inversions
els converteix en administracions subsidiàries per a cobrir les necessitats. Consideren que ja no cal
continuar aplicant el superàvit per a reduir deute, perquè poden gestionar-ho bé. Saben que no els
faran cas, però és una manera de pressionar al govern central políticament.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, considera que el Pla
els ofega quan ho compleixen, ja que les condicions del mateix no s'adapten a la realitat , explicant
que ja es va plantejar la necessitat de modificar-ho per altres ajuntaments i el govern va dir que no;
però creu que si tots els municipis que compleixen amb un Pla d'Ajust presenten la reivindicació, sí
que es canviaria.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, indica que el seu grup està d'acord amb la
proposta si amb això s’aconsegueix canviar la llei, recordant que en el seu moment ens vam acollir
a una Llei que ens obligava a realitzar un Pla d'Ajust.
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El Sr. Alcalde, en representació del grup del PSPV-PSOE, es remet a les paraules
manifestades en comissió manifestant el seu acord amb les paraules de Compromís i esperant que el
govern central faça cas a la reivindicació plantejada.
El Sr. Carbonell insisteix que ara com ara no té sentit aplicar les mesures del Pla d'Ajust.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOL·LICITANT LA
MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 6/2002 DE 27 DE JUNY DE PARTITS
POLÍTICS PEL QUE FA ALS MOTIUS DE PROHIBICIÓ D'UN PARTIT POLÍTIC.
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidora del Grup Compromís per Rafelbunyol,
després de saludar els assistents, es llig la següent Moció:
“Davant de la situació actual de descrèdit del sistema polític representatiu, és necessari que des de
les administracions es prenguen mesures en la línia de propiciar una democràcia de més qualitat,
més transparent i eficient. És per això, que cal adoptar mesures en la línia de potenciar sistemes
d'elecció més directa, d'alleugerir l'administració en tots els nivells, de posar en valor l'ètica en
l'actuació política. Des de Compromís per Rafelbunyol, considerem que mesures de regeneració
democràtica som imprescindibles si volem aprofundir no sols en una democràcia de major qualitat,
sinó també fomentar la participació de la ciutadania en la política, de tot, el descrèdit de la política
és el descrèdit de la democràcia.
Per tot el preferit anteriorment presentem la següent PROPOSTA D'ACORD:
Instar el Govern d'Espanya a iniciar una modificació de la llei orgànica 6/2002 de 27 de
juny de partits, perquè s'incloga en l'article 9.2, el qual fa referència als motius per a
prohibir un partit polític: un nou apartat amb el text següent:
d) haver sigut condemnat per finançament il·legal o delicte electoral.
I un nou apartat en l'article 9.3 amb el text següent:
j) Incloure als seus òrgans directrius o en les seues llistes electorals persones
condemnades per delictes de corrupció o tràfic d'influències que no hagen complit
encara la seua condemna, o mantenir un gran nombre d'afiliats afectats per esta
condició, excepte quan s'hagen adoptat mesures disciplinàries contra estes persones que
els hagen conduït a l'expulsió.
Deixant-los clar que esta és una moció oberta a les aportacions i suggeriments de tots els grups
municipals, els demanen el seu vot favorable.”
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 23
de maig 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació va ser dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per dos vots a favor, dels Regidors representants dels grups Compromís per
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Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol, i tres abstencions, dels representants dels grups
Socialista i del Partit Popular.
Continua explicant la Sra. Piquer que la moció expressa la situació política actual,
considerant que és una mesura fiable contra la corrupció posant com a exemple l'actuació del Partit
Popular a la Comunitat Valenciana. No ha d'haver partits que es presenten a eleccions en situació
d'avantatge per utilitzar diners públics. Es tracta de que es legisle i es regule estes actuacions per a
poder aplicar a partits que facen un mal ús de la seua situació de poder.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol explica que en comissió
la van votar favorablement perquè tot el que signifique reforçar la llei per a evitar que persones
condemnades per corrupció puguen continuar participant en política els pareix correcte, encara que
considera que la introducció del punt d) ho veuen un poc complicat, encara que tot el que siga
sumar els pareix bé.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, explica que estan d'acord a lluitar contra
la corrupció, encara que la proposta considera que és de difícil aplicació. Estan d'acord en la
prohibició respecte a les persones, però no entenen com es pot aplicar a un partit preguntant a la
regidora de Compromís si podria presentar-se a les eleccions el partit en qüestió.
El Sr. Alcalde, en representació del grup del PSPV-PSOE, considera que és de difícil
aplicació, però anuncia el vot a favor del seu grup pel que suposa de lluita contra la corrupció.
La Sra. Piquer Carbonell explica que el que es pretén amb la moció és que es prenguen
mesures dràstiques perquè no tornen a ocórrer fets lamentables com els que ocorren, ja que no
permetria que pogueren tornar a presentar-se.
El Sr. Encarnación considera de difícil aplicació el punt d) de la moció, però es queden en
el conjunt de la moció, que intenta posar mesures més dures de lluites contra la corrupció.
El Sr. Saborit indica que la primera cosa que s'ha de fer és ampliar la llei i a qui no la
complisca que pague per això, però no considera que dega estendre's a tots. És veritat que el PP està
condemnat, recordant casos de corrupció en el PSOE.
Explica el Sr. Alcalde que ja s'ha aplicat la llei orgànica per a il·legalitzar partits, com és el
cas de Batasuna en el País Basc, perquè van ser jutjats com a organització criminal, encara que
s'han reinventat.
La Sra. Piquer Carbonell explica que la llei distingeix entre partits i persones físiques, i té
un sentit clar, aplicant-se a qualsevol persona o partit que incomplisca la llei, explicant que ha posat
l'exemple del Partit Popular per ser el més flagrant.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per deu vots a favor dels
regidors i regidores dels grups del PSPV-PSOE, Compromís per Rafelbunyol i Independents de
Rafelbunyol i tres abstencions dels regidors i regidora del grup del Partit Popular.
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DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE CREACIÓ
D'UNA XARXA INTERNA PER A L'ACCÉS PER PART DE SECRETARIA,
INTERVENCIÓ, TAG I REGIDORS De l'AJUNTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ
RELATIVA, ENTRE ALTRES, A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS De
l'AJUNTAMENT.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la Moció
següent:
“L'accés a la informació en general i el de la documentació comprensiva de l'expedient de
qualsevol Ple en particular, és enviat per mitjà de correu electrònic, i en format paper aquella que
no s'anomena documentació bàsica per al Ple. De la mateixa manera passa amb les actes del Ple,
actes de la Junta Local del Govern, els informes, les convocatòries públiques…
Tot això provoca una certa dispersió en la informació, i a més fa que molta d'ella siga
complicada de gestionar (molts correus electrònics, molts documents...). És veritat que si ens fa
falta tindre accés a qualsevol informació pública els funcionaris ens les fan arribar amb eficàcia i
rapidesa.
Des de COMPROMÍS considerem que es podia implantar un sistema des del servidor de
l'ajuntament que ho fera més fàcil i accessible per a tots. Este sistema podria ser:
1. Creació d'una xarxa en què estigueren inclús: la Secretària, la Intervenció, la Tècnica
d'Administració General (TAG) i cada un dels consellers de l'Ajuntament. Evidentment amb
una clau d'accés per a cada un d'ells.
2. Generar un disc dur virtual o carpeta compartida en el servidor de fitxers, en la que
s'inclogueren diverses carpetes, com per exemple: Plenaris i dins d'eixa carpeta una altra
per a cada un del Plenari (orde del dia, documentació, actes, informes…); Juntes Locals de
Govern organitzades de la mateixa manera que l'anterior; Diputació i dins d'eixa carpeta
la informació relativa a convocatòries, cursos de formació…); informes de Secretària;
informes d'Intervenció, informes Jurídics…; Junta General de REMARASA;…
Açò ens permet tindre tota la documentació ordenada i de manera permanent, si mes no el que dura
una legislatura. Els avantatges són moltes i la dificultat d'implementar-ho és baixa.
Fem saber, així mateix, que açò és una moció oberta per a la seua millora tant per part dels
tècnics, com dels funcionaris, com del conjunt de regidors i regidores.
I és per tant això que presentem els següents PROPOSTES D'ACORD:
1. La creació d'una xarxa de què formen part la Secretària, la Intervenció, la TAG i cada un
dels regidors de l'ajuntament, amb la pertinent clau d'accés.
2. Crear un disc dur o carpeta compartida en el servidor de fitxers, en els que s'inclouen
altres carpetes amb: Plenaris, Juntes Locals de Govern, Juntes Generals de REMARASA,
Diputació, Informes…

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 23
de maig 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació és dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per quatre vots a favor, dels Regidors representants dels grups Socialista, del Partit
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Popular i de Compromís per Rafelbunyol, i una abstenció, del representant del grup Independents
de Rafelbunyol.
Continua explicant que és la segona vegada que presenten esta moció i en el seu moment es va
rebutjar a l'espera de la implantació d'un nou sistema informàtic per part de Diputació en què
tindríem el que es demana en la moció. El que volen és tindre accés als expedients, perquè ho
consideren més operatiu i així no molestarien demanant informació. És una qüestió fàcil i
econòmica de realitzar.
El Sr. Encarnación explica que ja hi ha una xarxa interna en l'ajuntament, una altra qüestió és
que els regidors tinguen accés o no, indicant que este accés pot portar a l'aparició de virus
informàtics amb el consegüent perill que açò suposa. Reconeix que tindre dret d'accés a la
informació és bo, però caldria analitzar les conseqüències que es derivarien de tindre este dret.
Quant al programa de Diputació, explica que es tracta d'un sistema informàtic de gestió d'expedients
que quan estiga implantat donarà peu a una major informació als regidors, per la qual cosa
demanaria que s'esperara que Diputació pose en marxa dita gestora.
El Sr. Ciges, regidor de noves tecnologies, mostra el vot favorable del seu grup encara que
indica que lamentablement hi ha un problema de maquinari actualment que impedeix que es puga
portar a terme, però així i tot la intenció és poder fer-ho. Insisteix que ara com ara és complicat
poder fer-ho per qüestions tècniques i problemes amb l'actual servidor.
El Sr. Carbonell explica que van consultar amb el tècnic informàtic la seua proposta la primera
vegada que la van presentar en el ple i sí que podia realitzar-se. Ells no parlen d'adquirir un nou
servidor, sinó d'un disc dur o carpeta compartida on es penge la informació, ja que actualment tenim
els informes en format paper i no en format electrònic.
En referència la possibilitat d'introduir virus, segons allò que s'ha manifestat pel Sr.
Encarnación, recorda que això seria a través d'internet i no per la creació d'una xarxa interna, per la
qual cosa no creu que eixe siga el problema, i que realment pareix que no vol que s'aprove la moció.
També indica que fa un any no li van donar l'explicació que ha donat hui el Sr. Ciges, sinó que
es van excusar en el programa de Diputació, per la qual cosa demana celeritat i una vegada resolts
els problemes tècnics que es pose en marxa la moció.
El Sr. Encarnación indica que si els informes estan en format paper, es poden exigir en format
digital.
El Sr. Ciges arreplega el compromís de portar a terme la moció.
Finalment sotmesa a votació, la mateixa és aprovada per onze vots a favor dels regidors i les
regidores dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol i dos vots en
contra del regidor i de la regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol
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DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
NETEJA VIÀRIA ELS DIES DE MERCAT
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“Cada matí dels dijous de l'any Rafelbunyol celebra el seu tradicional mercat en El Carrer
Magdalena.
Des de fa setmanes hem vist com quan es finalitza el mercat hi ha zones en El Carrer magdalena,
tant en les voreres com en la calçada, que estan brutes i plenes de rebutjos de les diverses parades.
D'una banda, tal com hem pogut comprovar, l'equip de neteja municipal comença la seua tasca
quan encara hi ha comerciants que no han acabat de desmuntar la seua parada, provocant que no
es puga netejar la parcel·la de la parada. L'equip de neteja no pot accedir per estar ocupada
encara pels comerciants. Quan finalitzen d'arreplegar tot, l'equip de neteja ja se n'ha anat i es
deixen les restes de fem.
D'altra banda no sols ens trobem amb la problemàtica en la calçada, en les voreres també. No
obstant això, en la vorera hi ha vegades que s'agreuja la problemàtica amb les restes de fem. El
principal motiu és perquè en la calçada, l'equip de neteja utilitza la màquina de neteja per a
agranar-la. En canvi, en la vorera no accedeix i no se sol repassar amb atenció, ja que també
s'hauria de tindre en consideració que les voreres també s'ocupen per a celebrar el mercat.
Perquè volem un Rafelbunyol millor, net, que es rendibilitzen els esforços i recursos que tenim per
a millorar i dignificar la vida del nostre veïnat. Per tot el que refereix anteriorment, presentem les
següents PROPOSTES D'ACORD
-

-

Que hi haja coordinació entre l'equip de neteja, l'hora de finalització del mercat i
l'arreplega de les parades perquè done temps a arreplegar tota el fem generada per la
celebració del mercat.
Que també hi haja una neteja en les voreres més precisa ja que no pot accedir damunt
la màquina agranadora de carrers.

Deixant-los 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 De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 23
de maig 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació és dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics tots es mostren a favor de la moció, per la qual
cosa sotmesa la mateixa a votació és aprovada per unanimitat.
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DESÉ SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
L'ELABORACIÓ D'UN INFORME PER A L'ESTABLIMENT D'UNA TAASA A LES
EMPRESES ELÈCTRIQUES I DE GAS.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
següent moció
“Una recent sentència del Tribunal Suprem ha fallat a favor dels municipis de A Coruña i Zamora
que pretenien cobrar taxes per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic
d'instal·lacions d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, acceptant el criteri de cobrar una
taxa municipal per la utilització del domini públic de les instal·lacions de transport d'energia en
funció del que pareix la longitud de la línia i el seu voltatge.
Este nou escenari ha portat que des de la Diputació de València, s'haja oferit als municipis de la
província ajudes tècniques per part dels seus tècnics provincials per a ajudar en la realització
d'estudis tècnics per a poder tramitar el cobrament de la taxa d'ocupació de sòl a les elèctriques i
gasistes i inclús en l'elaboració de les ordenances fiscals.
És possible que Rafelbunyol puga trobar-se com a beneficiari d'estes taxes que el T.S ha avalat en
la seua sentència, però al tractar-se d'un tema d'una certa complexitat tècnic i jurídica, considerem
que abans de poder sol·licitar esta ajuda de diputació, seria convenient que els nostres tècnics amb
les consultes que precisen, avaluen si la nostra localitat té construccions de línies elèctriques
considerades d'alta tensió, o bé canalitzacions de gas, que ens permeta el cobrament del cànon a
les empreses elèctriques i gasistes per l'ocupació del sòl.
Per tots estos motius, el Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol proposa adoptar els
ACORDS següents:
1. Que per part dels Tècnics de l'ajuntament elaboren un informe en què es detallen si en el nostre
terme municipal, hi ha instal·lacions de línies elèctriques considerades d'alta tensió, o bé
canalitzacions de gas que ens permeta ser possibles beneficiaris de les taxes que han avalat des del
T.S.
2. Que de confirmar-se en este informe dels tècnics l'existència d'este tipus d'instal·lacions en el
nostre acabe municipal, que se sol·licite a la diputació de valència les ajudes que han disposat a
servici dels municipis, per a l'elaboració o modificació si ja les existira, de les ordenances fiscals i
estudis tècnics precisos per a poder tramitar el cobrament d'estes taxa d'ocupació del sòl a les
elèctriques i gasistes.”
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 23
de maig 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació és dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els portaveus dels grups polítics tots es mostren a favor de la moció, per la qual
cosa sotmesa la mateixa a votació és aprovada per unanimitat.
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DESÉ TERCER.- PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEUA INCLUSIÓ EN L'ORDE DEL
DIA, APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LA PISCINA
MUNICPAL DESCOBERTA.
Sotmesa a votació la seua inclusió en l'orde del dia, la mateixa és ratificada per unanimitat.
A continuació, per part del Sr. Alcalde es llig la proposta següent:
“Vista la proposta de la coordinadora dels monitors de natació de la piscina de data 19 de maig de
2017.
Es proposa, amb un informe previ a emetre per la Tresoreria municipal, l'aprovació dels següents
preus públics:
TIPUS D'ENTRDA
ENTRADA DIÀRIA DE 0 A 3 ANYS
ENTRADA DIÀRIA DE 4 A 12 ANYS
ENTRADA DIÀRIA A PARTIR DE 13 ANYS
MENSUAL DE 4 A 12 ANYS
MENSUAL A PARTIR DE 13 ANYS

PREUS
GRATUÏTA
1,00 €
1,80 €
18,00 €
30,00 €

Els dies de juny en què l'horari de la piscina és només a la vesprada, el preu és un 50% més
econòmic.”
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, pregunta si a més dels
preus no s'arrepleguen supòsits de família nombrosa, iaios, etc.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, considera que la proposta
està desproveïda de sentit i no està ben fonamentada, perquè està basada en un informe de la
coordinadora i en l'informe de tresoreria no diu res. No hi ha un estudi d'impacte econòmic, per la
qual cosa consideren que està falta de justificació, havent de ser una proposta del regidor d'esports a
requeriment i no directament de l'alcaldia.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, explica que s'ha realitzat una comparativa
amb un sol poble i que la proposta els arriba fa poc de temps. Podrien haver-les aprovat, però les
tarifes ja estan publicades en la web.
El Sr. Alcalde indica que no deurien d'estar publicades, demanant disculpes per això.
Explica que es prenen decisions contrastant en altres poblacions. Tresoreria recomana l'augment
dels preus a la vista dels ingressos i els gastos i s'atén a les casuístiques, reconeixent que l'expedient
podria estar millor fet.
El Sr. Encarnación indica que troba a faltar la comparativa per a saber si està ben
fonamentat o no, preguntant si hi ha preus reduïts.
El Sr. Carbonell considera un gran error publicar els preus abans de la seua aprovació.
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Explica el Sr. Alcalde que no ha redactat personalment la proposta. Quant a la comparativa
explica que hi havia preus d'El Puig. En referència a les reduccions de preus indica que en els preus
vigents tampoc hi ha reduccions de cap tipus, indicant que els gastos que genera este servici han de
ser assumits.
Finalment sotmesa la proposta a votació, la mateixa és desestimada per cinc vots a favor
dels regidors i les regidores del grup del PSPV-PSOE, dos abstencions del regidor i la regidora del
grup d'Independents de Rafelbunyol i sis vots en contra dels regidors i regidores dels grups del
Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol.

ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES

DESÉ QUART.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LA COMISSIÓ D'IGUALTAT DE
l'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
Per part de la Sra. Piquer Sancho, regidora d'Igualtat, es llig la proposta següent:
“Des de la consagració de la igualtat entre gèneres com un dret fonamental en la
Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, els tractats internacionals i la normativa
emanada de les institucions Europees han establert la igualtat entre dones i homes com un dels
principis bàsics de les institucions i de les normatives derivades d'elles.
La Constitució Espanyola de 1978 arreplega en l'article 14 el principi de no discriminació
per raó de sexe i estableix en l'article 9.2 l'obligació i responsabilitat dels poders públics per a fer
complir de forma efectiva este mandat constitucional.
El Títol II de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, dels Drets dels valencians
i valencianes, en l'article deu, disposa que l'actuació de la Generalitat se centrarà primordialment,
entre altres, en la igualtat de drets d'homes i dones en tots els àmbits, en particular en matèria
d'ocupació i treball; protecció social contra la violència, especialment de la violència de gènere.
Així mateix, el seu article onze disposa que “la Generalitat, d'acord amb la Carta de Drets Socials,
vetlarà en tot cas perquè les dones i els homes puguen participar plenament en la vida laboral,
social, familiar i política sense discriminacions de cap tipus i garantirà que ho facen en igualtat de
condicions. A estos efectes es garantirà la compatibilitat de la vida familiar i laboral”.
Ja l'any 2003, la Llei 9, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre dones i
homes, va establir una sèrie de compromisos i previsions en relació amb la igualtat en els
processos de formació i promoció de llocs de treball o en la promoció interna, així com en relació
amb l'assetjament sexual o la utilització del llenguatge no sexista.
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
estableix que el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes suposa l'absència de tota
discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i, especialment, les derivades de la maternitat,
l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat civil, així com que la igualtat de tracte i d'oportunitats
entre dones i homes és un principi informador de l'ordenament jurídic.
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És en este marc en què la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
en la seua disposició addicional octava, incorpora a l'ordenament jurídic de l'ocupació pública
l'obligatorietat que les Administracions Públiques elaboren i apliquen un pla d'igualtat a
desenrotllar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari. El
Capítol II d'esta mateixa Llei, dedicat a l'Administració Local, estableix com a competències de les
entitats locals, sense perjuí del que preveu la legislació de règim local i en l'àmbit de les seues
competències, la de remoure els obstacles que impedisquen o dificulten el respecte al principi
d'igualtat de dones i homes en el seu àmbit territorial, i estableix com a objectiu prioritari de les
administracions locals l'elaboració i aprovació de Plans d'Igualtat d'Oportunitats.
En compliment del que estableixen les Normes, l'Ajuntament de Rafelbunyol per acord Ple
de data 30 de Gener de 2017, va aprovar l'I Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i
homes per al període 2017-2020.
Per a avançar en l'èxit efectiu de la igualtat entre gèneres, portant a la pràctica l'I Pla
d'Igualtat d'Oportunitats per a Dones i Homes elaborat, en l'Ajuntament de Rafelbunyol, es crega
la Comissió d'Igualtat. La seua finalitat, composició i funcionament es regula pel que disposa el
Reglament que se sotmet a aprovació.
El present Reglament s'ha elaborat de manera conjunta entre les i els participants de la
Comissió de Treball creada en l'àmbit de la Mancomunitat de l'Horta Nord, estant previst que la
Comissió d'Igualtat en ell regulada participe, a través dels seus representants, en la Comissió del
Projecte Global de la Mancomunitat Horta Nord, junt amb dita Mancomunitat i els municipis que
han participat de manera conjunta en l'elaboració dels Plans d'igualtat (Albalat dels Sorells,
Albuixech, Massalfassar, Museros, La Pobla de Farnals i Rafelbunyol) per a escometre de manera
col·laborativa la implementació del Pla d'Igualtat en els seus respectius territoris, en virtut del
compromís de solidaritat adquirit per tots els ens locals.
La Comissió del Projecte Global de la Mancomunitat es regula a través del Reglament
propi que s'adjunta al present com a annex, per a obtenir l'aprovació conjunta pel Ple de
l'Ajuntament.
En virtut d'això, i en exercici del dret d'autonomia municipal, i de la potestat reglamentària
i d'autoorganització que la Llei li dóna a l'Ajuntament de Rafelbunyol, es proposa al Ple l'adopció
dels acords següents:
PRIMER: Aprovar inicialment el Reglament de Funcionament de la Comissió d'Igualtat de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, que incorpora com a annex, al seu torn, el Reglament de
funcionament de la comissió d'igualtat del projecte global "pla d'igualtat de l'Horta Nord"
SEGON: Sotmetre l'expedient a informació al públic durant el termini de trenta dies als efectes
d'examen del mateix i presentació de reclamacions i suggeriments.”
El Senyor Secretari dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 23 de maig de 2017, en la que l'assumpte és dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
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Preguntats els/les portaveus dels grups polítics es manifesten a favor. El Sr. Carbonell, pregunta
perquè no estan municipis com Puçol o el Puig. Aclareix la Sra. Piquer Sancho que quan es va fer la
proposta de realitzar els plans d'igualtat es va convocar a tots els municipis de la Mancomunitat,
però no tots estàvem en la mateixa situació. Estos dos municipis en concret ja els tenien,
Massamagrell ja ho estava elaborant. Els municipis que estem són perquè partíem de zero.
El Sr. Carrera, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol pregunta si ja hi ha un calendari per
a la posada en marxa de tot açò.
Respon la Sra. Piquer Sancho que no saben les dates exactes però que les primeres mesures a
realitzar poden ser en l'últim trimestre de l'any.
Finalment sotmesa la proposta a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment el Reglament de Funcionament de la Comissió d'Igualtat de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, que incorpora com a annex, al seu torn, el Reglament de
funcionament de la comissió d'igualtat del projecte global "pla d'igualtat de l'Horta Nord"
SEGON: Sotmetre l'expedient a informació al públic durant el termini de trenta dies als
efectes d'examen del mateix i presentació de reclamacions i suggeriments.”
En el supòsit que durant el termini d'exposició al públic no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendria definitivament aprovat. Tot això D’acord amb el
que preveu l’article 17 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals

DESÉ QUINT.- PROPOSTA D'ADHESIÓ DE LA DECLARACIÓ DE SEVILLA: EL
COMPROMÍS DE LES CIUTATS PER L'ECONOMIA CIRCULAR.
Per part del Sr. Alcalde, es llig la proposta següent:
“Per part de la Federació espanyola de Municipis i províncies s'ha remés, per a la seua aprovació
per part dels Ajuntaments el model d'acord plenari per a l'adhesió a la “Declaració de Sevilla: El
Compromís de les Ciutats per l'Economia Circular”
La dita declaració suposa el compromís de les Entitats Locals espanyoles amb la Declaració de
París i amb les exigències derivades del paquet de mesures d'economia circular aprovat per el
Parlament Europeu, per a afavorir a la transformació cap a una Europa ecològica, circular i
competitiva.
A la vista d'això, se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que procedisca a l'adhesió a la dita
Declaració de Sevilla.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 23 de maig de 2017, en la que l'assumpte és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
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Preguntats els portaveus dels grups polítics, tots ratifiquen la seua postura de comissió.
Sotmesa la proposta a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat va acordar aprovar la Proposta
d'adhesió a la Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per l'economia circular, i
literalment, és com segueix:
“El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, vist l'acord unànime adoptat per la Junta de Govern de la
FEMP, el passat 24 de març de 2.017, en el que es recomana la difusió entre les Entitats Locals
espanyoles de la “Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per l'Economia Circular”,
que suposa el compromís de les Entitats Locals espanyoles amb la declaració de París i amb les
exigències derivades del paquet de mesures d'economia circular provat per el Parlament Europeu,
un canvi amb el model econòmic, adopta l'acord següent:
1º. Subscriure la “Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per l'Economia Circular”, i
assumir els pronunciaments i compromisos que la mateixa suposa.
2º Traslladar certificació del present acord a la secretaria general de la FEMP.”

DESÉ SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE COL·LOCACIÓ DE
L'ESTUTA DEL PARE SALVADOR.
La moció és retirada de l'orde del dia per part del grup del partit Popular.

DESÉ SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP DE COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
OBERTURA NOCTURNA DEL PARC AUSIÀS MARCH DURANT ELS MESOS D'ESTIU
El Sr. Carrera, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol explica que s'ha rectificat la moció en
el sentit que el parc amb horari nocturn siga el de La Senyera i no el d'Ausiàs Marxa com constava
en la primera redacció. A continuació llig la moció següent:
“Com tots els anys amb l'arribada de l'estiu les nits són més llargues i les ganes d'eixir incrementen
sobretot per part de la gent jove. Eixa major eixida genera diversos problemes de què tots som
coneixedors: molèsties al veïnat, discussions entre veïns i jóvens, queixes del veïnat a la
corporació.
Som conscients que a Rafelbunyol sempre ens ha fet falta un lloc que permeta, al mateix temps la
conciliació entre el dret al descans del veïnat i el dret a l'escampament dels jóvens. Així mateix som
coneixedors de la llibertat de què disposen els jóvens a l'hora de triar l'espai que els agrade
(sempre que es respecte el descans del veïnat) i de la impossibilitat d'obligar-los a anar allí on no
desitgen.
Però considerem que des de l'Ajuntament s'ha d'oferir espais alternatius que permeten la
conciliació abans crida. Fa ja molts anys, llavors els grups municipals de l'oposició (COMPROMÍS
i PSOE), van presentar o van recolzar mocions que demanaven obertura nocturna del Parc Ausiàs
March de la població, trobant-nos sempre amb la negativa de l'equip de govern del PP de
Rafelbunyol.
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És per tot el que exposa que ara, anys després, presentem les següents PROPOSTES D'ACORD
1. Que el parc La Senyera (modificat segons acord de la comissió) de la població s'òbriga
amb horari nocturn al llarg dels mesos d'estiu
2. Hauria d'estar obert fins a la 1:30 hores entre setmana i fins a les 2:30 els caps de setmana
Queda clar que esta és una moció oberta a l'aportació i / o modificació dels grups municipals.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Activitats Ciutadanes del dia 23 de maig de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
La Sra. Barrachina, regidora del grup Independents de Rafelbunyol, explica que és un tema
que s'ha tractat diverses vegades en els plens. Consideren que els mitjans actuals són insuficients
per a garantir la seguretat, la neteja i manteniment per a esta obertura, ja que cal tindre en compte a
la gent que ho gaudisca pel dia. Consideren que deuria demanar-se l'opinió al consell social.
El Sr. Saborit, indica que estan d'acord amb la moció, perquè és pareguda a la que ells van
presentar però la seua feia referència al Sector I, considerant que deurà posar-se un vigilant i
complir amb l'horari de tancament establert.
El Sr. alcalde anuncia que votaran a favor la moció, demanant col·laboració en les
propostes de l'equip de govern en referència al punt anterior dels preus públics. Quant a les
prevencions manifestades considera que poden haver-hi solucions: la policia pot intensificar la seua
ronda pel parc; en la neteja es demanarà al personal que es comprometa en la neteja. Encara que
també cal tindre en compte les conseqüències, creu que serà positiva.
El Sr. Carrera indica que és una moció repetida i que han decidit tornar a presentar-la.
Quant a les qüestions bàsiques de seguretat i neteja, eixa quelcom que considera que va lligat a
qualsevol activitat i esperen que l'equip de govern prenga les mesures oportunes respecte d'això. .
El Sr. Saborit manifesta que estan d'acord, demanant un major control.
El Sr. Bellver, regidor de servicis i medi ambient, informa que el reg automatitzat es dóna a
la nit i pot ser un handicap. Parlarà amb l'encarregat de manteniment perquè no coincidisca amb
l'obertura nocturna.
La Sra. Barrachina insisteix en el fet que conste en acta el compromís de neteja i seguretat
per a poder votar a favor.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

27

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

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

DESÉ OCTAU.- MOCIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA A LA SITUACIÓ ACTUAL DEL
CONSORCI COMARCAL DE SERVICIS SOCIALS DE l'HORTA NORD
Per part de la Sra. Gimeno, regidora de Servicis Socials, es llig la següent moció institucional:
“L'Ajuntament de Rafelbunyol, a l'empara del que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local i l'article 97.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, presenta al ple de l'ajuntament per a la seua aprovació i debat la
següent Moció Institucional;
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Consorci Comarcal de Servicis Socials de´L'Horta Nord, suposa, des dels seus inicis, un referent
d'atenció a la diversitat funcional en la nostra comarca. En l'actualitat, el consorci manté i
gestiona un total de 5 centres, ubicats a Alboraia i Massamagrell; dos centres d'atenció
primerenca, dos centres ocupacionals, un centre de dia, que oferixen atenció a més de 300 usuaris i
els seus familiars.
En els últims anys, la situació econòmica del consorci, ha travessat per reiterats moments
d'inestabilitat, provocada principalment per dos motius;
-El retard continuat, en el pagament de la subvenció procedent de la Conselleria de
Polítiques Inclusives, i que suposa el 80% del finançament.
-I la consideració del Consorci, per part de la Conselleria, com una entitat local amb
capacitat econòmica suficient, situant-ho en una situació de desigualtat, enfront d'altres
entitats del sector, que compten amb unes condicions i una calendari de finançament
d'acord amb les seues necessitats.
En estos moments, el Consorci Comarcal de Servicis Socials de l'Horta Nord travessa, de nou, per
una situació d'emergència econòmica, sense haver rebut, per part de la Generalitat Valenciana, la
quantitat econòmica corresponent al 35% de la subvenció de l'any 2017, tal com marca la
resolució rebuda. El que suposa trobar-se en una situació d'impagament a treballadors, usuaris i
proveïdors, afectant el funcionament diari dels centres, així com a la qualitat de la prestació dels
servicis.
Des dels Ajuntaments que formen part del Consorci Comarcal de Servicis Socials de’ l'Horta Nord,
com a cofundadors i impulsors del projecte, manifestem la nostra preocupació per la complicada
situació que travessa el consorci en els últims anys i volem fer constar el nostre compromís i la
nostra voluntat de fer front a les nostres responsabilitats respecte el Consorci. Volem fer-ho així
per a preservar els servicis que es presten precisament a un dels sectors més dèbils de la societat i
que necessiten especial protecció i ajuda per part de totes les administracions públiques.
Per tot això sol·licitem;
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1. Ratificar la necessitat prioritària de mantenir els servicis prestats pel Consorci Comarcal
de Servicis Socials cap al col·lectiu de persones amb diversitat funcional en la nostra
comarca.
2. Instar a la Conselleria de Polítiques Inclusives a fer front al pagament de la subvenció al
Consorci Comarcal de Servicis Socials de l’Horta Nord.
3. Instar a la Conselleria de Polítiques Inclusives i a la Generalitat Valenciana, a estudiar i
garantir un sistema de pagament adequat a les necessitats del Consoci.
4. Mantenir el compromís d'este Ajuntament a prioritzar el pagament al consorci, atenent a la
proposta del Consell General del Consorci.
5. Instar el Govern Central a un finançament i just per als valencians i valencianes. Mentre
estiguem en situació d'infraestructura, demanar al Govern Central fer els pagaments del
FLA en els termes i quantitats establides.
6. Traslladar del present acord al Consorci comarcal de servicis socials de la l’Horta Nord i
a la Conselleria de Polítiques Inclusives, a la Generalitat Valenciana i als portaveus dels
grups parlamentaris de les Corts Valencianes.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Acció Social
i Ciutadania de 23 de maig de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'ajuntament per quatre vots favorables dels i les representants dels grups del PSPV-PSOE,
Compromís per Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol i una abstenció de la representant del
grup del Partit Popular.
Afig que segons es va acordar en la comissió s'ha inclòs el punt quint dels acords a
instàncies de Compromís.
La Sra. Barrachina, regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol, mostra la
disconformitat del seu grup amb el punt de Compromís, ja que considera que qui té competències
en este tema és el govern autonòmic. És una moció consensuada per tots els grups polítics, insistint
en la innecessarietat del que afig.
La Sra. Piquer Carbonell, regidora del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que la
relació no és indirecta. En cap moment estan negant els impagaments existents, però la veritat és
que a vegades no arriben per la falta de finançament de l'Estat.
Sotmesa la moció a votació del ple de l'Ajuntament, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR SORE REFORMA DEL
CEIP VERGE DEL MIRACLE DE RAFELBUNYOL
Per part de la Sra. Alabort, regidora del grup municipal del Partit Popular, es llig la moció
següent:
“És qüestió de temps que a Rafelbunyol tinguem dos escoles públiques d'infantil i primària.
Fins al moment l'actual col·legi, CEIP Verge del Miracle, és l'únic centre que oferix servici
educatiu a l'alumnat del municipi. Este factor i l'increment de natalitat en els últims anys han sigut
claus per a augmentar el nombre de matrícules en quasi 1000 alumnes en l'actual curs escolar.
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Este fet que se suma a l'antiguitat que ocasionen les instal·lacions de la dita escola fa que, el
centre, present molts desperfectes, deficiències i precarietat en algunes parts de les seues
instal·lacions que poden arribar, a afectar el normal desenrotllament de les activitats educatives.
Prova d'això, és la presentació de la sol·licitud per part de l'equip directiu del centre en què insten
a l'equip de govern a donar viabilitat als problemes de manteniment presentats.
La saturació d'alumnat en el centre, ha fet que les aules específiques com, laboratori de química,
aula d'audiovisuals i aula d'informàtica, entre altres s'hagen hagut d'eliminar per a convertir-les en
aula-classe amb la finalitat d'albergar, de manera provisional, a un nombre més gran d'alumnat a
qui té destinat el centre escolar.
Fa pocs dies se li va comunicar a l'Ajuntament de Rafelbunyol que el Projecte Escolar del CEIP
núm.2 de Rafelbunyol ja s'havia licitat, és per això que en breu donaran començament les obres del
nou centre escolar que, possiblement, obrirà les seues portes per al curs escolar 2018-2019. Açò
comportarà un greuge comparatiu entre les dos escoles quant a instal·lacions, distribució, equips i
mobiliari es refereix. És veritat que ús i la vida útil dels elements és inevitable i encara que es
realitze el manteniment del mateix, no hem d'oblidar que el CEIP Verge del Miracle data d'una
construcció de la dècada dels 70.
Així doncs, inclús no volent, la comparativa entre ambdós serà inevitable. Açò és una realitat que
no podem obviar ni ignorar. L'alumnat matriculat en els centres públics de Rafelbunyol no tindrà
les mateixes instal·lacions ni equips en un centre que en l'altre. Açò permetrà una diferència
classista que des de línia de treball de l'actual Partit Popular Rafelbunyol, pensem que s'ha d'evitar
a tota costa aportant una petició consensuada entre tota la Corporació Municipal a la Direcció
Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València en la que; sol·licitem un estudi
de les deficiències, desperfectes i precarietats de tots els edificis del centre per a realitzar una
reforma parcial i adequació a les necessitats reals del CEIP Verge del Miracle.
Un altre problema que ens podrem trobar quan el col·legi nou este acabat, és que els xiquets que
tanquen al nou tindran unes instal·lacions noves i el que es quede tindrà unes instal·lacions molt
deficients.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol sol·licite a la Direcció Territorial d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport de València a petició consensuada entre tota la Corporació
Municipal un estudi de les deficiències, desperfectes i precarietats de tots els edificis del
centre així com l'elaboració d'un projecte per a realitzar una reforma parcial de
remodelació i adequació a les necessitats reals del CEIP Verge del Miracle.
2. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol inste a la Direcció Territorial d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport de València que en els pressupostos per a 2018 i 2019 es destine una
partida per a executar el Projecte de remodelació del CEIP Verge del Miracle.
3. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol recórrega a la Diputació de València perquè sufrague
part dels gastos totals de la remodelació, ja que el manteniment i conservació dels centres
escolars són una competència compartida entre la Generalitat i els consistoris.
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Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Acció Social
i Ciutadania de 23 de maig de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'ajuntament per dos vots a favor dels/les representants dels grups del Partit Popular i
d'Independents per Rafelbunyol i tres abstencions dels/les representants dels grups del PSPV-PSOE
i Compromís per Rafelbunyol.
La Sra. Barrachina, regidora del grup Independents de Rafelbunyol, explica que el seu grup
està d'acord amb la proposta. Es tracta d'una edificació vella, molt usada i amb un gran nombre
d'alumnat.
La Sra. Piquer Carbonell, regidora del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que ells
són conscients de les necessitats existents en l'actual col·legi i estan a favor de demanar ajudes, és
una cosa que sempre han fet. Explica que un dels objectius del Govern del Botànic és invertir en els
col·legis, d'ací la construcció del nou col·legi previst en el nostre poble. Insisteix en el fet que tot el
que siga demanar millores els pareix bé.
El Sr. Alcalde indica que tots els grups comparteixen la voluntat política de la moció. El
nou col·legi ja està licitat. Quant a l'actual, són conscients de l'estat en què es troba i no estan quiets.
Explica que la brigada d'obres està treballant en diverses reparacions; han tingut reunions amb la
Direcció Territorial per a tractar estos aspectes, i són coneixedors de la situació del CEIP, el qual ha
sigut inspeccionat pel seu arquitecte tècnic amb el compromís de fer reformes en el període de
vacacions nadalenques. Recorda que hi ha molts més pobles i que ací ja es va a invertir en la
construcció d'un nou col·legi.

Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VINTÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE APROVACIÓ
D'UN REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ
Per part del Sr. Carbonell, portaveu de Comrpomís per Rafelbunyol es llig la moció següent:
“Fa quasi 35 anys de l'aprovació i entrada en vigor de la Llei 4/1893, sobre l'ús i Promoció del
Valencià, l'objectiu de la qual era normalitzar l'ús de la llengua pròpia de les valencianes i els
valencians en tots els àmbits socials i oficials, i instar a tots els poders públics a què adopten
acords efectius que garantisquen plenament els drets lingüístics del nostre poble.
En eixe sentit el Ple del Consell de la Generalitat Valenciana de 12/05/2017, va aprovar el Decret
del Consell pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en
l'Administració de li Generalitat.
És veritat que al llarg d'estos anys, l'ajuntament de Rafelbunyol ha fet alguns avanços, però no
obstant això, el mandat implícit de la Llei d'Ús i Ensenyament no s'està complint en el nostre
ajuntament.
L'ajuntament de Rafelbunyol encara no té cap reglament sobre l'ús lingüístic de l'administració
local, tot i que el nostre municipi està situat dins del territori de predomini lingüístic valencià i, en
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conseqüència, procedeix que l'Administració Local reglamente, en l'àmbit de les seues
competències, les mesures i el procediment necessari perquè segueixen efectives les disposicions
establides en la Llei 4/1883.
És per tot això que es fa imprescindible que l'ajuntament de Rafelbunyol corregisca el buit encara
existeixen en matèria lingüística i traduïsca a normes concretes les disposicions de la llei 4/1983,
les recomanacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua…. Tenint en compte el Decret
recentment aprovat pel Consell de la Generalitat, pel qual es regulen els usos institucionals i
administratius de les llengües oficials en l'Administració de la Generalitat.
És per tot això exposat que el grup municipal de COMPREELS MEUS planteja davant del Ple, per
al seu debat i votació, les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. L'aprovació, abans d'un any, d'un Reglament Municipal de Normalització i Ús del
Valencià.
2. Encarregar la redacció d'esborrany del Reglament als tècnics municipals, perquè amb
posterioritat siga informat per la pertinent Comissió Informativa i votat pel Ple.

Tal com estableix l'art. 1 de la Llei 4/1983, este reglament fitxarà, entre altres coses: com eixe
garantira l'ús normal i oficial del valencià en tots els àmbits de l'Administració Municipal i també
regulara els criteris d'ampliació de l'ús de la nostra llengua en els mitjans públics de comunicació
local.”

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Acció
Social i Ciutadana de 23 de maig de 2017, en el que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
Ple de l'Ajuntament per quatre vots a favor dels/les representants dels grups del PSPV-PSOE,
Compromís per Rafelbunyol i Independents per Rafelbunyol i una abstenció la representant del
grup del Partit Popular
Continua explicant el Sr. Carbonell que des de 1995 estan insistint en la normalització ús del
valencià en la nostra administració, posant com a exemple la documentació del ple de hui, on 13
punts han sigut facilitats només en castellà, per la qual cosa consideren necessari el dit reglament.
És veritat que s'ha publicat recentment el Decret del Consell pel qual es regulen els usos
institucionals i administratius de les llengües oficials en l'Administració de li Generalitat aprovat
el12/05/2017, el qual pot ser prou, (per a uns molt i per a altres poc), però consideren que és
necessari regular. Poden tindre en compte per a l'elaboració del nostre reglament els ja existents en
altres municipis, sol·licitant unanimitat en l'aprovació de la proposta.
La Sra. Barrachina, regidora d'Independents de Rafelbunyol, indica que no tenen cap inconvenient a
aprovar-la, encara que moltes vegades els diga que no són valencians, demanant respecte a les dos
llengües i que no passe com en alguns Decrets aprovats pel Govern del Botànic que per voler cuidar
el valencià discrimina el castellà, com ha sigut el cas del Decret del Plurilingüisme.

32

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

La Sra. Alabort, regidora del grup del Partit Popular, explica que no tenen res en contra en
l'elaboració del Reglament, subscrivint les paraules de la representant d'Independents, i quan
s'elabore, ja opinaran sobre el mateix.
Al Sr. Alcalde, en representació del PSPV-PSOE, anuncia el vot a favor del seu grup perquè creuen
que és necessari, i també li agradaria que s'aprovaren per unanimitat les propostes de l'equip de
govern.
El Sr. Carbonell indica que tal vegada hauria d'haver dit “valencianista” en referència a les paraules
de la Sra. Barrachina, perquè valencià és de naixement i valencianista és de sentiment. Explica que
no volen fer de menys el castellà, perquè també és la nostra llengua. Considera que la llei no vol
arraconar el castellà, és un assumpte que ja es va debatre, explicant que el Tribunal no ha tombat el
decret del plurilingüisme, sinó que ha sigut suspés fins que es prenga una resolució. Però en l'orde
del dia només es parla de redactar un reglament d'ús, comprometent-se a buscar reglaments d'altres
municipis, aprovats pel grup Popular, com pot ser el de Puçol, perquè el seu grup busca el consens
de tots, com sempre fan.
La Sra. Barrachina respon que “valencians són els dos, però valencianista el Sr. Carbonell ho serà
un poc més perquè té més edat.”
Explica el Sr. Alcalde que van a unir-se a quatre pobles més d'al voltant, per a demanar un
tècnic lingüístic mancomunat i tindre un departament compartit, comprometent-se a informar el ple
quan tinga novetats respecte d'això.
El Sr. Carbonell manifesta que no faran concurs de valencianisme, sinó que cal atindre's a la
moció.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VINTÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
CELEBRACIÓ DEL “DIA DELS IAIOS”
Per part de la Sra. Barrachina, regidora d'Independents de Rafelbunyol es llig la moció següent:
“El 26 de juliol se celebra a Espanya el Dia dels Iaios, una festivitat on es fa homenatge als
iaios, com un gest més de reconeixement a la contribució que fan a les seues famílies, sent un pilar
i referent de suport en moments de crisi familiar, tant a nivell psicològic com econòmic.
Una iniciativa esta, que va ser promoguda per Mensajeros de la Paz en 1988, i que segons
els seus últims informes reflecteixen que més de la mitat dels iaios espanyols (55,9%), ajuden als
seus fills com a conseqüència de la crisi econòmica, ja siga econòmicament o en l'atenció dels néts,
oferint un paper en esta conjuntura que és insubstituïble.
Per això és important la celebració d'este dia dels Iaios, on es destaca el paper fonamental
d'este gran col·lectiu en les famílies, i el deute de gratitud i afecte que la societat té amb ells. Un
dia on li'ls agraïsca tot el seu treball, especialment des de l'inici de la crisi a Espanya, oferint
suport, sostre i taula a fills i néts diàriament.
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Els iaios són també verdaders transmissors dels valors familiars, en especial amb l'atenció
que realitzen de mantenir el vincle entre les generacions, contribuint amb la seua experiència i
historial al coneixement i creixement de tota la família.
Per tots estos motius, el Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol proposa adoptar
els ACORDS següents:
1. Que tots els 26 de Julio, Dia dels iaios, des de l'Ajuntament de Rafelbunyol es faça un homenatge
a este gran col·lectiu en esta localitat.
2. Que este Ajuntament en col·laboració amb l'Associació de Majors de Rafelbunyol, prepare un
programa d'activitats per a celebrar este dia amb ells, on tots majors i iaios, puguen gaudir durant
tot este dia, des de tallers de manualitats, excursions, o inclús la possibilitat de poder realitzar la
projecció d'alguna pel·lícula, concert de música o inclús algun espectacle preparat especialment
per a ells.
3. Que este dia es prepare també un programa d'activitats en la nostra Residència de Majors.
4. Remetre còpia dels acords adoptats en esta moció a l'Associació de Majors de Rafelbunyol.”
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Acció Social i Ciutadana de 23 de maig de 2017, en el que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat
Afig la Sra. Barrachina que cal distingir entre el dia dels majors de les festes del poble, que
va enfocat en funció de l'edat. Amb esta celebració el dia 26 de juliol es pretén fer una festa i
activitats per a reforçar la figura del iaio.
Preguntats la resta de portaveus dels grups municipals, tots es mostren a favor de la moció.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

A continuació explica el Sr. Alcalde que després d'estar convocat el ple arribe ofici de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sol·licitant que per part
del ple es prenguera acord respecte de les dos festa locals amb caràcter no recuperable per al 2018,
per la qual cosa demana que es vote la seua urgència i siga inclosa dins de l'orde del dia.
Sotmesa a votació la urgència, la mateixa és aprovada per unanimitat.

VINTÉ SEGON.- DETERMINACIÓ LES DOS FESTES LOCALS QUE AMB EL
CARÀCTER DE NO RECUPERABLES PER A L'ANY QUE VE 2.018
A continuació es llig la següent proposta de l'alcaldia:
“Com ve sent habitual es fa precís comunicar a la Direcció Territorial d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació les dos
festes locals que amb el caràcter de no recuperables tindran lloc en el nostre municipi durant l'any
que ve 2.018.
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Examinat el calendari de l'any correspondria la celebració de les dos festes locals els dies
9 d'abril, dilluns, festivitat del Sant Vicent Ferrer, i 11 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare
de Déu del Miracle.
Al seu torn, i seguint el criteri acordat en Plens anteriors, es proposa que l'ampliació
d'horaris de tancament dels locals de pública concurrència en ocasió de la celebració de festes
tradicionals en la població es realitze els dies següents:
 El divendres de gener de 2.018 coincident amb la celebració de la festivitat de SAN Antonio
 Dies 4 al 12 de setembre de 2018, celebració de les festes patronals de la localitat.
El que es posa en consideració al Ple de l'Ajuntament perquè adopte la decisió que
considere més convenient.”
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que estan d'acord
respecte a la proposta del dia 11 de setembre. Respecte al 9 d'abril, amb tots els respectes a la festa
de Sant Vicent i la seua tradició, és un dia festiu local malgastat, perquè ja és festiu en els col·legis,
per la qual cosa anuncia l'abstenció del seu grup.
Preguntats la resta de portaveus, tots es manifesten a favor de la proposta.
Sotmesa a votació, el Ple de l'Ajuntament va acordar per deu vots a favor, dels Regidors i
Regidores dels Grups Socialista, del Partit Popular Independents de Rafelbunyol, i tres abstencions,
dels Regidors i Regidora del grup Compromís per Rafelbunyol, la determinació les dos festes locals
que amb el caràcter de no recuperables tindran lloc en el nostre municipi durant l'any que ve 2.018,
recaient en els dies següents:



9 d'abril, dilluns, festivitat del Sant Vicent Ferrer
11 de setembre, dimarts, festivitat de la Mare de Déu del Miracle

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

PRIMER.- DACIÓ DE COMPTES De l'INFORME DE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
CORRESPONENT AL 1r TTRE. DE 2.017
es dóna compte de la remissió al MINHAP de l'informe sobre el període mitjà de Pagament
corresponent al primer trimestre de 2.017 en el que es reflectix la capacitat de pagament en dies que
té l'Ajuntament, i que en el dit trimestre ha resultat de -6,03, amb una ràtio d'operacions pagades de
-8,02 i d'operacions pendents de pagament -0,72, la qual cosa demostra l'existència de liquiditat i el
compliment del principi de sostenibilitat financera.
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SEGON.- 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 primer trimestre de 2.017 del que
es desprén que s'han realitzat 420 pagaments dins període legal per import total de de 325.163,452 €
i 8 pagaments fora del període legal per un import de 2.966,02 €, no meritant-se interessos, i tenint
una mitjana de pagament de 20,84 dies.

TERCER.- DACIÓ DE COMPTES De l'INFORME D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA,
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE GASTO CORRESPONENT AL 1r
TRIMESTRE DE 2017
es dóna compte dels informes d'execució pressupostària corresponent al 1r trimestre de 2.017, així
com de l'informe d'estabilitat pressupostària i de compliment de la Regla de Gasto, i que ha sigut
remés al MINHAP a través de l'aplicació de captura de l'Oficina Virtual de les Entitats Locals.
S'informa que l'Ajuntament de Rafelbunyol en data d'execució trimestral complix amb l'objectiu
d'estabilitat pressupostària mostrant una capacitat de finançament de 1.496.307,80 euros.
Respecte a la regla de gasto s'informa que en data d'execució trimestral no requerix avaluació de
l'objectiu de regla de gasto.
Quant a l'objectiu de deute públic s'indica que igualment dita objectiva es complix, tenint un import
passiu global de 4.874.107,58euros, computant risc per avals i altres deutes.

QUART.- DACIÓ DE COMPTES De l'INFORME DE SGUIMIENTO DEL PLA D'AJUST
CORRESPONENT AL 1r TRIMESTRE DE 2017
Es dóna compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust corresponent al 1r trimestre on
s'indiquen les mesures tant en matèria d'ingressos com de gastos adoptades en el dit trimestre per a
fer complir el Pla d'Ajust, i que ha sigut remés al MINHAP a través de l'aplicació de captura de
l'Oficina Virtual de les Entitats Locals.

QUINT.- INFORME DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE MOCIONS I
DECLARACIONS INSTITUCIONALS APROVADES PEL PLE De l'AJUNTAMENT EN
ELS ÚLTIMS QUATRE MESOS
Es dóna compte de l'informe, realitzat pel Sr. Secretari, de seguiment del compliment de
mocions i declaracions institucionals aprovades pel ple de l'ajuntament en els últims quatre mesos.
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SEXT.- 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.

SÈPTIM.- INFORMES DE L'ALCALDIA
No es van produir.

OCTAU.- INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

Informa la Sra. Barrachina, regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol i representant
en l'EMTRE, que està en estudi la creació d'ecoparcs mòbils. Respecte a la comissió que es va crear
per a estudiar la reducció de la taxa, creu que al juliol ja estarà determinada.
El Sr. Alcalde, representant en la Mancomunitat de l’Horta Nord, informa que es van aprovar els
pressupostos amb 9 vots a favor i un en contra d'Emperador, indicant que demà hi ha un ple
ordinari.
El Sr. Carbonell, demana un resum del pressupost, sol·licitant que siga reenviat per correu
electrònic.

NOVÉ.- PRECS I PREGUNTES
Abans de passar a les preguntes d'este plenari, el Sr. Alcalde respon a les preguntes orals
formulades per Compromís i el Partit Popular de l'anterior ple que no van obtindre resposta.
Respecte al gasto ocasionat amb motiu de la celebració de la setmana de la dona, el mateix
ascendeix a 1.755,50 €, passant còpia del resum de gastos.
Respecte a què si després de les últimes pluges de febrer i març, s'ha detectat problemes en
els baixos d'algunes finques per la pujada del nivell freàtic? , respon que no hi ha hagut ascens del
nivell freàtic.
Respecte a si han rebut totes les famílies el segon pagament de la subvenció del programa
Xarxa de Llibres, aclareix el Sr. Alcalde que totes les validades per l'aplicació van rebre el segon
pagament, excepte 5 persones deutores en executiva que a pesar d'haver-los requerit que saldaren el
deute no ho van fer i no se’ls va abonar la subvenció. A més va haver-hi dos sol·licituds que no van
ser validades per problemes en l'entrega de llibres
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A continuació, el Sr. Saborit, portaveu del Grup Partit Popular per Rafelbunyol, formula les
següents preguntes presentades per escrit:

1.- Quan tenen previst realitzar la reunió amb tots els portaveus de la Corporació municipal per a
tractar el tema de la llum del poble que tan important i urgent era fa quatre mesos? Seguim
esperant-la.
Respon el Sr. Bellver, regidor d'obres públiques, que estan estudiant la situació i en un
principi no es va a realitzar la dita reunió, perquè amb els dies que estan contractats a l'empresa no
té prou temps per a atendre tot el manteniment, per la qual cosa esperaren que es licite novament.
2.- Durant quant temps s'ha contractat a l'empresa “Societat Ibèrica de Construccions Elèctriques,
SA” (SICE) per al manteniment del poble? Quants dies a la setmana realitzen el treball de
manteniment del poble? Quin és el cost del contracte mensual? Quina quantitat a facturat
l'empresa en data de hui?
Respon el Sr. Alcalde el decret d'adjudicació es va firmar el 14 de novembre de 2.016, sent
el termini d'execució del contracte de 9 mesos, per un import de 1.920 €/mes, IVA exclòs, amb
prestació de servicis de 2 dies a la setmana. La quantitat facturada fins al moment és de 13.842,99 €.
Aclareix que una setmana vénen 2 persones i una altra 1 persona.

3.- Ja portem més de sis mesos sense empresa de manteniment de la llum a Rafelbunyol. Quan
tenen prevista publicar les bases per a oferir la licitació per al manteniment de l'enllumenat del
poble?
Respon el Sr. Alcalde que sí que es té empresa de manteniment d'enllumenat tal com es
comprova en la pregunta anterior. Finalitzat l'anterior contracte, i a la vista que l'anterior empresa
fixava uns preus inassumibles, es van demanar dos pressupostos més, conseqüència del qual es va
contractar amb SICE en els termes que ja s'han contractat. No obstant s'està treballant pels servicis
tècnics en la formulació d'un nou Plec de Condicions Tècniques, que deurà de ser estudiat
detingudament donat l'encariment del servici i les necessitats de l'Ajuntament.

4.- Ja han arribat a un acord amb la Pobla de Farnals en relació al deute de l'enllumenat públic?
Ens ho pot detallar? En cas afirmatiu, a quins acords i terminis han arribat?
Explica el Sr. alcalde que després de les reunions no s'ha arribat a cap acord, per la qual
cosa s'ha remés reclamació formal subscrita en data 23 de maig, en el qual es reclama el cost
estimat que devia d'haver suportat l'Ajuntament de La Pobla de Farnals ascendix a 97.843,23 €,
segons s'acredita en l'informe tècnic adjunt i en les factures emeses per la Companyia
subministradora.
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5. Els tècnics de l'Ajuntament ja han elaborat l'informe amb les deficiències a solucionar del Parc
de la Senyera per a comunicar-ho a l'empresa responsable? En cas afirmatiu, a quins acords i
terminis han arribat?
Explica el Sr. Bellver, regidor d'obres, que estan treballant en la realització del dit informe.

6.- La factura a nom de Joaquín Luis Vidal García amb registre d'entrada 754, ha sigut modificada
tal com ens va comentar la regidora de cultura?
Respon la Sra. Piquer Sancho, regidora de cultura, que sí que ha sigut rectificada, passantlos còpia de la mateixa. .

7. Quan tenen previst iniciar la campanya de fumigació contra insectes i mosquits així com la
desratització a Rafelbunyol? Quantes actuacions tenen pensades realitzar des que comencen fins a
final de l'estiu?
Respon el Sr. Bellver, regidor de medi ambient, que han començat la fumigació hui mateix i
han realitzat desratització, amb la col·locació d'enceballs, xarxa exterior, polvorització. En estes
pròximes setmanes realitzaran tot el poble i després segons vagen arribant les queixes veïnals.
Afig el Sr. Alcalde que donaran publicitat a través del Facebook.
8. El passat 2 de maig es va celebrar el dia Mundial de Lluita contra el Bullying o assetjament
escolar. Ens poden explicar la raó per la què l'equip de govern no va complir amb la seua paraula
de commemorar a Rafelbunyol este dia per mitjà d'una campanya de conscienciació social, tal com
ens ho van comunicar el passat ple després de les reiterades peticions i mocions presentades pel
nostre partit?
La publicació en premsa, tres dies després, de la notícia de l'entrada en vigor de l'ordenança de
protecció del menor on es destaca únicament l'article 24 del Títol III, d'un total de 48 articles, és
l'estil que tenen vostés de fer una campanya per a combatre la violència que afecta milers
d'escolars en tot el món i que a Espanya s'ha duplicat en l'últim any.
Respon el Sr. Alcalde que les notes de premsa les fan els periodistes. Informa que molts
ajuntaments els han demanat l'ordenança i s'ha contactat inclús amb el redactor de la mateixa perquè
faça una presentació en la FVMP perquè siga el model en què es basen els altres municipis. Dir que
les ordenances es compleixen i es crea una comissió de seguiment, a la que no van assistir.
El Sr. Saborit indica que no se'ls ha convocat a cap reunió. Aclareix el Sr. Alcalde que els
consta que van ser convocats per correu electrònic, però que ho revisaran.
Quant a la segona part de la pregunta el Sr. Saborit indica que la donen per no contestada.
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9. Ens poden explicar els motius pels quals l'equip de govern hi ha va decidir no traslladar el bar
portàtil de “Paco Camarasa” al Poliesportiu Municipal?.
Respon el Sr. Alcalde que no ho han fet per l'alt cost d'este trasllat i perquè espera que al
setembre s'inicien les obres del nou bar en el poliesportiu.
Afig que estan buscant una solució per a l'estiu.

10. Quin ha sigut el procés de selecció que ha seguit la tècnic d'administració general per a portar
a terme la contractació d'un peó d'obra?.
Respon el Sr. Alcalde que davant de la urgència plantejada pel Sr. Regidor d'obres i la
inexistència d'una borsa de treball de peons es procedix a contactar amb Pactem Nord perquè
facilitaren candidats i es va procedir a la realització de les entrevistes.

11. Ens poden exposar el treball que ha realitzat la tècnic d'administració general des que va
ocupar la seua plaça fins ara? Ens poden comunicar quines seran les funcions que té encomanades
per a desenrotllar d'ara en avant?
Respon el Sr. Alcalde que actualment està realitzant un estudi de la situació del personal
existent del que es donarà compte en cada mesa de negociació que es vagen convocant, així com
l'elaboració de diferents bases. També ha elaborat unes bases generals per a la contractació de
personal eventual amb la finalitat de dotar d'homogeneïtat a les diferents convocatòries. A més
s'està donant instruccions perquè els expedients de personal consten de tots els informes preceptius.
També col·labora amb assumptes jurídics que puguen derivar-se de la secretaria amb l'elaboració
d'informes jurídics.

12. El passat mes de març sol·licitem al Sr. Alcalde per correu que ens justificara per quin motiu la
Policia Municipal ho va traslladar a l'estació Joaquín Sorolla de València per a agafar l'AVE
direcció Madrid i si el motiu del seu desplaçament era per a tractar algun tema per a Rafelbunyol.
La seua resposta va ser que la policia ho va portar portar perquè va eixir tard d'una reunió i amb
transport públic no arribava a temps a l'eixida del tren i en arxiu adjunt, ens va remetre un bitllet
de tren d'anada i tornada no personalitzat. Així que li tornem a preguntar al Sr. Alcalde, ens pot dir
per quina raó va ser a Madrid? Amb qui es va reunir en la seua estada a Madrid? Quan es va
reunir? Quins temes va tractar?
Respon el Sr. Alcalde que els bitllets d'AVE no són personalitzats i espera que es fie quan li
remet els bitllets d'anada i tornada. Ja li va dir que si la seua pregunta era si estava en alguna
candidatura del partit, no és així podent-ho comprovar en el seu Facebook, perquè estava en una
ponència en Benicassim.
Afig que a Madrid, va visitar el Congrés i Senat i va parlar amb Diputats socialistes sobre
temàtiques que afecten el municipi. Sempre ha anat amb metro, però van eixir tard d'una reunió amb
alcaldes de la comarca i no donava temps a anar amb metro ni demanar taxi, per la qual cosa va
sol·licitar que li portaren, quedant-se en el poble dos agents de guàrdia.
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13. L'Ajuntament va donar permís per a la realització d'una “torrà” dins del camp de futbol del
Poliesportiu Municipal el passat dia 6 de maig?.
Respon el Sr. Alcalde que no es va donar permís. A posteriori els van dir que estaven de
celebració d'un equip de Rafelbunyol.

14. Quin ha sigut el cost que l'Ajuntament ha abonat en defensa per al recurs interposat pels veïns
en relació a la Memòria Històrica?
Respon el Sr. Alcalde que ha sigut de 2.057 €, incloent el tema de la contestació a la
demanda i dels procuradors.

15. Ja s'han abonat els triennis i sexennis pertinents al personal laboral de l'Ajuntament de
Rafelbunyol?
Respon el Sr. Alcalde que sexennis en l'administració local no hi ha. El dijous es donarà
compte en la Mesa General de Negociació. En tot cas el pressupost va entrar en vigor l'1 de gener
de 2017 i tindrà caràcter retroactiu.

El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Compromís per Rafelbunyol, realitza les següents
preguntes.
1 S'ha tramitat davant de la Direcció General de Transparència i participació una petició de
subvenció de 5.000 euros. Hi ha dos modalitats per a triar. Ens podrien explicar la modalitat triada
i el per què d'eixa elecció?
Respon la Sra. Gimeno, regidora de participació ciutadana que s'ha sol·licitat sobre el
desenrotllament d'un projecte nomenant “estratègies de participació ciutadana Rafelbunyol 2.017”,
indicant-los que els facilitarà la sol·licitud on s'explica en què consisteix. S'intenta amb la subvenció
fomentar la participació de les associacions.

2. Amb data 2 de març, la direcció del CEIP Verge del Miracle de Rafelbunyol va informar
l'Ajuntament que havien rebut la vista de la Inspecció de Sanitat i es van detectar una sèrie de
deficiències importants: olors desagradables, servicis tancats… El 15 de març el Sr. Alcalde va
informar de la Direcció Territorial d'Educació, per mitjà de dos informes, les deficiències del dit
CEIP (goteres, fonts d'aigua, entaulellats en pèssimes condicions, males olors…), demanant a la
Direcció Territorial que prenguera les mesures pertinents per a la seua reparació. Com ha quedat
tot açò? Hi ha resposta de la Direcció Territorial? Què pensa fer l'Ajuntament?
Respon el Sr. Alcalde que pel tema d'olors es va demanar una bomba per a extraure tota la
brutícia existent pels abusos de tants anys.
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3. Amb data 4 d'abril rebem comunicació del Gerent Regional del Cadastre informant-nos que els
ajuntaments poden actualitzar, per a 2018, els coeficients d'actualització dels valors cadastrals. A
l'Ajuntament de Rafelbunyol li correspondria un coeficient d'actualització del 1,03. Pensen
sol·licitar l'aplicació de la dita actuació? Per què?
Respon el Sr. Alcalde que no.

4. Segons escrit presentat pel PP, en la vesprada del 9 de febrer, la Policia Local de Rafelbunyol va
portar al Sr. Alcalde a l'estació de Joaquín Sorolla de València per a desplaçar-se a Madrid. És
veritat allò que s'ha relatat pel PP? Si ho és: estava de servici el cotxe i el policia conductor?, en
tot cas, per què ho va fer tenint a la seua disposició el metre i taxis? a què va acudir a Madrid?
Quants dies va estar? Podria justificar-ho fefaentment?
Respon el Sr. Alcalde que va ser una cosa extraordinària, i que ja s'ha comprat un cotxe el qual
va utilitzar per a anar la setmana passada al Politècnic. Va ser un policia que estava de servici i el
cotxe també, però es van quedar dos policies més i dos cotxes més

5. El 30/11/2015 es va aprovar una moció nostra en què es traslladaria a la Mancomunitat de
l’Horta Nord la creació d'un cos de tècnics esportius; en quina situació es troba esta proposta?
S'ha arribat a votar o valorar en el ple de la Mancomunitat? Hi ha dotacions pressupostàries per a
la seua posada en marxa?
Respon el Sr. Alcalde que en el ple ordinari de demà la posarà sobre la mesa perquè es pronuncien
sobre la mateixa, ja que la moció es va remetre i la Mancomunitat és coneixedora de la mateixa.

6.- El 26/09/2016 es va aprovar la moció de Compromís per Rafelbunyol respecte a l'elaboració
d'una guia de llenguatge inclusiu, quines gestions s'han realitzat per a complir amb l'acord
adoptat? o quan es preveu que estiga finalitzada?
Explica la Sra. Piquer Sancho, regidora d'igualtat, que uns dies després de l'aprovació d'esta
moció, en la Diputació s'estava elaborant una guia de llenguatge inclusiu, per la qual cosa decidim
esperar-nos que des de l'àrea d'Igualtat de Diputació ens la remeten i llavors revisar-la i si és
necessari adaptar-la a les nostres necessitats. Ha preguntat estos dies i falta que passe al Ple de la
Diputació, perquè per comissió ja es va aprovar.

7.- Amb data 23 de maig de 2017 el diari Levante-EMV publicava: La comissió rebutja tots els
projectes de l’Horta que optaven a ajudes de la UE. Estos són els projectes per a optar al fons
europeu d'Estratègies de Desenrotllament Urbà Sostenible (EDUSI). Tots han sigut rebutjats per
no obtindre la suficient puntuació. Optava l'ajuntament de Rafelbunyol amb algun projecte
EDUSI? Amb quin? Què diu la comunicació de la UE?
Respon el Sr. Alcalde que no es van presentar a esta convocatòria de què parla el Llevant,
que va ser la segona, sinó a la tercera convocatòria, a l'entendre que els donava major garantia
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perquè el projecte siga aprovat. Ens ha servit esta notícia perquè la consultoria que està portant a
terme este projecte, estudie en que han fallat estes poblacions i esmenar-ho.

8.- La recent sentència del Tribunal Constitucional de 16 de febrer de 2017, ha estimat parcialment
la qüestió d'inconstitucionalitat en relació a l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU). Una Sentència de enorme transcendència per als Ajuntaments. Com
pensa afrontar la situació l'equip de govern? En quina línia s'està treballant? Hi haurà
assessorament municipal per als veïns afectats? Quina és la voluntat de l'equip de govern?
El Sr. Alcalde contesta que segons informen des del departament d'Intervenció la sentència
ordena l'adaptació del text legal, i de moment, fins que no es produïsca la dita adaptació deuen
mantindre's les liquidacions d'acord amb l'actual regulació, en tant i quant no hagen més novetats i
es prenga una postura comuna per part de tots els Ajuntaments. El Govern basc, primer territori
afectat per una sentència prèvia, ha afegit una Disposició en la seua legislació en què s'ordena que
no es farà la liquidació en el supòsit que es demostre que no hi ha increment del valor, prenent com
a referències els valors declarats a efectes de l'impost sobre Transmissions; si es demostra que sí
que hi ha hagut increment, romandrà vigent la formula prevista en el TRLRHL; respecte de les ja
meritades, s'ha fixat un règim transitori: totes les liquidacions fermes abans de la sentència que
afectava el País Basc no poden ser objecte de reclamació. Les liquidades a partir de la sentència sí
que podran ser objecte de reclamació.
És possible que la regulació a nivell estatal seguisca la mateixa pauta.
Afig que ja els han arribat cinc reclamacions respecte d'això

Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es realitzen les
preguntes següents:
1.-Tenim ja una data definitiva d'inici de les obres per al nou CEIP de Rafelbunyol?
Respon el Sr. Alcalde que no, però l'empresa que realitzarà l'obra en TECOPSA. Demà la Sra.
Gimeno té una reunió en Conselleria respecte d'això per a veure si li donen una data aproximada.

2- Quines mesures prendrà l'Ajuntament amb els propietaris, o si és el cas amb els solars que no es
netegen , bé perquè pertanyen a immobiliàries que es troben en algun concurs de liquidació, on
resulta complex poder conèixer els seus nous propietaris, o amb propietaris que dins del termini
fixat per a la seua neteja tampoc la realitzen?
Respon el Sr. Alcalde que des del departament corresponent li han indicat “que amb data 22 de
març de 2017 es va emetre decret d'Alcaldia Núm.,202/2017, ordenant l'execució de la neteja dels
solars ubicats en el Sector I, Sector IV, i alguns solars ubicats en el nucli urbà i Polígon Industrial
amb motiu de reclamacions presentades per alguns veïns de la zona.
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Fins a la data en la majoria de les notificacions realitzades ja ha finalitzat el termini d'un mes que
se'ls atorgue perquè procediren a la neteja, però existeixen 9 notificacions que inclús no ha
finalitzat el termini atés que s'han notificat més tard, perquè en la majoria d'elles el servici de
correus les ha tornat per caducitat i s'han hagut de tornar a remetre.
Així mateix informe que inclús existeixen 4 notificacions que estan remeses per correu certificat
sense haver rebut este ajuntament el justificant de recepció, i a més hi ha la notificació de
CONSTRUCCIONS GARLOMAR SL que no s'ha pogut notificar, havent-me posat en contacte amb
el concursal que porte el cas i m'ha informat que estes propietats són de SAREB.
Estes notificacions s'han tornat a remetre una segona vegada per correu certificat, estant a
l'espera de justificant de recepció.
Està previst realitzar una visita d'inspecció per part dels servicis tècnics per a comprovar quals són
els solars que no han netejat i comprovar que el termini atorgat ha finalitzat o no.
Afegir que l'Ajuntament troba moltes dificultats per a poder complir, inclús en via d'execució
forçosa, de l'orde de neteja de solars. Hi ha el cas especial d'alguns dels solars estan en mans de
promotores immobiliàries a les quals és molt difícil notificar les ordes de neteja, atés que algunes
han sigut sotmeses a processos concursals d'extinció d'empreses, havent de recórrer de vegades a
la publicació edictal en el BOE per a la pràctica de les notificacions. En el cas d'haver d'acudir a
l'execució subsidiària moltes vegades ens ha sigut impossible poder obtindre l'autorització per a
l'entrada en propietat aliena. No obstant es continua insistint i ja s'ha arribat a procedir a la neteja
d'algun d'estos solars.”
Demana que facen conscienciació social, perquè són parcel·les privades i no podem entrar sense
l'autorització corresponent. Però considera que no cal que els propietaris tinguen la comunicació per
a netejar els solars sinó que hi ha una normativa que haurien de complir sense que s’ho recordàrem
cada any.

3-On apareixen reflectides en la Web de l'Ajuntament les retribucions de cada un dels regidors ha
percebut en el 2016?
Respon la Sra. Piquer Sancho, regidora de transparència, s'informa que la informació sobre les
retribucions dels Regidors apareix en el portal en l'apartat “d'Alts càrrecs”. Ací la informació que
apareix és la que es va acordar en el Ple d'inici de legislatura sobre fixació de retribucions i dietes
per assistències, apareix només la de les persones assalariades.

4-On es troben detallades en la web de l'Ajuntament les subvencions que finalment van ser
abonades als partits polítics en esta legislatura? ¿ I la resta de subvencions?
Respon la Sra. Piquer Sancho, regidora de transparència, que estan pendents de pujar. S'ha fet el
canvi de portal tant de la web com de la transparència, però ara s'ha d'habilitar les persones de cada
departament i fer-los una formació respecte d'això, demanant un poc de paciència.
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5-On es troba situat en la WEB de l'ajuntament l'enllaç de la finestreta única empresarial,
aprovada en l'últim ple?
Respon la Sra. Piquer Sancho, regidora de transparència, que està en l'àrea d'ocupació.

6-En l'últim ple va ser aprovada una moció d'Independents de Rafelbunyol, en la que es demanava
sol·licitar a l'Autoritat Metropolitana, la inclusió d'esta localitat en un servici mancomunat amb
altres localitats per a poder oferir en el període estival un servici de transport públic a les platges.
S'ha mantingut alguna reunió amb responsables d'esta Conselleria?
S'ha sol·licitat el poder introduir la inclusió d'esta localitat en l'estudi que des d'esta administració
es va a realitzar del Transport interurbà dels pobles de l’Horta Nord?
Respon el Sr. Alcalde que no ha mantingut reunió amb els responsables de Conselleria, i que sí que
s'ha sol·licitat que Rafelbunyol estiga inclòs en eixe estudi.

7- S'estan fent gestions o tràmits per a posar en marxa la moció aprovada per Independents de
Rafelbunyol per a l'ajuda a les empreses de contractacions de parats d'esta localitat amb una
partida en els pressupostos de 15.000€?
Explica el Sr. Alcalde que s'ha encarregat a la TAG l'elaboració de les corresponents bases.

8- Se sobre nou els mesos de l'estiu, on el lloguer de baixos per jóvens de forma no controlada
provoca molèsties al veïnat, a la qual cosa cal sumar els problemes que se sol ocasionar de brutícia
en els carrers on estan estos baixos. Al setembre del passat any es va aprovar una moció
d'Independents de Rafelbunyol en la que se sol·licitava la creació i posada en marxa d'una
ordenança per a regular estos baixos.
En quina situació es troba esta ordenança?
Respon el Sr. Alcalde que des de la Secretaria s'ha insistit en diverses ocasions tant a l'Alcaldia,
com a la Direcció de la Policia, com als servicis tècnics de què este tema està pendent, i s'han
demanat diversos models d'ordenança que s'han posat a disposició de tots. Es tracta d'un tema molt
complex, però espera que en pròxims plens es puga portar.

9 -En quina situació es troba les següents licitacions pendents de realitzar en este Ajuntament:
Servici d'assegurances, Telefonia, informàtica i Climatització.
Respecte al servici d'assegurances contesta el Sr. ASlcalde que està contractada la mediació
d'assegurances a través de la contractació centralitzada de la GV s'està a l'espera que ens facen un
pla d'assegurances una vegada analitzades les actuals pòlisses, que servisca de base a la redacció de
nous plecs de condicions. I respecte a la Telefónica contesta que estem en contacte amb Telefónica,
que ja està en la central de compres de Diputació, i estan treballant respecte d'això.
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10-Qual és la situació de la nau situada en l'encreuament del carrer Alacant i camí Cebolla?
Explica el Sr. Alcalde que des del departament d'urbanisme han fet una resposta molt completa, que
els passarà. Després de diverses gestions el llevar els cables té un cost de 3.000 €, dels quals es farà
càrrec la pròpia Iberdrola, que és conseqüència del que demana la Real Séquia de Moncada perquè
els cables passen per damunt de la séquia.

A continuació es realitzen les següents preguntes orals:
Per part del Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, pregunta com està el tema de la
subvenció de la desocupació agrícola.
Respon el Sr. Alcalde que enguany ha sigut de 75.000 €, sent inferior a anys anteriors, perquè hi ha
menys gent.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, pregunta que com és
possible que si el decret de neteja de solars va ser el 22 de març, al maig hi haja solars propietat de
l'Ajuntament amb molta herba sense netejar.
Respon el Sr. Alcalde que en la gestió es comenten errors.
També pregunta per què no s'han penjat els títols i currículums de tots els regidors.
Respon el Sr. Secretari que li sona que ho han presentat tots, ho comprovaran.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, pregunta sobre la inauguració
de les pistes de tenis.
Explica el Sr. Alcalde que no s'han inaugurat oficialment. Es van acabar i els van demanar
autorització per a realitzar un campionat que tenien previst. Indica que s'inauguraren oficialment,
perquè la idea és portar un tenista de renom i invitar autoritats de la Diputació.
També indica que el dia de la bici d'enguany, entre els ciclistes s'han mesclat moltes motos i
vehicles, amb el perill que açò suposa, demanant que es posen més mesures de seguretat perquè no
torne a ocórrer.

A continuació, la Sra. Alabort realitza el següent prec. Amb el canvi de la web nova, va haver-hi
arxius que no estaven pujats. Pregunta si l'ordenança de terrasses hauria d'estar penjada en l'apartat
d'ordenances, perquè no la troba. Aclarix el Sr. Alcalde que va haver-hi un error, perquè s'havia
pujat en l'apartat d'ordenances fiscals, però ja s'ha esmenat, demanant que si troben més errors, ho
comuniquen per correu electrònic.
Pregunta la Sra. Alabort a quin correu es va remetre la convocatòria de la Comissió de Menors,
preguntant si no s'ha esmenat la direcció del correu electrònic, perquè en l'anterior ple ja va donar la
direcció correcta perquè no ocorreguera açò. El Sr. Alcalde explica que ho revisarà, però que li van
indicar que sí que els havien avisat.
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Respecte als bitllets de l'AVE, el mateix 10 d'abril en resposta al seu correu on adjuntava el bitllet li
preguntem per l'objecte del viatge. Com no han rebut contestació, per això hui han realitzat la
pregunta en ple.
El Sr. Carbonell, sol·licita si li poden facilitar els informes de seguiment de mocions anteriors,
perquè els ha buscat i no els troba.

El Sr. Encarnación realitza els precs següents:
-

Respecte a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura demana que s'ordene,
perquè està desordenada.
També demana que es regalen camisetes en els diferents campionats que es
realitzen.
Quant a les preguntes, sol·licita que consten les contestacions en l'acta. Se li indica
que consten sempre.

Per part del Sr. Bellver, regidor d'obres i servicis, pregunta que ja que no s'han aprovat els preus
públics de la piscina, pregunta que té un veí del poble que vol llogar el camp de futbol durant tres
dissabtes, preguntant si es posa un preu públic. Es contesta que de moment el preu no s'ha aprovat.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. President va donar per finalitzada la sessió a les
zero hores i trenta minuts del dia 30 de maig de 2.017, de tot això com a Secretari En done fe.
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