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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE
EL DIA 31 DE JULIOL DE 2017 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i quaranta-cinc minuts del dia 31 de
juliol 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.

També es troba present el Sr. Nicolás Sánchez, interventor municipal

Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència, saluda en primera instància als
presents i els que segueixen la sessió per streaming.
Amb caràcter previ a l'examen dels assumptes inclosos en l'Orde del Dia, el Sr. Alcalde
dóna compte de la resolució de l'alcaldia 657/2017 de 28 de juliol pel qual s'acorda que en
senyal de dol les banderes que ondegen en els edificis municipals ho facen a mitja asta durant
les pròximes 24 hores davant de la defunció de D. SALVADOR GARCIA LLOPIS, veí de
reconegut prestigi, per la seua àmplia trajectòria com a cronista en la investigació històrica del
poble de Rafelbunyol, sol·licitant que guardem un minut de silenci en memòria del Sr. Garcia
Llopis.
Finalitzat el minut de silenci, a continuació explica que ja està en vigor el Reglament
Orgànic Municipal, passant a llegir l'art 33 del mateix que regula els debats en el ple.
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 les Actes de les sessions celebrades els dies 29 de maig i 15 de juny de 2017.
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El Ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites actes
ordenant la seua immediata transcripció al llibre d'actes corresponent.

B. PART RESOLUTIVA

ÀREA D'HISENDA, RÈGIM INTERIOR I DESENROTLLAMENT LOCAL

PRIMER.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST De l'ANY
2016
S'atorga la paraula al Sr. Sánchez, interventor municipal, el qual explica la normativa
legal per la qual es regula el procediment d'aprovació del Compte general. Indica que el
Compte va ser sotmesa a la Comissió Informativa De Comptes en el seu vessant permanent
d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 15 de juny de 2017, sent dictaminada
favorablement i inserit edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm.121 de data 26 de juny
de 2017, no formulant-se observacions ni reclamacions a la mateixa. Destaca que s'estan
complint els terminis legals per a l'aprovació del compte general amb prou antelació.
Recorda que l'aprovació del compte no suposa en si un suport a la gestió de l'equip de
govern, sinó que es dóna validesa al conjunt dels estats comptables per a la seua rendició al
Tribunal de Comptes. Si no és aprovada no pot remetre's per a la seua posterior fiscalització per
part d’aquest òrgan. Informa que el Compte ja està preparada per al seu enviament en la
plataforma de rendició de comptes per a començar a treballar de manera immediata si s'aprova.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, saluda tots els assistents i
als internautes, felicitant als departaments d'administració i intervenció per la predisposició i
tindre la rendició preparada en temps i forma. A continuació inicia la seua exposició explicant
el procés d'aprovació en comissió i l'exposició al públic.
Entra a valorar els comptes, indicant que es tracta d'un treball molt tècnic, sent una auditora de
les decisions polítiques i donant una imatge fidel de l'Ajuntament i de les seues entitats
dependents a 31 de desembre de 2016. Assenyala que el balanç ha estat equilibrat amb un actiu
i passiu que ha estat al voltant de 66 milions d'euros amb una baixada respecte a l'any anterior
del 0,17%, sent el més destacat la forta baixada dels passius tant a llarg com a curt termini,
justificat, segons informe remés, pel canvi d'empresa de recaptació atés que el bolcat de dades
d'una empresa a una altra ha obligat a una regularització molt important de drets pendents de
cobrament. A continuació realitza una comparativa de les dades del passiu del 2015 i 2016.
Quant al romanent de tresoreria de 2016 indica que és de 2.381.000 €, el que suposa un
increment del 38,6% i que segons la Llei d'Estabilitat Pressupostària els obliga a destinar a
amortitzar deute públic. Quant al resultat econòmic patrimonial dóna un resultat d'estalvi
623.605 €.
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En comissió van preguntar pel punt número 20 relatiu al deteriorament de valor, baixes,
alienacions d'actius i passius financers que apareix amb una quantia de 635.948,13 €,
preguntant per les raons d'estes quanties i que ha sigut justificada en l'informe anteriorment
mencionat i que s'aclareix per l'increment de revaloració d'actius per inversions del capítol 6.
A continuació passa a detallar els indicadors financers i patrimonials així com els indicadors
pressupostaris que considera bo, especialment el Període Mitjà de Pagament que va quedar en 5,86, i l'endeutament elevat per habitant de 766 € a causa del malbaratament i gestió de
l'anterior legislatura.
Respecte a l'informe d'intervenció sobre l'estabilitat pressupostària afig que l'Ajuntament a 1 de
gener de 2017 va tindre un volum de deute viu del 90,04 % dels ingressos corrents líquids, un
bon percentatge que compleix amb l'estabilitat pressupostària i límit de deute a l'estar per davall
del 110 % que marca la llei i que permet sol·licitar crèdits a llarg termini. Indica que han
mantingut un estalvi net positiu de 650.000 €. Conclou indicant que es compleix amb els
principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Indica que el resultat
pressupostari ajustat és de 546.000 €.
Respecte a l'empresa municipal explica que van ser debatudes i aprovades els seus comptes en
la Junta General del 29 de maig de 2017, ressaltant el canvi positiu del compte de pèrdues i
guanys, que veient la seua evolució posa de rellevància el canvi que ha tingut l'empresa, passant
a comparar els resultats des de 2013 que va tindre un resultat negatiu fins a 2016 amb un
resultat positiu, felicitant tècnics i treballadors. Ressalta el pla de pagament a proveïdors i el
canvi d'estatuts que ha permés ser una empresa de Medi Propi.
Indica que en comissió van demanar que se'ls remetera de manera detallada les subvencions
que han rebut els partits polítics en 2016 i que encara no ho han rebut.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, saluda als presents i als
internautes, indicant que s'han aprovat uns comptes en temps i forma, cosa que no ocorria des
de feia molts anys però cal tindre en compte les dificultats que tenia anteriorment el
departament el d'intervenció, al no estar dotada la plaça d'Interventor Municipal.
A continuació passa a explicar el balanç de situació, explicant que és l'estat financer que
reflecteix l'estat del patrimoni a 31 de desembre de 2016 abans de l'aplicació de resultats;
detalla i explica tant l'actiu corrent com el no corrent i el passiu, comparant-los amb l'exercici
de 2015, destacant que tant el passiu com l'actiu són molt pareguts al 2015 i estan al voltant de
66.240.626 €. Destacar que en l'actiu s'ha incrementat el grau de liquiditat i que han disminuït
els deutors a curt termini. Del passiu indica que disminuïx el crèdit.
El romanent de tresoreria, del que diu que es tracta d'una magnitud que quantifica i informa
sobre l'excedent o dèficit de finançament que l'ajuntament té a curt termini en data tancament
de l'exercici, ascendeix a 2.388.000, el qual deu destinar-se a favor de l'estabilitat
pressupostària i el deute públic havent d'aplicar així mateix a les obligacions del compte 413,
obligacions pendents d'aplicar al pressupost, amb l'objectiu de reduir deute.
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Respecte a la capacitat d'endeutament de l'ajuntament assenyala que el deute es reduïx any a
any i ara el deute viu és de poc més de 5 milions d'euros. El volum de deute és de 90,04 € dels
drets liquidats. Es tracta d'un volum de deute que van millorant però que l'ideal és que estiguera
en el 75 % per a poder destinar tots els recursos de superàvit a inversions.
Contínua la seua explicació detallant el resultat del compte econòmic patrimonial que és de
1.572.756 €.
Quant a l'estat de liquidació, que és l'indicador de com s'ha gestionat el pressupost al llarg de
2016, explica que inicialment el pressupost ascendia a 5.475.000 €, però s'han produït
modificacions pressupostàries per damunt del milió d'euros. A pesar d'açò s'ha generat un
romanent de tresoreria de 909.577 euros i el nivell d'execució és de 86 %. Respecte als
ingressos també es va preveure en 5.475.000 €, i s'han produït modificacions per més d'un milió
d'euros. En el capítol 6 d'inversions reals, el seu nivell d'execució ha sigut del 66%, no massa
bo, perquè ens ha generat un romanent de 300.000 €. Respecte dels ingressos han estat en
6.900.000 € i el nivell d'execució ha sigut del 97 %. Dir que el resultat pressupostari, realitzats
els ajustos, ha sigut en positiu per valor de 546.000 €.
En referència als indicadors financers i patrimonials, indica que van millorant any a any.
Explica que estos indicadors reflecteixen de manera objectiva el comportament financer o
pressupostari de l'ajuntament com és la liquiditat immediata, la solvència a curt termini,
endeutament per habitant, que encara és molt elevat, nivell d'execució, gasto per habitant,
inversió per habitant, la qual la considera baixa, de període mitjà de pagament, execució
d'ingressos….quantificant-se el superàvit per habitant en 63,60 euros.
Respecte de l'estabilitat pressupostària, norma que valora determinats aspectes, com és la
capacitat de finançament de l'ajuntament, indica que es compta amb una capacitat de
finançament per valor de 1.759.000 €, després de realitzar els corresponents ajustos. Quant a la
regla de gasto dir que el gasto computable per a 2016 és de 4.291.000 €, dins d'allò que s'ha
marcat per la llei. Quant a l'estabilitat financera, explica que l'estalvi net ha sigut de 623.000 €,
el deute de 90,04% i el període mitjà de pagament del 8,46, per la qual cosa es donen les tres
premisses per a tindre esta estabilitat.
Respecte de REMARASA indica que es tracta d'una empresa que va millor, i una d'elles és que
li van pagant al dia i no com abans amb retards. També hi ha una col·laboració de tots els
partits de l'ajuntament perquè millore la seua gestió. A continuació passa a explicar l'actiu i el
passiu de l'empresa. Quant a els comptes de pèrdues i guanys eren negatius però ja en 2015 va
ser positiu en 16.000 € aplicant-se estos beneficis a la compensació de pèrdues, i el resultat del
compte en 2016 ha sigut de 159.919 €, i s'han considerat aplicar 54.000 euros a reserves
voluntàries i 105.000 euros a compensar pèrdues d'anys anteriors.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, saluda als presents i als internautes. Explica
que es tracta de dades molt tècnics i que consisteix a comptabilitzar les dades que hi ha en
l'ajuntament i de reflectir la situació comptable del mateix així com de les seues empreses
dependents, sent un reflex fidel de la situació a 31 de desembre de 2016. En relació al balanç de
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pèrdues i guanys, explica que és equilibrat amb un resultat de 66.240.526,17 amb una variació
del 0,17% respecte al 2015. Destaca la reducció dels creditors a curt termini així com el deute a
llarg termini i el passiu no corrent. Açò s'ha compensat amb majors fons propis que reflecteix
un resultat de 1.572.755,64 €.
Respecte a l'actiu la situació es reflecteix amb una baixada molt considerable de deutors i altres
quotes a cobrar que han sigut de 524.054,02€ i un increment en ingressos en infraestructures de
348.324,94 €; la resta d'increments es compensa amb tresoreria.
Volen incidir positivament en el PMP que és positiu i en l'endeutament que és de 90,04 %. El
resultat pressupostari ajustat és de 546.707 €, apuntant les partides més voluminoses com és el
romanent de personal, en gastos corrents, en transferències corrents, en inversions reals. Afig
que són coneixedors que es vol reduir gastos per a sanejar els comptes de l'ajuntament però
consideren excessiu el romanent i una falta d'equilibri entre el gasto i el que pressuposta.
En referència a REMARASA indica que compta amb un balanç de 797.000 €, ressaltant el
resultat positiu d'estos comptes en 159.000 € i un augment del patrimoni.

El Sr. Alcalde, en representació del grup del PSPV-PSOE, incideix en que els comptes s'estan
presentant al dia i que es compta amb un departament d'intervenció sòlid. En conte als
romanents indica que espera que el govern canvie la llei i els permeta invertir el mateix en
quelcom que no siga amortitzar deute, la qual cosa ja ho tenen planificat. Indica que el deute
viu és d'un poc més de cinc milions i espera que al tancament de l'actual exercici es puga
abaixar el percentatge i quedar per davall del 75% per a poder destinar-ho a Inversions
Financerament Sostenible. Conclou indicant que els indicadors d'estos comptes són tots
positius, encara que cal anar millorant
Respecte a REMARASA indica, que després de l'esforç que estan realitzant tots els partits que
estan en el Consell d'Administració, i de l'equip directiu i dels treballadors de la residència, ara
com ara compten amb una empresa totalment sanejada i només es deuen a proveïdors 69.000 €.
Tots són coneixedors de la situació que tenia l'empresa quan es van fer càrrec de la mateixa, i
després de la firma del conveni de medi propi s'està assumint el pagament per l'Ajuntament i
esperen que en 2018 el deute siga zero i l'empresa tinga viabilitat de cara al futur.
El Sr. Encarnación demanaria una autocrítica i intentar ajustar els pressupostos i controlar els
romanents perquè no es disparen.
El Sr. Carbonell indica que les conclusions a què han arribat són que el superàvit no financer és
molt elevat però, sota el seu punt de vista, no respon a una voluntat expressa de l'equip de
govern, deixant-se d'aplicar més de 900.000 €; alguns correspons a Servicis socials, encara que
les partides més grans de romanent han sigut les de personal, al no poder contractar-se a un
personal que estava pressupostat, i les inversions.
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Quant a la regla de gasto, una de les normes més exigents del Sr. Montoro, insisteix que han
deixat per gastar 930.000 € i si l'hagueren fet igualment es compliria amb la regla de gasto.
Parell ells els més preocupant és que si hi havia un superàvit de 1.700.000 d'euros i es deixa de
gastar 930.000 €, com es justifica l’apujada de més d'un 10% de l'IBI. Considera que és la
demostració que no feia falta. La realitat és que en 2017 s'ha patit una pujada d'impostos
havent-hi com hi ha romanent en partides com a servicis socials, atur, reparació de col·legi…
Afig que el deute de l'Ajuntament és del 90,04% pel que no poden aplicar-ho a inversions i s'ha
de destinar a pagar deute. Destaca que també hi ha coses positives, com són els indicadors
pressupostaris.
Quant a l'aprovació dels comptes generals es tracta d'un acte essencial per a la fiscalització per
part d'òrgans externs I que no requereix la conformitat ni genera responsabilitat en qui les
aprova. El seu grup tenen la voluntat d'afavorir la seua aprovació, però mantindran la seua
postura de sempre, perquè encara que es tracte d'un treball tècnic, aquest és conseqüència d'una
gestió política, per la qual cosa anuncia l'abstenció del seu grup.
Els representants dels grups del Partit Popular i del PSOE, indiquen que no tenen ni més menys
que afegir.
El Sr. Encarnación insisteix que quan deia que feia que fer autocrítica, indica que amb açò
intentava explicar que calia buscar noves fórmules perquè el romanent no s'haja d'aplicar a
deute, ja que l'actual llei així ens ho indica, i poder fer polítiques pel poble.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament, acorda, per onze vots a favor dels regidors
dels grups del PSPV-PSOE, Independents de Rafelbunyol i Partit Popular i tres abstencions
dels regidors del grup Compromís per Rafelbunyol:
PRIMER: Aprovar el Compte general de l'exercici pressupostari de 2.016.
SEGON: Rendir el Compte general així aprovada i tota la documentació que la integra
a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana i el Tribunal de
Comptes tal com establix l'article 212.3 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

SEGON.- APROVACIÓ INCIAL De l'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
14/2017 PER CONCESSIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS AMB CÀRREC A
BAIXES EN ALTRES PARTIDES.
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
Es dóna compte de l'expedient tramitat relatiu a la Modificació pressupostària núm.
14/2017 de concessió de crèdits extraordinaris amb càrrec a baixes en altres partides no
vinculades, i la quantia de la qual ascendeix a 7.207,66 €.
A tals efectes la Memòria justificativa de l'Alcaldia expressa:
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“La present memòria s'emet en compliment del que preveu la Base 9.6a de les
d'Execució del Pressupost de 2017 i en l'article 37.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril.
La modificació de crèdit que es pretén realitzar inclou un crèdit extraordinari per a
poder fer front a l'adquisició de determinats elements d'inversió no previstos inicialment en el
pressupost i l'atenció del qual no pot demorar-se a l'exercici posterior.
L'impuls del taller de treball T’AVALEM, finançat parcialment amb fons del SERVEF
ha posat de manifest la necessitat urgent i inajornable d'adquirir dos ordinadors portàtils per a
la seua utilització en el curs. Estos seran utilitzats una vegada finalitzat el curs pel
departament que ho requerisca.
De la mateixa manera la proximitat de les festes del municipi genera la necessitat de
dotar com més prompte millor al servici de vies públiques i neteja viària de noves ferramentes
vinculades a la reparació in situ de punxades en les rodes dels vehicles així com un arrancador
elèctric que permeta realitzar els treballs amb la celeritat que l'esdeveniment requereix així
com evitar els gastos que comporta la recorreguda i costosa contractació de servicis
d'assistència mecànica en els dies festius.
També succeïx que després de l'adjudicació per part de l'Ajuntament de l'explotació del
bar del parc la Senyera, l'adjudicatari ha observat que les instal·lacions no disposen dels
electrodomèstics necessaris per a l'adequada prestació del servici i pel que l'Ajuntament ha de
desembossar l'adquisició dels mateixos per a l'exercici adequat dels drets d'explotació.
El finançament dels nous crèdits es realitza per mitjà de la baixa en altres partides dels
servicis afectats, sent necessari acudir al crèdit extraordinari al no existir partida per a
atendre estos gastos.
Per això es considera la necessitat inajornable d'atendre la modificació de crèdit proposada en
el moment actual.”
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 25 de juliol 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, insisteix en el que ja hem
dit en comissió, perquè és una modificació pressupostària més. El més significatiu és la
modificació per a la compra d'electrodomèstics del parc de la Senyera indicant que continuen
tenint el dubte de si estaven trencats els electrodomèstics o què havia passat amb ells.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que votaran a favor,
però esperen que els contesten que ha passat amb estos electrodomèstics.
El Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, anuncia el vot a favor del seu grup.
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El Sr. Alcalde, en representació del grup socialista, indica que no estaven els electrodomèstics i
que calia comprar-los perquè l'adjudicatari poguera posar en marxa el bar.
Insisteix el Sr. Encarnación en el tema, demanant major detall respecte d'això i si han
desaparegut, considera que deurà d'esbrinar on estan.
El Sr. Carbonell indica que en comissió es va quedar que calia esbrinar que ha passat.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple d'Ajuntament per unanimitat acorda l'aprovació
inicial de la modificació de crèdits del pressupost de gastos 14/2017 pel qual es contemplen
crèdits extraordinaris amb càrrec a baixes en altres partides amb el detall següent:
AUGMENT DE GASTOS:
Suplements de crèdits
CAPÍTOL
6

DENOMINACIÓ
INVERSIONS REALS

AUGMENT
7.207,66

TOTAL AUGMENT PRESSUPOST DE GASTOS ………..7.207,66 €
FINANÇAMENT AMB CÀRREC A BAIXES EN ALTRES PARTIDES:
CAPÍTOL
2

DENOMINACIÓ
GASTOS EN BÉNS
SERVICIS

DISMINUCIÓ
CORRENTS

I
7.207,66

TOTAL FINANÇAMENT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7.207,66 €
Igualment i als efectes del 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 l'exposició al públic de l'expedient, per mitjà de publicació
d'anuncis en el Butlletí oficial de la província, fent constar que els interessats que estiguen
legitimats segons el que disposa l'article 170.1 del citat Text refós, i en relació als motius
arreplegats en l'apartat 2 del dit article, podran 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.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o suggeriments,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
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TERCER.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ESTABLIMENT D'UNA TAXA PER
CELEBRACIÓ DE BODES CIVILS EN CAPS DE SETMANA.
Es dóna compte de la proposta de l'Alcaldia, en la que es proposa l'aprovació amb
caràcter provisional l'establiment de la taxa per celebració de bodes civils en caps de setmana, i
l'aprovació de l'ordenança fiscal, als efectes de la seua exposició al públic pel termini de trenta
dies per a formular si és el cas reclamacions.
A tals efectes s'ha elaborat un informe econòmic financer on es calcula el cost del
servici, calculant-se el cost per celebració de boda en 133,91 €.
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 25 de juliol de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per dos vots a favor, dels Regidors del grup Socialista, i
tres abstencions, dels representants dels Grups Popular, Compromís per Rafelbunyol i
Independents de Rafelbunyol.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que es
tracta d'una modificació avalada per un informe tècnic i que la taxa s'ha establit en 133,91 € per
a les bodes celebrades els divendres a la vesprada i els caps de setmana, la qual cosa porta una
sèrie de gastos que d'alguna manera deu pagar-se.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, indica que el seu grup
mantindrà la postura de comissió,
El Sr. Bondia, representant del grup del Partit Popular, anuncia el vot a favor del seu
grup després de l'estudi de l'informe tècnic.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per deu vots a favor dels regidors i
regidores dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i Independents de Rafelbunyol i tres
abstencions dels regidors i regidores del grup Compromís per Rafelbunyol, acorden aprovar
inicialment l'establiment de la taxa per celebració de bodes civils en caps de setmana, i
l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa, ordenant el seu exposa al públic
durant el termini de trenta dies als efectes d'examen de l'expedient i presentació de
reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o suggeriments,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l'article 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.+
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QUART.- APROVACIÓ PROPOSADA PREUS PÚBLICS DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES PER AL CURS 2.017/2.018
Es dóna compte de la proposta de l'Alcaldia, en la que es proposa l'aprovació de
l'establiment de preus públics per al programa de formació de persones adultes per al curs
2.017/2.018. En este sentit s'ha formulat per la direcció del servici una proposta de preus que
distingix per un costat la matrícula per l'oferta educativa, i per un altre costat els de reprografia
i reproducció, donant-se compte del detall dels mateixos.
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 25 de juliol de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Afig el Sr. Alcalde que és un orgull presentar esta proposta, perquè si la mateixa és
aprovada s'està rebaixant un 45% els preus públics per al pròxim curs. I les ensenyances
obligatòries, com és el graduat, serien gratuïtes. Açò és degut al fet que anteriorment esta
Corporació va aprovar la declaració del servici com d'interés públic i prioritari.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que esta
modificació està basada en un proposta de l'equip directiu d'EPA. En la Comissió informativa
van trobar a faltar els preus de cursos anteriors per a poder fer una comparativa i que ens van
remetre ja. Hi ha una rebaixa mitjana del 45%, i en alguns cursos arriba al 55%, amb la
gratuïtat per als cicles I i II, que l'any passat estava en 60 €. Estan a favor, encara que amb esta
rebaixa el dèficit d'este servici es vaja a incrementar; però consideren que l'ajuntament pot fer
front a este gasto. Ressaltar que l'única cosa negatiu és la baixada important del nombre
d'alumnes respecte al 2015.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que l'equip de
govern a proposta de la direcció de l'Escola d'Adults, prenent en consideració la declaració del
servici com d'interés públic a proposta de Compromís i l'informe de tresoreria, ha decidit fixar
els preus públics, els quals específica i compara amb el preu que es cobrava l'any passat. L'un
informe d'intervenció alerta que este preu públic és molt inferior al cost del servici amb el
dèficit que açò suposa, però tenint el superàvit que hi ha es pot assumir este dèficit en educació.
També indica que la llei no contempla el fraccionament dels preus públics tal com plantejaven
des d'EPA i que deu abonar-se el curs en els comptes de l'Ajuntament. El preocupant és la
baixada d'alumnes, però pot estar motivat per l'increment del preu, encara que li agradaria
pensar que la gent es forma més de jove i hi ha menys necessitat de formació adulta. Anuncia el
vot a favor del seu grup.
Per part del Sr. Bondía, regidor del grup del Partit Popular, estan a favor de la proposta
ja que consideren molt positiu invertir en educació.
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Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament va acordar per unanimitat acorda aprovar els
preus públics pels servicis de formació de persones adultes corresponents al curs 2017-2018
que a continuació s'expressen.
OFERTA EDUCATIVA
I CICLE: Gratuït
•Alfabetització
•Neolectors
•Educació de base
II CICLE: Gratuït
•I nivell
•II nivell
CURS COMPLET: 60 €
•Anglés
•Accés Cicles Formatius Grau Superior
•Accés Majors de 25 anys
•València, Junta Qualificadora
•Comptabilitat
•Castellano per a estrangers: 40 €
INFORMÀTICA: 80 €
•Comptabilitat informatitzada 30 h
•Informàtica bàsica 40 h
•Monogràfics informàtica 30 h
word, excel, access, internet, autocad
NOTA:
•2n curs 50% del depòsit
•Optatives 10€/opció
•Només optatives 25€/opció
REPRODUCCIÓ I ENQUADERNACIÓ
Preu reproducció: 0,04 € còpia
Preu enquadernació: 1,50 €
Igualment s'acorda fer públic estos preus per a general coneixement en compliment del
que preveu l'article 45.1 de la Llei 39/95, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques.
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QUINT.- APROVACIÓ De l'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ
DEL BAR-CAFETERÍA SITI EN EL PARC AUSIAS MARCH.
Es dóna compte de l'expedient tramitat a este efecte per a procedir a la contractació de
l'explotació del bar-cafeteria siti en el parc Ausias March.
En la providència inicial, per part de l'Alcaldia, s'expressa:
“Estant en l'actualitat les instal·lacions del Bar cafeteria del Parc Ausias March
pendents d'adjudicar la seua explotació, es fa necessari iniciar els tràmits per a la seua nova
contractació, para d'esta manera tornar a prestar el servici que s'atorgava al ciutadà.
En este sentit i amb caràcter previ a la preparació de l'expedient de contractació, les
instal·lacions van ser objecte d'inspecció tècnica per part dels servicis municipals, detectant-se
una sèrie de deficiències que van ser posades en relleu en l'informe elaborat el 27 de setembre
de 2.016, i que feien impossible realitzar amb total garantia la contractació del servici
d'explotació del bar.
Les dites actuacions han sigut objecte de valoració per part dels servicis tècnics
municipals, valorant-se en la seua globalitat en 30.307,84 € més IVA pel que fa a les inversions
a realitzar, i en 1.306,77 € més IVA pel que fa als drets de connexió d'energia elèctrica.
Mancant l'Ajuntament de pressupost suficient per a escometre esta inversió, però
entenent que pot haver interessats a realitzar l'explotació del bar cafeteria assumint la
realització de les mateixes, s'ordena la realització de l'oportú Plec de Condicions en què es
contemplen estes circumstàncies, per a la qual cosa deu contemplar-se un període d'explotació
de sis anys, temps que es considera prou perquè el contractista puga rescabalar-se de la
inversió a escometre.
Quant a les necessitats a satisfer, en compliment dels establit en l'art. 22 del TRLCSP,
s'indica que el Bar del Parc Ausiàs March es considera un servici auxiliar del mateix, i la seua
finalitat no és una altra que prestar un servici d'hostaleria als usuaris de la instal·lació del
parc, com a complement a l'activitat recreativa i d'oci que es realitza en el dit Parc”
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 25 de juliol de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per quatre vots a favor, dels regidors dels grups
Socialista, del partit Popular i Independents de Rafelbunyol i una abstenció, del Regidor del
Grup Compromís per Rafelbunyol.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, detalla les
inversions a realitzar per l'adjudicatari per un import de 30.000 € més IVA. Es tracta d'unes
instal·lacions que estan pendents d'adjudicar i que el procediment es realitzarà a canvi de la
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inversió en la instal·lació per un període de 6 anys, la qual cosa suposa aproximadament un
import mensual de 400 € més IVA.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que en
comissió ja van manifestar que l'ajuntament s'està convertint quasi en l'empresa d'hostaleria de
la comarca. És veritat que en determinats llocs fa falta un bar però no considera que siga
necessari en totes les instal·lacions. Veuen un poc complicat que algú vullga invertir eixa
quantitat, llançant la reflexió de si és necessari que siga un bar o pot convertir-se en un lloc
alternatiu.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, indica que no entraran a valorar la
reflexió de Compromís. Recorda que quan es va licitar per primera vegada, era un tipus quiosc,
i hi havia només una barra. Els que van entrar després sí que van ser posant més infraestructura
i electrodomèstics i quan van acabar la seua concessió se se'l va portar. Respecte a la
instal·lació es va pensar per a un quiosc, però per a un bar es queda curta. Insisteix que només
hi havia taules i cadires i aparells d'aire condicionat, que ja tenen molts anys i evidentment es
deterioren.
El Sr. Alcalde considera que el Sr. Saborit ha explicat la situació de les instal·lacions,
les quals tenen molts anys i la normativa canvia i la regulació és més estricta. El tècnic fa un
informe en què s'arrepleguen les necessitats per a poder realitzar l'activitat, i això és el que s'ha
reflectit en el plec de condicions.
El Sr. Encarnación es creu que són unes instal·lacions amb molts anys i respecte a la
l'explicació que ha donat el Sr. Saborit, preguntant si la instal·lació elèctrica i el
muntacàrregues també se l'han portat els últims que l'han explotat.
El Sr. Saborit li indica al Sr. Encarnación que és molt desconfiat. La instal·lació elèctrica està
allí, la qual cosa ocorre és que és antiga i no s'acomoda a la normativa actual.
El Sr. Alcalde, dirigint-se al Sr. Encarnación, pregunta que “si volia que diguera que el PP no
havia fet un bon manteniment. Això és una valoració. Els fets són que el muntacàrregues està
allí, no se l'ha portat ningú, i consideren que cal posar-ho en marxa per a obrir el local. No vol
entrar a discutir de qui és la responsabilitat del seu manteniment, recordant que l'equip de
govern ja porta dos anys en el càrrec. Hui s'està intentant posar en marxa i tant de bo hi haja
algú que ho faça.”
Finalment sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per deu vots a favor dels regidors
i regidores dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i Independents de Rafelbunyol i tres
abstencions dels regidors i regidores del grup Compromís per Rafelbunyol acorden:
“Donada compte de l'Expedient relatiu a la contractació de l'explotació del bar cafeteria sítia en
el parc d'Ausias March
Vist el contingut del Plec de Condicions redactat a este efecte.
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Vist l'informe de Secretaria informant favorablement el contingut del Plec de
Condicions.
Vist l'informe de la intervenció municipal, amb nota de conformitat.
El Ple de l'Ajuntament en exercici de la competència establida en la Disposició
Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
Acorda:
PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació de l'explotació del bar cafeteria sítia en el parc
d'Ausias March
SEGON.- Aprovar el Plec de Condicions que ha de regir la contractació de l'explotació del bar
cafeteria sítia en el parc d'Ausias March
TERCER: Procedir a la publicació de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província i en el
perfil del contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

SEXT.- APROVACIÓ DEL CONVENI PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA
D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE
VALÈNCIA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“La Diputació Provincial de València ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província
núm.128 de 5 de juliol, l'acord adoptat en sessió de 20 de juny en què s'aprova el model de
conveni per a l'adhesió a la plataforma de l'administració electrònica per a municipis de menys
de 20.000 habitants, entitats locals menors i mancomunitats de la província.
Tal com es posa de manifest en la carta remesa pel President de la Diputació, esta
plataforma es crea per a facilitar a les entitats locals de la província l'accés a la gestió
electrònica que done solució a la seua organització administrativa i documental interna, i que
facilite la relació dels ciutadans a través d'Internet, para d'esta manera complir a les
previsions de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
El Conveni regula les obligacions recíproques entre la Diputació Provincial de
València i l'Ajuntament, destacant entre les obligacions de l'Ajuntament la necessitat d'adaptar
el reglament d'administració electrònica a les previsions de la Llei 39/2015, de Procediment
Administratiu Comú, i la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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Donada la falta de mitjans personals i materials per a poder dur a terme el compliment
de les obligacions derivades de la legislació esmentada, es considera necessari que
l'Ajuntament procedisca a l'aprovació del mencionat Conveni.
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament”
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 25 de juliol de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Alcalde que és el primer pas per a adherir-se a la plataforma de
l'administració electrònica. Tenen un contacte permanent amb el cap d'este departament de
Diputació comptant amb el compromís que Rafelbunyol siga un dels primers pobles on es pose
en marxa; així compliran amb les obligacions legals i modernitzaran la comunicació entre
l'ajuntament i els seus ciutadans.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que es
tracta d'una plataforma de gestió electrònica que els permetrà tindre expedients electrònics,
treballar de manera coordinada amb altres administracions. És una proposta de vital
importància perquè marcarà un abans i un després en les administracions de la província.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, explica que la
proposta de l'alcaldia indica que açò és conseqüència de l'aprovació, el dia cinc de juliol de
l'aprovació per part de Diputació del model de conveni per a l'adhesió a la plataforma de
l'administració electrònica per a municipis de menys de 20.000 habitants, entitats locals menors
i mancomunitats de la província i bàsicament és per a complir la llei 39 i 40.
Explica el Sr. Alcalde que va ser un tema en què el Sr. Encarnación va insistir molt
quan va ser regidor de noves tecnologies. Tant el PP com Compromís han presentat mocions
exigint la modernització de l'administració local i ara, i esperen que abans que acabe l'any,
estiga a disposició de l'ajuntament.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER.- Adherir-se al referit Conveni de col·laboració per a l'adhesió a la plataforma de
l'administració electrònica per a municipis de menys de 20.000 habitants, entitats locals menors
i mancomunitats de la província, aprovat per la Diputació provincial de València el passat dia
20 de juny de 2.017 i publicat en el Butlletí Oficial de la província núm.128 de 5 de juliol de
2.017
SEGON. Tramitar l'adhesió al referit Conveni a través de la carpeta de l'Ajuntament de la Seu
Electrònica de la Diputació de València
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SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL DEMANDANT
LA REFORMA IMMEDIATA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, es llig la
següent moció.
“Durant el mes d'abril de 2016 la Generalitat Valenciana va promoure l'arreplegada de firmes
a favor d'un manifest que portava per títol "Per un finançament justa". Més de 600 entitats
valencianes, entre les que més 300 ajuntament valencians, ho van subscriure. Posteriorment, a
les Corts Valencianes han pres per unanimitat diferents acords, amb data 22 de febrer de 2017
i 5 d'abril de 2017, respecte a la necessària reforma del sistema de finançament i les inversions
de l'Estat d'acord al pes poblacional de la Comunitat Valenciana.
Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar, perquè hi ha una
coincidència total entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada esta
situació.
El manifest proposava les demandes següents:
1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes a 1 de gener de
2014, que possibilitara als valencians i les valencianes disposar d'uns servicis públics
fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permetera a l'igual l'exercici de
les competències pròpies (ocupació, vivenda, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció
econòmica) i arribar, com a mínim, a la mitjana de finançament per habitant del conjunt de
comunitats autònomes.
2. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les
transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrat almenys en 12.433 milions
d'euros des de 2002 fins a 2013, així com la definició i l'establiment d'un mecanisme de
compensació dels dits dèficits.
3. L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a
mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana i la compensació de la insuficiència
inversora dels últims anys
Ara, a fi de mantindre viu l'esperit d'aquell impuls, el ple de l'Ajuntament proposa l'acord de
les mesures que ajuden a promoure una major conscienciació entre la ciutadania de la
necessària i urgent revisió del sistema de finançament que permeta a les valencianes i els
valencians l'exercici de les seues competències i un major benestar social.
ACORDS:
1. Instar el Govern a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament
autonòmic que possibilita als valencians i les valencianes disposar dels recursos
suficients per a poder disfrutar d'uns servicis públics de qualitat i permeta, de la
mateixa manera, l'exercici de les competències pròpies,
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2. 2- Instar el Govern de l'Estat perquè les inversions territorialitzades es facen d'acord
amb el pes poblacional
3. Mostrar el suport de l'Ajuntament al manifest penjant una pancarta en la fatxada de
l'ajuntament o d'altres edificis públics amb el lema "Per un Finançament Justa",
4. Impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la
reforma necessària del sistema de finançament i la confecció de cartells i altres
materials publicitaris per a col·locar als edificis públics i dependències municipals amb
el lema "Per un Finançament Justa".
5. Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a les Corts
Valencianes i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè faciliten els
materials que editen o els acords que puguen prendre a favor de la reforma del sistema
de finançament.
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 25 de juliol de 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació és
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per quatre vots a favor, dels regidors dels
grups Socialista, Compromís per Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol i una abstenció,
del Regidor del Grup del Partit Popular.
Continua explicant que és una moció ja debatuda i el que busca és una visualització, demanant
al PP que faça un esforç i l'aprove.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, explica que és una vella
reivindicació de tots els partits que ens representen a València. Es pretén defendre els interessos
de tots els valencians. Respecte als punts 3 i 4 els pareix correcte sempre que no es convertisca
en una reivindicació ideològica. Si les pancartes van en la línia de la moció estan d'acord.
El Sr. Bondía, en representació del grup del Partit Popular, manté la postura
manifestada en comissió respecte a les seues reserves sobre l'aplicació dels punts 3 i 4 de la
Moció, d'altra banda estan d'acord a buscar un finançament justa.
El Sr. Alcalde no creu que facen gens injust per penjar una pancarta en l'ajuntament que pose
per un finançament justa. Respecte al punt 4 sobre fer la difusió del que sol·licita el govern
valencià, pensa que sí que té una certa ideologia, però els recorda que ho han votat en les Corts
de manera unànime tots els partits.
El Sr. Carbonell considera que totes les propostes poden tindre components ideològics, però hi
ha alguns que ens unixen i este seria un d'ells. Recorda que altres partits han demanat penjar
pancartes i com no ho han aconseguit han muntat embolic, recordant la petició del Partit
Popular respecte a Miguel Ángel Blanco. Insisteix que es tracta de visualitzar una petició.
El Sr. Encarnación, explica que la intenció del seu grup era votar-la a favor, però després del
comentari sobre la pancarta de Miguel Ángel Blanco, han canviat el seu vot a favor per
l'abstenció.
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El Sr. Bondía no considera molt encertada la comparació de les pancartes. Insisteix en la seua
postura.
El Sr. Carbonell, dirigint-se al SR. Encarnación, li indica que entendria la seua postura si la
moció de la pancarta de Miguel Ángel Blanco l'hagueren presentat ells i Compromís haguera
votat en contra. L'única cosa que ha volgut dir és que pancartes es pengen en molts llocs i amb
molts missatges.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per huit vots a favor de l@s regidors/as
dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol i cinc abstencions de l@s regidors/as
dels grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol Compromís per Rafelbunyol.

OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
MODIFICACIÓ De l'ARTICLE 3 DE L'ORDENANÇA FISCAL de l’'Impost sobre Béns
Immobles PER A INCLOURE UNA BONIFICACIÓ DEL 95% A IMMOBLES
RÚSTICS EN QUÈ S'EXERCISQUEN ACTIVITATS AGRÍCOLES DECLARADES DE
D'ESPECIAL INTERÉS O UTILITAT MUNICIPAL.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del Grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“De tots és coneguda l'enorme dificultat que tenen els agricultors per a mantindre
actives les seues explotacions, Cada vegada són més els que abandonen les mateixes per la
baixa o nul·la rendibilitat que tenen.
Des de COMPROMÍS considerem que l'Ajuntament pot fer un gest important de cara a
les persones que mantenen actives les seues explotacions i al mateix temps incentivar la posada
en marxa de què estan abandonades.
Tenim coneixement de les possibilitats que atorga la Llei 16/2012, de 27 de desembre,
de diverses mesures tributàries dirigides a l'impuls de l'activitat econòmica.
És per tot açò que presentem la següent PROPOSTA D'ACORD:
Modificar l'article 3 de l'Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles, a fi de
Bonificar, fins al 95% de la quota íntegra de l'impost, els immobles rústics en què s'exercixen
activitats primàries de caràcter agrícola que siguen declarades d'especial interés o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques-artístiques o de foment
de l'ocupació que justifiquen l'anomenada declaració, sempre que les crides activitats es
realitzen directament pel subjecte passiu de l'impost o per un familiar de fins al segon grau de
consanguinitat.
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Correspondrà l'anomenada declaració al Ple de la corporació i s'acordara, amb la
sol·licitud prèvia del subjecte passiu per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
 Per a la concessió de la bonificació del subjecte passiu acreditarà:
Que és el propietari
Declaració responsable de què la terra està en producció.
Figurar en el Cens Agrícola de l'Ajuntament de Rafelbunyol elaborat a este
efecte”
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. Carbonell que s'intenta bonificar els agricultors que ho demanen i si
s'aprova.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que es
tracta d'aplicar una bonificació del 95% als agricultors que cultiven la seua terra. Coneix tots
els problemes que té l'agricultura valenciana sent els culpables el partit popular i el partit
socialista. Totes les propostes que versen sobre este tema el seu grup les ha aprovat. Però cal
tindre en compte el recurs tan limitat que té este Ajuntament i amb esta proposta es pretén posar
una tarifa plana per a tots els agricultors que tinguen terres a Rafelbunyol i que estiguen en
producció, siguen de la població que siguen. El seu grup està a favor d'ajudar als agricultors de
Rafelbunyol. Com ja va dir en comissió demanaria un informe sobre la repercussió que podria
tindre esta bonificació i a quants veïns de Rafelbunyol beneficiaria, demanant que es canvie la
moció en este sentit; si no és així no l'accepten.
El Sr. Bondía, portaveu del grup del Partit Popular, reitera les paraules de comissió
sobre que és una idea positiva amb què es recolza el camp i a l'agricultura.
La Sra. Piquer Sancho, representant del grup del PSPV-PSOE, també es remet a la seua
postura de comissió, indicant que el terme no és tan gran com per a no recolzar els agricultors
que encara mantenen l'horta viva.
El Sr. Carbonell indica que els recursos són limitats en tots els llocs, recordant que s'han
aprovat els comptes de 2016 amb superàvit. Indica que allò que s'ha recaptat en 2016 per l'IBI
de rústica és de 9.200 €. Insisteix que a petició de part, serà el ple de l'Ajuntament el que
decidisca si es compleix les condicions o no per a obtindre el benefici. Afig que la proposta
plantejada per Independents és inconstitucional, a l'intentar distingir entre uns sí i altres no.
Pensen que Compromís la presentarà en més municipis.
El Sr. Encarnación respon que “ells no han fet cap proposta, i no veu normal afavorir
agricultors d'altres municipis, havent d'explicar als agricultors de Rafelbunyol que tenen terres
en altres municipis que no es van a beneficiar de la bonificació. Està bé a recolzar
l'agricultura, però gastem els nostres recursos en nosaltres mateixos.”
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Respon el Sr. Carbonell insistint en el fet que és una ajuda important que es dóna als
agricultors i que altres municipis de la comarca ja ho han aprovat i el seu grup treballarà perquè
s'aprove en tots els municipis.
Finalment sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament aprova la moció per onze
vots a favor dels regidors i 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, acordant-se en conseqüència aprovar inicialment la modificació de l'article 3 de
l'Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles pel que fa a l'establiment
d'una bonificació del 95% en les quotes corresponents de l’Impost sobre Béns Immobles de
Naturalesa Rústica en què s'exercisquen activitats primàries de caràcter agrícola que siguen
declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històriques-artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen l'anomenada declaració,
sempre que les crides activitats es realitzen directament pel subjecte passiu de l'impost o per un
familiar de fins al segon grau de consanguinitat.
Igualment s'acorda exposa l'expedient al públic durant el termini de trenta dies als
efectes d'examen de l'expedient i presentació de reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 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.

NOVÉ.- 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
segueixen-te Moció:
“A estes altures desconeixem el nombre i la naturalesa de les borses de treball actives que hi
ha en l'Ajuntament Rafelbunyol, per assumpte enfront de les necessitats de contractació de
personal, amb totes les garanties legals.
Recentment es van convocar, per la via d'urgència, la Borsa de Monitors / es de Temps Lliure i
la de Monitors / es d'Activitats Esportives, els dos per a la creació d'una Borsa de Monitors de
caràcter interí per a l'execució de programes temporals de les distintes activitats per a l'any
2017/2018. Unes borses que no servixen més que per a cobrir: l'escola d'estiu, l'escola de
Nadal, l'escola esportiva d'estiu, la setmana esportiva; però no per a cobrir necessitats
temporals en la piscina, gimnàs.

20

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

Des de COMPROMÍS considerem que la contractació pública és un assumpte molt seriós que
requerix de l'existència dels pertinents procediments.
És per tot això que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament elabore un informe on es
pose de manifest: el nombre i la naturalesa de les borses actives; i el número i la
naturalesa de les borses que caldria fer en l'ajuntament
2. Que es posen en marxa, com més prompte millor, els mecanismes pertinents per a
atendre la creació d'aquelles borses de treball que es consideren prioritàries per part
del Departament de Recursos Humans.”
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 25 de juliol de 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 manifesten a favor.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA DE FOMENT

DESÉ.- MOCIÓ EL GRUP D'INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOL·LICITANT
L'ASFALTAT I ENLLUMENAT DE VIAL EN TERME MUNICIPAL DEL PUIG.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del Grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
Moció següent:
“El trànist és fonamental per a l'articulació de les ciutats i el seu desenrotllament, és per això
per això que els Ajuntaments deuen preocupar-se pel bon l'estat de les seues vies de connexió
amb l'exterior, la qual cosa en conseqüència significa més seguretat tant per als conductors
com per als vianants que es desplacen per estes vies.
En estos moments una de les principals artèries per a l'entrada i eixida de vehicles que té
Rafelbunyol, es realitza a través de carrer de Francesc Climent en la prolongació pel terme del
Puig , una via que enllaça amb la CV300 per a connectar amb el By Pass.
Una travessia sense enllumenat i amb una elevada càrrega de trànsit, i que junt amb el mal
estat del paviment, i la falta de voreres d'emergència, fa que este tram siga perillós tant per a
la circulació de cotxes, com també per als ciclistes i vianants que circulen per ella.
Una via molt important per a la connexió amb l'exterior del nostre municipi, on cada matí
molts veïns i veïnes de la localitat utilitzen per a anar al treball, i les úniques actuacions que
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del qual s'han realitzat durant anys ha sigut el parcheo dels forats i clots que a causa de les
pluges i el trànist han ocasionat en l'asfalt.
Per tots estos motius, el Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol proposa adoptar els
ACORDS següents:
1 -Sol·licitar de l'Ajuntament del Puig la pavimentació d'esta travessia, junt la
realització d'unes voreres d'emergència que permeten millorar la seguretat i comoditat
tant per al trànsit de vehicles, com a ciclistes i vianants.
2. -Sol·licitar de l'Ajuntament del Puig la instal·lació d'enllumenat en esta via.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa de
Foment del dia 25 de juliol 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació és dictaminat
favorablement al Ple de l'Ajuntament per un vot a favor, del representant del grup Independents
de Rafelbunyol i quatre abstencions dels representants dels grups Socialista, del Partit Popular i
de Compromís per Rafelbunyol.
Continua el Sr. Encarnación explicant que es tracta d'un accés molt important per a
Rafelbunyol amb paviment defectuós i sense llum, per la qual cosa ho fan perillós per a tots en
general. Estan parlant de millorar la seguretat. Insisteix que és una artèria amb molt trànsit i els
obliga a buscar solucions. Es tracta d'un problema del nostre poble, perquè som els que més ho
utilitzem i si no insistim i pressionem no faran res. Si arriba la negativa del Puig tenim dos
actuacions, o quedar-se callats o insistir de forma continuada, demanant l'aprovació de tots els
grups polítics.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que no és la
primera moció que es presenta respecte d'això. Indica que ha parlat amb el regidor d'El Puig
titular de l'àrea d'agricultura i Medi Ambient, Vicent Porta, el qual li ha informat que
l'alcaldessa del Puig i l'alcalde de Rafelbunyol van tindre una reunió conjunta amb la
Conselleria precisament per este tema, que és la competent a solucionar-ho per atribució de la
Llei 3/2014 d'11 de juliol de la Generalitat Valenciana de vies pecuàries, art. 49.1 punt 10, en la
que s'atribuïx la competència exclusiva de les vies pecuàries a la Generalitat. Hi ha una altra llei
de rang superior, la 3/1995 de 23 de març de vies pecuàries en què indica que les competències
de les vies pecuàries són de l'Estat i a les comunitats autònomes la normativa addicional. Una
vereda és una via pecuària de menys de 20 metres, que és el cas que ocupa. També estan
regulats els seus usos, i quan passe per poblacions, es pot asfaltar, però no es permet fer res
més. De totes les maneres pensen que no està dirigia on toca, sinó que deuria dirigir-se a la
Conselleria
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, indica que s'està demanant a
l'Ajuntament d'El Puig que pague un vial. És un tema que s'ha debatut molt, s'ha intentat posar
en camins rurals de Diputació i no s'ha aconseguit.
El Sr. Alcalde, en representació del PSPV-PSOE, indica que s'ha tractat aquest tema i han
tingut la reunió en Conselleria, i fruit d'esta reunió es va aconseguir connectar el carril bici a la
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via xurra. També han tingut conversacions amb el diputat de carreteres sobre aquest camí i s'ha
quedat a tindre una reunió formal després de l'estiu. És veritat que es tracta d'una via d'accés al
municipi amb molt trànsit. Considera que les propostes no són les més adequades, sinó
sol·licitar a l'ajuntament d'El Puig perquè emprenguera accions davant de la Conselleria i
Diputació sobre aquest camí.

El Sr. Encarnación reparteix plans sobre el camí i agraïx el tarannà del Sr. Alcalde. Passa a
explicar la situació geogràfica de la vereda, que s'inicia en terme de Puçol contínua pel Puig,
travessa Rafelbunyol i segueix per Massamagrell, pel barri de la Magdalena, on ací sí que s'han
fet voreres i asfaltat, tal com demana la moció, i arriba fins Moncada. Ells també s'han llegit les
lleis, i en ella s'especifica que la Generalitat podrà delegar les competències en les entitats
locals la vigilància i conservació de les vies pecuàries en els trams que transcórreguen en el seu
terme.
Continua llegint altres articles en què s'indica que es poden asfaltar les veredes per a
aconseguir la seguretat
El Sr. Alcalde indica que és flexible en l'aplicació del ROM, però li indica que s'ha excedit
molt dels dos minuts que tenia i demana que es tinga en consideració.
El Sr. Carbonell insisteix que quan la vereda es convertix en carrer està permés asfaltar-ho,
però en aquest tram de camí, des de sempre, els han dit que no en Conselleria.
El Sr. Saborit, indica que si finalment la moció es canvia en el sentit expressat pel Sr.
Alcalde, la votaran a favor, si es manté l'actual redacció, s'abstindran.
El Sr. Alcalde sol·licita que es canvie la redacció per a aconseguir sol·licitar a l'ajuntament
del Puig que realitze les accions pertinents la pavimentació d'esta travessia, junt la realització
d'unes voreres d'emergència que permeten millorar la seguretat i comoditat tant per al trànsit
de vehicles, com a ciclistes i vianants.
El Sr. Encarnación considera que és el mateix que ells estan demanant, dirigir-se a
l'Ajuntament d'El Puig, i ells ja faran el que hagen de fer. Però no té cap inconvenient a
rectificar la moció en el sentit manifestat pel Sr. Alcalde
El Sr. Carbonell indica que el primer dia que es posa en marxa el ROM, ja ens ho estem
carregant. El ple és sobirà per a fer coses, però no per a botar-se el ROM, el qual en el seu art.
37 diu que serà en l'àmbit de les Comissions informatives on s'introduiran les modificacions.
Ara el legal seria deixar-la sobre la mesa per al pròxim ple.
El SR. Alcalde llig l'art. 37.3 del ROM, en el qual dóna peu a poder realitzar esta
modificació per a aconseguir acceptar una solució.
Finalment sotmesa a votació, amb la rectificació apuntada per l'alcaldia, la mateixa és
aprovada per deu vots a favor dels regidors i les regidores dels grups del PSPV-PSOE, Partit
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Popular i Independents de Rafelbunyol i tres abstencions dels regidors i regidora del grup
Compromís per Rafelbunyol.
El Sr. Carbonell explica l'abstenció del seu grup a causa del canvi d'última hora.

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP INDEPENDENTS DE
RAFELBUNYOL SOBRE PRESENTACIÓ DE PROJECTE SINGULAR PER A
SOL·LICITAR AJUDES FEDER D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
Per part de la Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“Des de fa alguns anys, Rafelbunyol, com molts altres localitats, han tingut un important
creixement urbanístic, creant-se noves zones àmplies i modernes, que han marcat un rumb nou,
quant a l'assentament de la població. Açò ha portat a un clar deteriorament dels cascos antics
de les poblacions, com pot ser El Pla, Barri, L'Estació, etc... unes zones que han passat de ser
nuclis important dins la localitat , a convertir-se a poc a poc en una acumulació de solars i
locals buits, carrers desèrtics i amb voreres incòmodes per als vianants , a més de
deshumanitzades, a causa de les poques ofertes que oferix la zona en tots els àmbits.
La Unió Europa des de fa anys està posant en marxa diferents ajudes, encaminades a impulsar
projectes de ciutats sostenibles , com són les nomenades Estratègies de Desenrotllament Urbà
Sostenible i Integrat (EDUSI). Uns projectes destinats a poblacions majors de
20.000 habitants i on les poblacions beneficiades poden ser finançats fins amb el 80% del seu
import total a través dels Fons Europeus de Desenrotllament Regional (FEDER), devent la
resta aportar-ho els ajuntaments, diputacions o entitats que concorren a la convocatòria.
Unes ajudes on el denominador comú ha sigut la posada en marxa de projectes
mediambientals i estalvi en emissions de C02, la qual cosa suposa rehabilitar, enfront de la
constant creació d'obra nova.
Recentment el Consell de Ministres aprovat un pla d'ajudes per a eficiència energètica
destinades a corporacions locals de menys de 20.000 habitants, per valor 336 milions d'euros.
Unes ajudes destinades a millorar l'eficiència energètica en l'edificació, i en les
infraestructures i servicis públics, arreplegues en el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel
qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que
afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni.
Un R.D. que contempla un ampli palmito d'actuacions subvencionables que van des de la
millora de l'eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i servicis públics, fins
a l'ús de les energies renovables d'usos tèrmics, autoconsum elèctric o mobilitat urbana
sostenible, i on el termini de sol·licitud va començar el passat 18 de juliol, i es prolongara fins
al 31 de desembre de 2018 o esgotament del pressupost disponible.
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Unes ajudes on un mateix ajuntament podrà presentar diversos projectes singulars
subvencionables, pels que podrà rebre fins a cinc milions d'euros, i on el requisit fonamental
serà posar en marxa projectes singulars que afavorisquen el pas a una economia baixa en
carboni. Unes subvencions que es concediran per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de
l'Energia (IDAE) en el marc del Programa operatiu Feder de creixement sostenible 2014-2020.
Fa uns mesos este Ajuntament va posar en marxa la realització d'Un Pla Integral, on a través
de consultes de participació ciutadana amb el teixit associatiu i industrial, i acompanyat de la
realització d'un estudi minuciós de les característiques econòmiques culturals d'esta localitat,
estan realitzant un Pla necessari per a la sol·licitud de moltes d'estes ajudes.
Per tots estos motius, el Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol proposa adoptar els
ACORDS següents:
1 -A través del nostre Pla Integral de Consultoria i Medi Ambient, desenrotllar una
Estratègia de Sostenibilitat per a les diferents zones de la localitat que precisen, com
pot ser el Pla, el Barri, L'Estació o altres, per a la posada en marxa de projectes
singulars d'eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i servicis
públics.
2 -Amb el resultat de l'estudi de les característiques d'estes zones i les necessitats
detectades, presentació d'un projecte conjunt o diversos individuals, per a la sol·licitud
d'actuacions encaminades a la millora de l'economia baixa en carboni en estes zones.
3 -Sol·licitar reunió amb el Diputat delegat de Projectes Europeus, Central de Servicis
Innovadors i Sostenibles i Contractació en la Diputació de València per a conéixer les
actuacions que des de la diputació s'estan realitzant en este sentit i que ens puguen
ajudar en la realització d'este projecte.
4 -En esta línia d'ajudes, sol·licitar també les reunions pertinents tant amb Diputació,
com amb les diferents Conselleries, per a conéixer des d'estes administracions que
tipus de Plans de desenrotllament estan oferint per a impulsar i incentivar estes zones”.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Informativa de Foment del dia 25 de juliol de 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació és de
tres abstencions dels i les regidors dels grups del PSPV-PSOE, i Partit Popular, un vot en contra
del representant del grup de Compromís de Rafelbunyol i un vot a favor del representant del
grup d'Independents de Rafelbunyol.
El Sr. Encarnación afig que el Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret pel qual
es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que
afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni, destinades a corporacions locals de
menys de 20.000 habitants, per valor 336 milions d'euros, ajudes que poden sol·licitar-se des
del 18 de juliol i que estaran disponibles fins a esgotar el pressupost o fins a 31 de desembre de
2018 i que en la comunitat Valenciana se subvencionarà el 50% i podran ser compatibles amb
altres ajudes d'altres administracions sempre que el total de les mateixes no supere el 100% del
pressupost del projecte. La mateixa normativa indica que el límit de subvenció per a un
ajuntament és de 5 milions d'euros el que els permet presentar diversos projectes
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subvencionables. Continua explicant les característiques de les ajudes, els criteris i les
inversions subvencionables en este programa.
Indica que els EDUSI sempre han estat però no podien accedir a ells perquè era per a
poblacions majors, ara a través d'este Reial Decret ho podran fer.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, destaca que en el
Reial Decret indica que els projectes han d'estar pressupostats al 100% i es financen al 50%.
Bàsicament són per a infraestructures, mobilitat sostenible o energies renovables. Esta moció
està avançant-se, perquè en les propostes d'acord es parla d'un Pla Estratègic que no està acabat,
ni un estudi. Pensa que és una moció que es podrà plantejar quan ja estiga acabat el Pla
d'auditoria integral, per la qual cosa demana que es deixe sobre la mesa fins que es concloga dit
pla.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, consideren que és una moció
incompleta amb molt bones intencions, però és necessari que estiga pressupostat. Cal fer molt
treball abans d'aprovar la moció, sumant-se a les paraules de Compromís respecte a la redacció
del Pla. És una moció difícil d'entendre i comporta molts conceptes i que deu buscar-se tècnics
especialitzats, per la qual cosa anuncia l'abstenció del seu grup.
El Sr. Ciges, regidor del grup del PSPV-POSE, explica que s'està treballant en la
implantació de projectes europeus, ajustats a la dimensió del municipi tant poblacional com
econòmic. Explica que s'està treballant en la redacció d'un Pla Estratègic que ens done una
fotografia exacta de la realitat del municipi a fi de poder presentar estos projectes ajustats a la
realitat. Recorda que es va aprovar l'adhesió al Pacte d'Alcaldes encaminada a la reducció
d'emissions de CO2, donant compte dels treballs que s'estan portant a terme des del
departament tècnic d'urbanisme en este sentit.
Respecte a les ajudes plantejades, es tracta d'un cofinançament al 50% i ho veuen
complicat per l'import de les actuacions i tampoc especifica on es van a dirigir. Anuncia el vot
en contra del seu grup perquè consideren que ja estan treballant en el tema, encara que estan
oberts a propostes.
El Sr. Encarnación sap que al principi de la legislatura es van fer reunions per a
demanar ajudes europees. A partir d'ací els tècnics de l'Ajuntament van assistir a accions
formatives per a posar-se al dia. Es diu que no tenim res fet i que la moció és incompleta, quan
no és així, perquè s'està elaborant un Pla Estratègic, i les ajudes es poden sol·licitar fins al 31 de
desembre de 2018 pel que la intenció de la moció és presentar la proposta oberta a totes les
possibilitats per a començar a treballar ja en la reducció d'emissions de CO2, calfar aigua del
poliesportiu…
El Sr. Alcalde li ha insistit en el temps empleat, perquè esta intervenció era de dos
minuts i ha consumit Quatre. Sap que és el primer dia, i que costarà poder posar-ho en pràctica.
El Sr. Carbonell demana que es complisquen els temps, perquè és una qüestió de
respecte. I quant a la moció insisteix que es tracta d'acords indefinits i que el Pla no existix
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encara. Es tracta de projectes que no estan en els pressupostos de 2017 i haurien de veure si hi
ha voluntat d'incloure'ls en els pressupostos de 2018. Considera que deu concretar-se la moció,
no pot presentar-se tan oberta.
El Sr. Saborit, matisa la seua anterior intervenció indicant que no era la seua intenció
dir que les tècnics municipals no eren vàlides, però per a este tipus de projectes, es necessiten
un altre tipus de tècnics, pels actuals no són competents per a realitzar projectes d'eficiència
energètica.
El Sr. Ciges reitera la seua primera intervenció, insistint que els punts d'acord ja els
estan realitzant.
El Sr. Encarnación explica que no intenta fer competència a l'equip de govern,
simplement han vist l'oportunitat amb l'aprovació d'este Reial Decret. Respecte als tècnics sap
que han fet molts cursos de formació en ajudes europees. Insisteix que es poden presentar fins a
final de l'any que ve i que no cal que siguen projectes de 5 milions d'euros.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per huit vots en contra dels
regidors i les regidores dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol, tres
abstencions dels regidors i regidora del grup del Partit Popular i dos vots a favor del regidor i
de la regidora d'Independents de Rafelbunyol.

DESÉ SEGON.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D'INDEPENDENTS DE
RAFELBUNYOL SOBRE ACTUALITZACIÓ DELS PROTOCOLS D'EMERGÈNCIA I
EVACUACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RAFELBUNYOL, O LA SEUA
ELABORACIÓ SI NO ELS HAGUERA.
Per part de la Sra. Barrachina, regidor del grup Independents de Rafelbunyol, es llig la
següent moció
“Fa uns pocs mesos va tindre lloc un gran incendi en el polígon industrial de Font el Pitxer a
Paterna, on es va incendiar una planta de productes químics, un incendi que va posar de
manifest la vulnerabilitat d'este important polígon, i les poques mesures previstes en matèria
d'emergència i evacuació del mateix.
Rafelbunyol disposa de dos polígons industrials, on hi ha instal·lades empreses de qualsevol
tipus, constituint el principal motor econòmic i d'ocupació de la localitat, i on existixen en
funcionament almenys tres importants gasolineres, mes a part molta indústria que per als seus
diferents processos precisen de gasos industrials i depòsits de combustible.
Estes circumstàncies junt amb l'increment tant de trànsit rodat, com de persones, fan que estos
espais siguen vulnerables i tinguts en compte a l'hora de prendre mesures preventives respecte
a possibles accidents. És per això que l'Ajuntament de Rafelbunyol, davall l'empar de la
legislació vigent, té l'obligació d'adoptar mesures tendents a garantir la seguretat d'estos
espais davant de possibles accidents, i per a això deuran de comptar amb Plans actualitzats
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d'Emergència i Evacuació necessaris, així com el coneixement de les empreses instal·lades en
el seu terme municipal.
Per tots estos motius, el Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol proposa adoptar els
ACORDS següents:
1 -Actualitzar els protocols, i si no els haguera elaboració d'un Pla d'Emergència i
Evacuació de tot el polígon industrial, i traslladar d'això a les empreses d'este polígon.
2. Disposar d'un registre d'empreses actualitzat del nostre polígon, on s'indiquen els
processos productius, i tots els materials empleats o emmagatzemats, per si foren
considerats d'alt risc.
3. Que l'Ajuntament vigile l'aplicació en tota la indústria del municipi del Decret
222/2009, d'11 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova la Norma sobre Plans
d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència. Vetlant perquè les empreses complisquen
amb les seues obligacions quant a plans d'Emergència i Evacuació.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de Foment del dia
25 de juliol de 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació és dictaminat favorablement al Ple
de l'Ajuntament per tres vots a favor dels representants dels grups del PSPV-PSOE i
Independents de Rafelbunyol i dos abstencions dels representants dels grups de Compromís i
del Partit Popular.
Explica el Sr. Encarnación que la moció és conseqüència de l'incendi de Font el Pitxer.
Es tracta d'una moció que s'ha presentat en molts ajuntaments i s'ha aprofitat per a fer
campanyes informatives. Compten amb dos polígons industrials, amb tres gasolineres i moltes
empreses amb productes inflamables o tòxics.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, indica que en
comissió van tirar a faltar que l'equip de govern explicara el que tenen, perquè la moció demana
que s'actualitze, però si no hi ha deuran fer-se. Quant al registre d'empreses pensen que existirà
pel que ho veuen redundants, i que l'ajuntament vigile és una cosa obvia, per la qual cosa
igualment sobren fins a punts d'acord. Insisteix a sol·licitar a l'equip de govern que explique en
quina situació estem respecte d'això. Anuncia el vot a favor del seu grup.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, explica que els protocols són
necessaris per a poblacions de més de 20.000 habitants, això no vol dir que no haja que tindre.
Afig que hi havia plans d'emergència, d'ubicació d'hidrants de boques de regs que tenien la
policia local, els bombers, la guàrdia civil… Respecte al registre d'empreses hi ha un
avantprojecte de llei de la GV de gestió, modernització i promoció d'àrees industrials de la
Comunitat Valenciana on es contempla tot açò. Quan entre en vigor la Llei, que està prevista
que siga a l'octubre, es regularà tot açò, per la qual cosa demanaria que es deixara sobre la
taula, perquè els obligarà a moltes coses més.
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El Sr. Ciges, regidor del grup del PSPV-PSOE, respon que no hi ha un protocol
d'emergència. Sí que és cert allò que s'ha explicat pel Sr. Saborit respecte als plans, però no
estan en contra de millorar o d'elaborar un protocol d'emergència d'acord amb les necessitats
del municipi. Quan entre en vigor esta llei i és superior al que demana la moció, no hi haurà
inconvenient.
El Sr. Encarnación indica que en el punt un ja diu que si no hi ha el protocol que
s'elaborara. Quant al punt número dos, està clar que existix, però demana més informació sobre
els productes que utilitzen. Desconeixien l'avantprojecte de Llei, però els pareix perfecte. En
definitiva la moció demana seguretat.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per unanimitat.

DESÉ TERCER.- PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEUA INCLUSIÓ EN L'ORDE DEL
DIA, MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE SITUACIÓ
DELS SISTEMES CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS MUNICIPALS I CEIP DE
RAFELBUNYOL
Sotmesa a votació la seua inclusió en l'orde del dia, la mateixa és ratificada per
unanimitat.
A continuació, per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de
Rafelbunyol es llig la proposta següent:
“El risc d'incendi en qualsevol edifici està sempre present, per això és necessari que les
administracions publiques complisquen i facen complir que els edificis disposen de les
instal·lacions i equips de protecció contra incendis adequats.
El bon manteniment de centrals de detecció d'incendi, junt amb els extintors, boques
d'incendi i mànegues són fonamentals en els edificis públics si volem protegir la salut i
seguretat de tots. Ja que si un l'incendi es materialitza, és necessari i fonamental comptar amb
estos sistemes convenientment instal·lats, on el manteniment d'estos, ha de ser obligat i
fonamental per a combatre els possibles incendis, ja que en cas contrari no sols no
aconsegueixen l'objectiu per al que estan dissenyats, sinó que a més poden arribar a crear una
situació de falsa confiança i seguretat, que pot provocar tragèdies o danys materials encara
majors.
Durant els primers mesos d'esta legislatura es va realitzar una revisió de les
instal·lacions contra incendis dels edificis públics, per a posteriorment realitzar una reunió
amb els tècnics d'empresa que realitza estos servicis, i on vam poder constatar una situació
alarmant en molts dels nostres edificis, com són:
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CEIP RAFELBUNYOL. Unes instal·lacions en la qual tots els dies passen al voltant de
1000 xiquets i on ens van informar que la central de detecció d'incendis es trobava espatlada
des de feia diversos anys, una situació de què era coneixedora l'ajuntament , però que
incomprensiblement no havien donat les ordes per a la seua reparació i posada en
funcionament de nou.
CASA DE LA CULTURA Un edifique que es va inaugurar per última vegada en el 2009
i on una moderna central de detecció d'incendis, encara no havia sigut posada en marxa des de
la seua inauguració, a la qual cosa cal sumar els extintors, que obligatòriament s'han de
revisar tots els anys, però que tampoc sorprenentment, havien sigut revisats des de la seua
instal·lació.
AUDITORI. Mateixa situació que la casa de la cultura.
El Centre Social i l'edifici de l'EPA també presentaven greus deficiències en el
manteniment dels seus sistemes contraincendis.
Per tots estos motius, el Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol proposa
adoptar els ACORDS següents:
1 -Revisió i implantació de no existir, de plans d'emergència en els edificis públics i
espais de pública concurrència que per les seues condicions les normatives vigents
obliguen a l'existència d'estos. Uns plans d'emergència la planificació i organització
dels quals puga servir per a la utilització òptima dels mitjans tècnics previstos amb la
finalitat de reduir al mínim les possibles conseqüències humanes i/o econòmiques que
pogueren derivar-se de la situació d'emergència.
2 -Informe de la situació en què es trobaven al principi d'esta legislatura els sistemes
contraincendis en cada un dels edificis públics, i CEIP de Rafelbunyol, on es detall la
situació de posada en marxa i funcionament de les centrals de detecció d'incendis, i
també les revisions realitzades de manteniment tant dels extintors, com de les mànegues
d'incendis en cada un dels edificis.
3 -Mateix informe que el punt dos, però detallant la situació actual d'estos edificis.
4 -Informe de l'obligació que tenen els Ajuntaments del compliment de les normatives
vigents per al manteniment dels sistemes contraincendis en els edificis públics i
col·legis dependents d'este.
5 -Publicació d'estos informes en la Web de l'Ajuntament.”
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que a l'inici
de la legislatura es va fer un estudi i l'empresa de manteniment va explicar la situació del
moment, que és allò que s'ha reflectit en la moció. En el seu moment es va posar tot en marxa
per a poder arreglar-ho. Tot el problema ve perquè ho van publicar en un Butlletí com a
informació i el Partit Popular ha respost dient que “estem creant una alarma social sense
fonament”, recordant el tema de les llicències d'activitat dels locals municipals. El que
demanem en la moció és que se sàpia la realitat de tot a través d'un informe i saber la situació
en què es troba.
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El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que no
considera que tinga res d'urgència la moció, però per tradició sempre ho accepten bàsicament
perquè eren d'urgència o bé perquè no la posaven en l'orde del dia l'anterior alcalde i presentarla així era una manera de poder debatre-la. Vosté mateix ha reconegut que la moció pretén
dirimir una guerra política entre dos grups polítics i que siguen els tècnics municipals els que
diguen qui té la raó. És veritat que hi ha empreses contractades per a revisió i manteniment
d'extintors. Li recorda al Sr. Encarnación estava en el govern i sap com estava la situació i ara
pareix que haja entrat la urgència. Conclou indicant que si es presenten més mocions d'este estil
votarà en contra de la urgència.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, indicant que “els sorprén que haja
presentat ara la moció, després de mitja legislatura, si tan urgent és, preguntant-se perquè ha
tardat tant. Respecte al contingut els pareixeria correcte si fóra per a treballar i millorar les
instal·lacions, però és una moció amb un fons polític conseqüència d'uns butlletins informatius
dels partits. Respecte a l'alarma social creada, es referien quan va fer la falsa propaganda que
no hi havia llicència d'activitat dels edificis públics quan el Sr. Secretari en el seu informe va
indicar que no eren necessaris, o quan va dir que els edificis públics no tenien segur, cosa que
no era certa. No volem justificar-nos. Respecte als extintors, la revisió l'està realitzant la
mateixa empresa que en l'anterior legislatura i els informes poden fer-se de moltes maneres”,
passant a explicar com es realitzaven estes inspeccions. Referent a la Casa de la Cultura, hi ha
informes tècnics que indiquen que es pot obrir i posar en funcionament. Respecte a la falta
d'alarma contra incendis, ningú els va informar d'esta incidència, desconeixent l'existència
d'informes respecte d'això. Quant als plans d'emergència, l'empresa contractada els va
comunicar la necessitat d'elaborar-los i es va realitzar de manera immediata. Respecte del
col·legi, eixe tema és competència de la conselleria.
El Sr. Alcalde indica que els edificis públics sí que tenen plans d'emergència realitzats
per l'empresa SERMESA i que es revisen anualment. Respecte als altres punts d'acord de la
moció passa a llegir l'informe de la tècnic municipal respecte d'això en el que conclou que
l'empresa va fer un informe en què indicava que hi havia edificis que no es revisaven perquè no
els havien informat de la seua posada en funcionament, piscina descoberta, parc la Senyera…
Totes les reparacions s'han fet ja, i a hores d'ara està tot correcte respecte d'això. Anuncia
l'abstenció del seu grup perquè és un conflicte polític entre dos partits i no és un plenari el que
ha de dir qui té la raó, encara que reconeix que hi havia deficiències al principi de la legislatura.
El Sr. Encarnación indica “que li han titlat de mentider i mai hem fet demagògia.
Respecte a la urgència, sempre s'ha presentat tot i mai han posat inconvenients, i ara ens ho té
de recriminar. No cal desvirtuar la moció i el motiu ha sigut per a donar informació a la gent.
Si en els informes s'indicara que estiguera enganyant a la població seria el primer a demanar
disculpes”, insistint que el Sr. Saborit no complia amb l'obligació que es revisaren els edificis
en matèria contra incendis.
El Sr. Carbonell reitera que ha aprovat la urgència moció i ja ha dit que altres vegades
se'l pensarà; en este cas la urgència de la moció deriva de quan es llig el butlletí del Partit
Popular.
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El Sr. Saborit, contesta al Sr. Encarnación que li ha atacat manifestant que només es
paseab amb el cotxe; li ha posat en relleu el seu sou i ha posat en dubte que ho guanyara bé.
Reitera que el Sr. Encarnación no diu la veritat, perquè dóna a entendre que sabent no van
realitzar actuacions i que eren coneixedors que l'alarma del col·legi no funcionava quan això no
és així. Si ho hagueren sabut s'hauria donat les ordes perquè es repararà.
El Sr. Encarnación respon que si el Sr. Saborit no s'assabentava de res, i potser no siga
mentider però si un incompetent. Reconeix que és una moció política, com moltes altres que es
presenten.
Finalment sotmesa la proposta a votació, la mateixa és desestimada per dos vots a favor
dels regidors i les regidores del grup Independents de Rafelbunyol, tres vots en contra dels
regidors i regidores dels grups del Partit Popular i huit abstencions dels regidors i les regidores
dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per Rafelbunyol.

ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES

DESÉ QUART.- DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS De l'AJUNTAMENT EN
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL “EL CAMÍ DEL SANT GRIAL
Explica el Sr. Alcalde que en la comissió d'Activitats Ciutadanes en sessió de 25 de juliol de
2017 es va acordar que el representant titular fora el Sr. Víctor Encarnación i el substitut el Sr.
Juan Carlos Bondía. Si no hi ha cap inconvenient podem passar a votació.
Preguntats els portaveus dels grups polítics, tots es manifesten a favor
En conseqüència el ple de l'ajuntament va acordar per unanimitat acorda procedir al
nomenament dels següents representants en l'Associació Cultural “El camí del sant Grial”:



Representant titular: D. Víctor Encarnación Furió, del Grup Municipal Independents de
Rafelbunyol.
Representant suplent: D. Juan Carlos Bondía Puig, del grup Municipal del Partit
Popular.

DESÉ QUINT.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE
CONSCIENCIACIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA DE
CICLISTES I CONDUCTORS
Per part del Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, es llig la moció següent:
“De tots és conegut els accidents d'atropell de ciclistes en les carretes valencianes i
espanyoles, donat el desconeixement tant per ciclistes i conductors de les normes de trànsit.
Una interpretació errònia de les normes de trànsit pot posar en risc la seguretat viària de tots.
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

També el com actuar o el dubte que fer en un accident de circulació.
Tant per als ciclistes com per als conductors hi ha moltes normes de trànsit que les
desconeixem tant per a carretera com per a ciutat.
Cert és que s'està realitzant una campanya estatal de conscienciació sobre este greu problema.
Així i tot, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES D'ACORD:
1.-Que la policia local amb l'ajuda de l'ajuntament elaboren un díptic explicatiu de
conscienciació per a la millora de la seguretat viària de ciclistes i conductors i es
repartisca entre els veïns i els llocs habituals del municipi.
2.-Que l'ajuntament també ho publique en el Facebook i en la pàgina web de
l'Ajuntament.
Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Informativa d'Activitats Ciutadanes del dia 25 de juliol de 2017, en la que l'assumpte va ser
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Saborit que és una campanya que s'està fent a nivell nacional a fi de conscienciar
la gent com actuar i comportar-se tant per als conductors com per als ciclistes. Ho va parlar
amb el Sr. Inspector i estava disposat a col·laborar.
La Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, indica que veuen positiva
realitzar una campanya de conscienciació. Un bon estat de les vies públiques és important i no
entén perquè voten en contra de mocions que proposen estes millores, anunciant el vot a favor
del seu grup.
El Sr. Carrera, regidor del grup de Compromís per Rafelbunyol, proposa posar-se en contacte
amb l'associació de ciclistes que ja tenen molta informació elaborada respecte d'això, a fi de
facilitar el treball als tècnics i a la policia local, anunciant el vot a favor del seu grup.
Sotmesa la proposta a votació, el ple de l'ajuntament l'aprova per unanimitat.
DESÉ SEXT.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE
PUBLICACIÓ DE MOCIONS I PROPOSTES EN LA WEB De l'AJUNTAMENT.
Per part de la Sra. Alabort, regidor del grup del Partit Popular, es llig la moció següent:
“La legislació que regula el funcionament de les Entitats Locals ens diu que és funció de
l'Alcalde fer complir les Ordenances i Reglaments municipals, ordenar la publicació i executar
i fer complir els acords de l'Ajuntament.
Les mocions té una importància extraordinària en el joc democràtic dels municipis i la majoria
de les propostes busquen tindre un impacte directe en el poble i, per tant, milloren o solucionen
problemes reals i concrets. Per este motiu aprovar una moció equival a adquirir un clar
compromís per a executar el que acorda. A més en el desenrotllament d'una democràcia més
oberta, transparent i participativa es fa necessari que la ciutadania tinga accés a la informació
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pública com a element indispensable i eix fonamental de la rendició de comptes dels òrgans de
govern de l'Administració Pública.
Som conscients que el treball i la labor de realitzar el desenrotllament dels informes de
seguiment de les mocions pel personal de l'ajuntament és un treball molt costós i laboriós i al
mateix temps: poc resolutiu per al lector.
Donada la importància i necessitat del tema, des de Populars de Rafelbunvol, volem aportar
una proposta en què tant regidors com qualsevol ciutadà/a puga accedir a la informació de la
moció que li interesse en la web de l'Ajuntament sense haver de buscar en l'acta que es
publicada. L'organització del dit contingut en una taula suposaria mostrar tota la informació
d'una manera clara, senzilla i visual amb la finalitat d'oferir als veïns i veïnes sobre l'eficàcia i
resultat del treball dels regidors i regidors del seu Ajuntament. Per tot el que exposa el Grup
Popular de Rafelbunyol eleva al Ple les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. L'accés a la informació pública és element indispensable i eix fonamental de la
rendició de comptes dels òrgans de govern de l'Administració Pública a la ciutadania:
per això, des de Populars de Rafelbunyol proposem que es modifique el contingut de la
informació que apareix dins de l'etiqueta RESUMS PLENS que es troba en el submenú
PLENS que al seu torn, apareix en el menú principal AJUNTAMENT de la Web de
l'Ajuntament per un contingut més accessible i dinàmic per a la ciutadania. Estem
segurs. que milloraríem la imatge que en l'actualitat tenen els ciutadans sobre els que
els representen, augmentant el grau de confiança amb una Administració més pròxima
i pròxima.
2. Els ítems a mostrar en la taula serien els següents:
 Data: Data presentació
 Moció: Titule de la moció jo un enllaç d'accés directe al text de la moció presentada en
format pdf
 Proposta: Partit polític que la presenta
 Registre: Número de registre de la moció
 Votació: per partits amb icona per a representar cada una de les possibles votacions (a
favor. en contra. abstenció o unanimitat)
 Situació: Iniciada, En procés, Executada o Desestimada
3. Són molts els municipis i ciutats que organitzen en taules de continguts la informació
sobre les mocions: Entre ells, el municipi d'Alboraya, per exemple.
A manera de proposta, i amb la finalitat que resulte més intel·ligible de manera visual
mostrem una taula exemple per a dur a terme l'organització dels punts d'informació
exposats en l'exposició de motius:
 A l'accedir a l'etiqueta "Resums Plens". accediríem a la taula resum de les mocions, en
la que les mocions es classificarien en un índex per anys:
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Mocions 2017
2017
Data
27-4-17
27-4-17
o

2016
Moció títol
Títol 1
Títol 2

Al seleccionar la icona s'accedirà a una nova finestra en què apareixeria una
taula amb la informació exposada anteriorment i l'accés a la informació de la
moció al seleccionar el títol d'esta, s'obriria un nou arxiu en format .pdf on es
mostrara el contingut de la moció presentada pel partit polític:
Votos a favor

Any

2015
Veure

Data

Titol Moció
Número registre

Partit
 PSPV
 PP
 Compromís
 Idra

Votos en contra
Resultat
 A favor
 En contra
 Abstenció
 Aprovada
Unanimitat

Abstenciones
Estat
 Iniciada
 En procés
 Ejecutada
 Desestimada

PSPV
2017

27-4-17

Títol u a mode de
prova

PP

27-4-17

Títol u a mode de
prova

2017

…..

…..

Desestimada

Compromís

Registre: 342-E

2017

PP

Idra

PP

Aprobada
Unanimitat

Iniciada

Registre: 343-E
…..

…..

…..

Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Informativa d'Activitats Ciutadanes del dia 25 de juliol de 2017, en la que l'assumpte va ser
dictaminat favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Continua explicant que l'aprovació de la moció, tal com es va quedar en comissió, suposaria
l'eliminació dels informes de secretaria del seguiment de mocions i se substituiria per esta taula.
Des del Partit Socialista es va proposar que no fóra amb caràcter retroactiu, per la qual cosa
demana que es realitze des d'este ple.
La Sra. Barrachina, regidor del grup d'Independents de Rafelbunyol, li pareix ben tot el que
siga millorar, però pregunta si tècnicament ja estan formats els treballadors per a poder realitzar
el que demana la moció.
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El Sr. Carrera, regidor del grup de Compromís per Rafelbunyol, anuncia el vot a favor del seu
grup i ja es veurà com pot fer-se i a poc a poc implementar-ho.
La Sra. Piquer Sancho, explica que en comissió va dir que calia separar el portal de
transparència i la web d'informació. En la mesura de les nostres possibilitats, i vist en l'època
estival en què estem, i de l'estudi de l'estructura, es realitzaran tots esforços que necessiten.
Explica que quan estaven en l'oposició, este treball ho feien en el seu web.
La Sra. Alabort pensa que el més costós serà fer l'estructura, després serà més fàcil
complementar la informació.
Sotmés l'assumpte a votació, la Moció és aprovada per unanimitat.

DESÉ SÈPTIM.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP COMPROMÍS PER
RAFELBUNYOL
SOBRE
IMPLEMENTACIÓ
EN
EL
PORTAL
DE
TRANSPARÈNCIA DE LA INFORMACIÓ RELATIVA A L'AGENDA
INSTITUCIONAL I GASTOS DE DIETES, USOS DE VEHICLES OFICIALS I
REGALS.
El Sr. Carrera, regidor del grup Compromís per Rafelbunyol llig la moció següent:
“A principis d'esta legislatura, en concret al ple de juliol de 2015, presentarem una moció per
a l'elaboració i posada en marxa d'una normativa de transparència i bon govern; va ser
aprovada i portada a la pràctica. Després, al llarg de la legislatura, hem estat pendent del seu
compliment i actualització perquè pensem que és un aspecte fonamental de la política. És per
este motiu que ara volem proposar una modificació que amplie la informació que totes les
veïnes i veïns del poble tenen al seu abast en relació a l'activitat de la corporació local i els
diners públics.
Opinem que el portal de transparència faria un salt qualitatiu si es publicaren les agendes
institucionals dels i les regidores municipals, així com de qualsevol personal tant laboral com
funcionari que exercisca en algun moment tasques de representació o acompanye algun dels
càrrecs electes. A més, de publicar l'agenda, demanem que s'informe sobre el cost o gastos de
cada acte detallant per conceptes (menjars, nombre de comensals, desplaçaments, etc), de l'ús
de vehicles oficials i també dels regals adquirits i entregats.
Per tant, és per tot allò exposat que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Que en el portal de transparència municipal s'implementen els canvis mencionats en
l'exposició de motius i que es realitzen abans de la celebració del següent ple.
2. Que es creu un canal de comunicació directe, per exemple un correu electrònic
específic, per mitjà del qual regidores i regidors podem traslladar la informació per a
ajudar a mantindré actualitzada l'agenda i resta de dades.
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Per part del Sr. Secretari es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Informativa d'Activitats Ciutadanes del dia 25 de juliol de 2017, en la que l'assumpte va ser
dictaminat favorablement al ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Sr. Carrera que és un pas més per a implementar el portal de transparència i
tindre més comunicació i major transparència. És quelcom que es pot fer quan estiga
estructurada la nova web. Va haver-hi un intercanvi d'opinions de com comunicar a
l'administració la informació dels regidors per a poder pujar la informació.
Aclarix la Sra. Piquer Sancho, que l'empresa que ha realitzat la pàgina, els va oferir el
cost d'eixe mòdul, per la qual cosa ho intentaran posar en marxa, perquè té una estructura prou
rígida. El que va indicar en comissió és que realitzarien la formació dels responsables de cada
àrea perquè vaja pujant la seua informació.
Explica el Sr. Secretari que per a pujar els continguts s'havia de contactar amb l'empresa
que realitzava els treballs. Ara ja tens eixes contrasenyes. Indica que ell ha passat informació
sobre dietes, regals… Però moltes vegades no depén de l'administració, perquè si no es passa la
informació per part dels regidors, no poden mantindre la pàgina actualitzada.
Preguntats la resta de portaveus tots es manifesten d'acord.
El Sr. Carrera indica que després de l'explicació facilitada, òbviament per al pròxim ple
no estarà, però demana que es pose en marxa per al següent.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

DESÉ OCTAU.- PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEUA INCLUSIÓ EN L'ORDE DEL
DIA, APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER AL MANTENIMENT DEL CENTRE DE
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
Sotmesa a votació la seua inclusió en l'orde del dia, la mateixa és ratificada per unanimitat
Explica el Sr. Alcalde que es tracta d'aprovar el conveni que se subscriu amb la
Diputació provincial per al pròxim curs escolar, mantenint les mateixes clàusules que l'any
passat.
Preguntats els grups polítics es manifesten a favor.
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat adopta l'acord següent:
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Donat compte de l'escrit remés per l'Excma. Diputació Provincial de València de data 29 de
juny de 2.016 en la que remeten la proposta de Conveni de Col·laboració entre la Diputació de
València i l'Ajuntament de Rafelbunyol per al manteniment del Centre Municipal de Formació
de Persones Adultes, sol·licitant, la remissió de la resolució d'aprovació per part de
l'Ajuntament.
Considerant l'oportunitat de procedir a l'aprovació del Conveni de col·laboració entre la
Diputació de Valenciana i l'Ajuntament de Rafelbunyol per al manteniment del Centre
Municipal de Formació de Persones Adultes,
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Aprovar el Conveni a subscriure amb la Diputació de València per al manteniment
del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes
SEGON: Delegar al Sr. Alcalde D. FRANCISCO ALBERTO LOPEZ LOPEZ, perquè amb la
seua firma formalitze el mencionat Conveni
TERCER: Donar compte de la present resolució a la Diputació Provincial de València.

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 2n TTRE. DE 2.017
Es dóna compte de la remissió al MINHAP de l'informe sobre el període mitjà de
Pagament corresponent al segon trimestre de 2.017 en el que es reflecteix la capacitat de
pagament en dies que té l'Ajuntament, i que en el dit trimestre ha resultat de 0,40, amb una ràtio
d'operacions pagades de -3,71 i d'operacions pendents de pagament 4,85.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat

SEGON.- DACIÓ DE COMPTES De l'INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS
TERMINIS EXIGITS PER LA LLEI 15/2010 DE MOROSITAT EN LES OPERACIONS
COMERCIALS RELATIUS AL 2n TRIMESTRE DE 2.017
Es dóna compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2.017 del
que es desprén que s'han realitzat 467 pagaments dins període legal per import total de de
322.101,55 € i 8 pagaments fóra del període legal per un import de 5.548,33 €, no meritant-se
interessos, i tenint una mitjana de pagament de 26,29 dies.
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El Ple de l'Ajuntament queda assabentat

TERCER.- INFORMACIÓ COMPTABLE A SUBMINISTRAR AMB CARÀCTER
PERIÒDIC AL PLE De l'AJUNTAMENT.
En compliment del que establixen les bases d'Execució del Pressupost es facilita la següent
informació comptable:
-Execució del pressupost d'ingressos corrent
-Execució del pressupost de gastos i les seues modificacions
-Moviments i situació de tresoreria.
Se n’adona detallada dels extrems més destacats, com són el que l'import total de drets
reconeguts siga superior al d'obligacions reconegudes, per l'impacte del reconeixement de drets
corresponents a la totalitat del padró de l'IBI urbà que està en fase de recaptació en el seu segon
termini. També s'indica que hi ha modificacions pressupostàries en el capítol 1 del capítol de
personal com a conseqüència de la generació de crèdits per ingressos al finançar-se diversos
programes de promoció d'ocupació.

QUART.- 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.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, sol·licita informació respecte al Decret 587,
sobre llistat d'aspirants per a la bossa de tècnics municipals. Informa el Sr. Secretari que s'han
presentat per a arquitectes 3 candidats, per a arquitecte tècnic un candidat i per a enginyer
tècnics 2.
També sol·licita aclariment del Decret 595 sobre dietes a l'alcalde, perquè no posa a què fa
referència. Aclarix el Sr. Alcalde que va ser el viatge a Brussel·les.

QUINT.- INFORMES DE L'ALCALDIA
No es van produir.
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SEXT.- INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

Informa la Sra. Gimeno, regidora del grup del PSPV-PSOE i representant en l'EMSHI,
explica divendres passat van tindre assemblea i l'únic punt conflictiu és entre l'Ajuntament de
Manises i Picassent i l'EMSHI pel sistema de compensació per les plantes potabilitzadores amb
la sentència del TSJ sobre el tema. Indica que van votar tots a favor menys els dos ajuntaments
afectats, indicant que tenen al seu abast el resum que els van passar sobre el tema

SÈPTIM.- PRECS I PREGUNTES
A continuació, el Sr. Saborit, portaveu del Grup Partit Popular per Rafelbunyol, formula
les següents preguntes presentades per escrit:
1.- Tal com va dir l'alcalde, Fran López, i després de dos anys; Ja tenen el seu equip de govern
un pla estratègic esportiu per al municipi de Rafelbunyol? Ens pot facilitar el seu contingut?
Respon el Sr. Alcalde que no.
2.- A continuació, realitzem una sèrie de preguntes presentades per registre d'entrada de les
quals, en data de hui, NO hem rebut cap resposta per part de l'equip de govern:
1. Ens pot facilitar una còpia de l'informe realitzat pel tècnic municipal en què es
detallaven tots els requisits necessaris per a la col·locació d'un quiosc en el
poliesportiu municipal quan nosaltres ho sol·licitem? Ens pot explicar per quin motiu
ara no ha sigut necessari complir res del que es detallava en el dit informe?
2. Pot el tècnic municipal realitzar-nos un informe en què consten les diferències legals
dels costosos requisits que se'ns van presentar quan el Partit Popular va sol·licitar el
trasllat del quiosc siti en el Complex Paco Camarasa i el quiosc que hi ha actualment
instal·lat en el Poliesportiu Municipal?
El Sr. Alcalde dóna lectura a l'informe subscrit per l'enginyer tècnic municipal que indica
el següent:
“En relació a la concessió de la llicència d'utilització d'un Quiosc Portàtil en el
Poliesportiu Municipal, on se'm trasllada que emeta un informe petició dels Regidors del
Grup Municipal del Partit Popular que sol·liciten saber la diferència entre el trasllat que
van sol·licitar del Quiosc-Bar del CE PACO CAMARASA, amb l'actual concessió d'un
Quiosc Portàtil, procedisc a informar el següent:
El Quiosc-Bar del CE PACO CAMARA5A, té llicència d'activitat de Cafeteria, consta d'un
mòdul de fusta i una carpa metàl·lica amb lones d'ombra per a la protecció de les taules a
què dóna servici, per tant per a este tipus d'activitat s'ha de fer complir la llei 14/ 2010, de
3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, així com
el Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de
40

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

desplegament de la dita llei, encara que tinga el caràcter de portàtil i desmuntable.
Quantes als lavabos independents que se sol·licitaven, ve computat per l'aforament.
El Quiosc Portàtil de la concessió, l'activitat a realitzar és la de venda de begudes, gelats i
menjars envasades, no ve classificat dins de l'epígraf 2.8 del catàleg de l'annex de la llei
14/2010, d'activitats d'hostaleria, i segons ve indicat en el Decret 143/2015, d'11 de
setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la leyI4/201O,
la definició del Quiosc és: "Es considera com a Quiosc la instal·lació, amb superfície
només per als prestadors de servici, ubicat en el via pública o en zones comunes de
l'immoble...".
Espere haver aclarit la diferència sol·licitada, no obstant em pose a la disposició dels
Regidors del Grup Municipal del Partit Popular o qualsevol altre Grup Municipal, per a
les consultes necessàries.
A continuació indica el pressupost realitzat pels tècnics municipals per al trasllat de les
instal·lacions proposades que ascendix a 102.000 €.
3. Qui ha decidit o ha donat l'orde de col·locar un reductor de velocitat en els carrers
Calvari i El Carrer Verjurat del Miracle? Ens poden facilitar l'informe del tècnic
favorable de la col·locació dels reductors de velocitat en El Carrer Calvari i Carrer
Verge del Miracle?
El Sr. Alcalde llig l'informe emés per l'arquitecte tècnic respecte d'això.
Que com a redactora i directora d'obra i execució del Projecte de Reforma de
Pavimentació de la Xarxa Viària del Nucli Urbà de Rafelbunyol, se'm requerix per
l'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL perquè emeta un informe sobre la pregunta del
Partit Popular de Rafelbunyol respecte d'això dels “reductors de velocitat” executats en
els carrers Calvari i Verjurat del Miracle. En vista de tot això, la tècnic que subscriu
INFORMA:
Que el Partit Popular pregunta “Qui ha decidit o ha donat l'orde de col·locar un reductor
de velocitat en els carrers Calvari i El Carrer Verjurat del Miracle? Ens poden facilitar
l'informe del tècnic favorable de la col·locació dels reductors de velocitat en El Carrer
Calvari i Carrer Verge del Miracle?”
Que en juliol de 2016, la tècnic baix firmant redacta Projecte de Reforma de Pavimentació
de la Xarxa Viària del Nucli Urbà de Rafelbunyol per a accedir a la subvenció de Pla de
Camins i Vials de la Diputació Provincial 2016-2017, projecte que es va modificar al
gener de 2017 per a adaptar el Plec de Condicions del mateix a la normativa PG-4/88
respecte als regs descrits en el projecte segons sol·licitud de la Diputació de València de
novembre de 2016.
Que previ a la redacció del projecte es van mantindre conversacions tant amb la regidoria
d'Obres, com amb la llavors regidoria d'Urbanisme, com amb la Policia Local, per a
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adaptar el projecte a les necessitats municipals, reflectint-les en el mateix dins de les
limitacions pressupostàries existents en el moment de la redacció.
Que, entre altres, una de les necessitats en la xarxa viària era l'execució de “reductors de
velocitat” en punts negres del nucli urbà, sent estos quinze.
Que el motiu de la subvenció no reflectia l'execució de “reductors de velocitat” ni
senyalització ni pintura, no obstant això, després de consultar amb la Diputació, al
tractar-se de “reductors de velocitat” executats amb asfalt podrien acceptar-ho, per la
qual cosa es va projectar l'execució de quatre lloms d'ase i un pas elevat (este en el carrer
Calvari).
Que en data 23 de gener de 2017 la Diputació de València va emetre un informe
d'aprovació del projecte.
Que les obres es van adjudicar a l'entitat mercantil Aglomeras Els Serrans, S.A.U.
Que durant l'execució de les obres per sol·licitud de la policia local i de la regidoria
d'obres es va substituir el llom d'ase projectat en el carrer Verjurat del Miracle i el del
carrer Comunitat Valenciana per un pas elevat.
Que recentment i després de sol·licitud de supressió del pas elevat del carrer Calvari per
part dels veïns, este es va acurtar deixant lliure la zona d'estacionament a un costat i a
l'altre del vial per a deixar més pas a l'escolament d'aigües pluvials, al mateix temps que
es va estudiar la viabilitat d'executar embornals i Suds per a millorar la canalització de
l'aigua torrencial, a pesar d'això, en Junta de Govern Local celebrada en data 18 de juliol
la corporació municipal va decidir la supressió del pas elevat del carrer Calvari per al
que després de sol·licitar pressupost a unes quantes empreses constructores locals, es va a
retirar el mateix i les obres començaran el dia 31.
Afig el Sr. Alcalde que no té inconvenient a facilitar els informes.
El Sr. Saborit pregunta si la primera de les qüestions plantejades s'ha contestat. El SAr. Alcalde
indica que en l'informe s'explica. El Sr. Saborit indica que en el seu moment quan era Regidor
d'Obres ell va plantejar esta solució, i llavors la tècnica li va informar que no era possible fer-ho
d'esta manera.
4. Atenent a la seua resposta en l'anterior ple, Ens pot facilitar el nom de les tres
empreses amb què va parlar per a dur a terme la realització de l'estudi de la piscina
coberta? Com ja han passat dos mesos, Ens pot indicar el motiu pel qual va decidir
seleccionar el pressupost presentat per l'empresa ENGITEC PROJECTES
d'ENGINYERIA S.L? Ens pot indicar la quantitat del pressupost presentat per la dita
empresa?
Respon el SR. Alcalde que es va consultar amb una empresa que no ens podia fer
informe per incompatibilitat i es va buscar esta empresa que va presentar un pressupost per un
import de 9040 € + IVA
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5. Ens poden passar els ingressos i gastos del Complex Poliesportiu Paco Camarasa i de
la piscina coberta del 2017?
Davant de la pregunta del SR. alcalde de si es no se l'han passat ja, el SR. Saborit indica
que té la informació respecte al primer trimestre, no del segon.
Aclarix el Sr. Alcalde que els gastos del segon trimestre han sigut de 106.561,84 € i els
ingressos de 75.278,42 €.

3. Quin cost ha suposat per a l'Ajuntament el viatge a Brussel·les de l'alcalde i de la tècnic? Ens
podria explicar que han aconseguit, fins al moment, en referència al projecte "Blue Unix"
després de la dita visita per al benefici de Rafelbunyol?
Aclarix el SR. Alcalde que els gastos totals, sumant els seus com les de la tècnic,
ascendixen a un total de 948,42 €.
S'ha redactat un informe per part de la tècnic, el qual passarà còpia. L'objectiu del viatge era la
presentació del projecte a Brussel·les. El passat 26 de juliol es va rebre correu electrònic en què
s'indicava que el projecte no havia superat la segona fase, per la qual cosa hauran de tornar per
a presentar-ho en un altre tipus de convocatòria o en la mateixa que serà ja en 2018. També es
va aprofitar per a visitar les oficines de la Generalitat i mantindre una reunió informal amb
Marta Gutiérrez, una veïna del poble, que està en la comissió d'educació i que és la redactora de
les línies per a presentar-se als projectes europeus plus, K2….y van acordar que visitaria el
col·legi per a desenrotllar un pla.

4. Quin horari nocturn d'obertura i tancament legalment està establit que pot tindre un quiosc?
El Sr. alcalde indica que en termes generals la regulació dels horaris comercials ve
establida en la Decret 69/1999, de 4 de maig, del Govern Valencià, pel qual es desplega la Llei
8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Horaris Comercials de la Comunitat
Valenciana.
Es pot obtindre una major informació d'esta regulació en el següent enllaç de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
(http://www.indi.gva.es/web/comercio/horarios-comerciales) on s'especifiquen la regulació
horària.
No obstant això, i entenent que la pregunta va referida en concret al règim d'horari
aplicable al quiosc instal·lat en les instal·lacions esportives, deu entendre's que, com a
instal·lació auxiliar o complementària de la pròpia del Poliesportiu, deu d'estar sotmés el seu
règim d'obertura i tancament al previst en el Decret 21/2016, de 29 de desembre, del President
de la Generalitat, pel qual es regulen els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i
establiments públics, per a l'any 2017. En este sentit les instal·lacions esportives són les citades
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en el grup H (Pavellons esportius. camps d'esport i estadis. Piscines esportives. Piscines de
recreació o polivalents. Altres instal·lacions esportives), l'horari del qual és: Obertura: 07.00
hores; tancament: 01.00 hores.).
Indica que s'ha parlat perquè complisca els horaris dels bars del poble i tancament a la
01:30 hores.
5. Qui i per quin motiu es va donar permís perquè la instal·lació del quiosc, siti en la piscina
municipal, es realitzara abans de la data d'adjudicació publicada en les bases de Licitació? Ens
pot passar el tècnic tot el que fa falta legalment per a la instal·lació d'un quiosc amb més de 50
m2 de terrassa? També ens pot passar una còpia de tot allò que s'ha presentat per l'adjudicatari?
El Sr. Alcalde contes que “Respecte a la primera pregunta es va donar permís perquè només hi
havia una sol·licitud al terme de presentació de proposta. En referència a la segona pregunta
ja ha llegit l'informe respecte d'això, per la qual cosa la contestació anterior la dóna per
vàlida.”
Indica el Sr. Saborit que està bé que existisca un bar i s'alegren d'això, però és una
qüestió sobre la qual estan insistint durant dos anys i els estan posant traves i dient-los que no, i
resulta que al final s'ha fet el que ells van demanar, però en compte de fusta de plàstic.
6. Ja s'han tramitat les accions legals contra l'Ajuntament de la Pobla de Farnals en relació al
deute de l'enllumenat públic? En cas afirmatiu, En quina fase es troben les dites actuacions?
Ens les poden detallar?
El Sr. Alcalde atorga la paraula al Sr. Secretari el qual indica que en l'anterior ple ja es
va informar que s'havia fet una reclamació formal a l'Ajuntament de la Pobla de Farnals amb
les quanties degudes i amb l'informe redactat per la tècnic municipal. Recentment s'ha rebut
contestació sol·licitant aclariments respecte de l'informe tècnic. Quan conteste la tècnic es
contestarà a l'Ajuntament de La Pobla de Farnasl i estaran a l'espera de nou.

7. Els tècnics de l'Ajuntament ja han elaborat l'informe amb les deficiències del Parc de la
Senyera que s'han de solucionar per a comunicar-ho a l'empresa responsable? En cas afirmatiu,
ens pot explicar l'acord a què han arribat?
Respon el Sr. alcalde que sí i després de conversació telefònica es va enviar l'informe
amb fotografies del parc a Manuel Santarremigia i estan a l'espera de la seua contestació.

8. Ja s'han fet efectiu l'abonament dels triennis al personal laboral de l'Ajuntament de
Rafelbunyol? En cas negatiu, A què es deu el retard? Quan tenen previst que es facen efectius?
Respon el Sr. Alcalde que els triennis es van a pagar en esta nòmina del mes de juliol a
tot el personal laboral.
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9. Quantes persones s'han contractat de la desocupació agrícola? Per quant temps es realitzen
els contractes?

El Sr. alcalde indica que les persones contractades en la desocupació agrícola són de 17
peons i 1 encarregat i treballaran durant un mes.
10. Ens poden informar del nombre de comensals que s'han acollit al menjador social enguany?
El Sr. Alcalde indica que el servici de restauració a col·lectivitats en risc d'exclusió
social es va regular el passat exercici, dins de l'objecte social de REMARASA.
Fins a eixe moment, l'empresa pública disposava d'un servici residual a ciutadans del
municipi, recaptat directament per la llar dels jubilats, i que, a causa de la seua edat, i sense la
intervenció de servicis socials, acudien a rebre assistència alimentària a través de dos
modalitats: menjador social o servici de càtering; actualment queda un comensal en la modalitat
de menjador social, i un comensal en la modalitat de càtering, als que es cobra un preu simbòlic
per dieta servida.
Durant este exercici s'han regulat dos servicis de càtering a col·lectivitats:
D'una banda, el servici de càtering al taller de discapacitats, que acollien entre dos i
cinc alumnes diaris durant tot el programa taller, aproximadament de setembre a juny.
 D'altra banda, el servici de càtering a menors en època estival, promogut per la
diputació de València i gestionat pels servicis socials municipals, que acull actualment
a una mitjana de 7 menors en risc d'exclusió social en els mesos de Julio i Agost.


Tal com indica la memòria pressupostària de l'exercici 2017 de REMARASA, el Projecte de
restauració a persones en risc d'exclusió social, regularà l'accés al servici de menjador social i
càtering en el cas que este siga necessari, i amb un informe previ dels servicis socials
municipals.

El Sr. Carbonell, portaveu del Grup Compromís per Rafelbunyol, realitza les següents
preguntes.
1.- La piscina municipal es va obrir fa unes setmanes. El primer dia de piscina i les setmanes
posteriors les instal·lacions que rodegen la pista de bàsquet estaven plenes de males herbes i
brutícia. Encara continua en este estat el Poliesportiu? Es netejarà amb la finalitat de millorar la
neteja i salubritat de les instal·lacions en este període de l'any que hi ha tanta afluència de
persones, sobretot, de xiquets i xiquetes?
Respon el Sr. Bellver, regidor d'obres i medi ambient, que ja no estan altes i esperen
tindre-ho net tot l'any.
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2.- En alguns carrers del centre del poble s'han instal·lat unes elevacions per a regular la
velocitat dels vehicles. En dies de molta pluja és de tots conegut que el carrer Calvari és un
corrent natural d'aigua. Estes elevacions poden fer efecte de 'tap' i l'aigua pot arribar a entrar en
les cases. Per a la instal·lació d'estes elevacions, s'ha fet algun estudi? S'ha tingut en compte la
circumstància explicada que pot provocar els dies de molta pluja? Es té pensat la retirada de les
elevacions?
Afig que és una barrera més per a la gent amb mobilitat reduïda.
El Sr. Alcalde la dóna per contestada insistint en el fet que l'elevació del carrer Calvari
es va a eliminar, romanent el que hi ha junt amb l'Ajuntament.
3.- Per als dies 26 i 27 d'agost està prevista la celebració d'un Festival de Música a l'aire lliure
en el Parc Ausias March. Segons s'informa no hi ha conveni o contracte entre l'empresa
promotora i l'Ajuntament sinó un informe de requeriments tècnics que l'empresa ha de complir.
Segons l'escrit de sol·licitud l'empresa es responsabilitza de tots els desperfectes que es generen
en el recinte per esta activitat. Es tracta d'un esdeveniment musical a l'aire lliure que pot
arrossegar una gran convocatòria de persones i és una activitat privada realitzada en un espai
públic. No seria més adequat firmar un Conveni o Contracte amb el sol·licitant perquè
quedaren clars tots els detalls i les obligacions de la mercantil? Es té previst fer Conveni o la
relació de l'Ajuntament amb Pepegas SL es regirà per l'informe amb els requeriments tècnics
que l'empresa ha de complir?
Respon la Sra. Piquer Sancho, regidor de cultura, que no hi ha previst firmar un conveni
amb esta empresa. S'ha realitzat un informe per part dels tècnics amb uns requeriments. Si
compleixen se'ls donarà permís, sinó ho fan no obtindran el permís.

4-. S'han iniciat les obres en la CV-306 del tram de carril bici. En quina situació es troba?
Quina previsió hi ha per a la finalització de la dita obra?
Respon el Sr. Alcalde que pràcticament està acabat, perquè està al 95% de la seua execució.

5-. En la web hi ha un apartat de bústia de suggeriments amb el correu
sugerencies@rafelbunyol.es. En cap cas es pot considerar una via formal o de registre d'entrada
però sí que és una ferramenta que fomenta la participació ciutadana i que pot ser un contacte
útil i ràpid del veïnat amb l'administració. Quina és la mitjana de correus rebuts mensualment?
Es contesten tots els correus que arriben? ¿En el cas que el correu no siga la via formal
adequada, s'informa el remitent les vies oportunes per a fer la petició o queixa?
Aclarix el Sr. Alcalde que l'auxiliar administrativa que porta el correu està de
vacacions, encara que li indica que sí que es contesten tots els correus, però la mitjana no la
sap, encara que arriben prou. Esta persona remitent els correus als departaments corresponents
perquè des d'allí responguen.
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Afig la Sra. Piquer Sancho que a més d'este canal, a través de facebook també arriben
molts missatges i també es contesten.
El Sr. Secretari explica que també entren molts correus fem, que res tenen a veure amb
la funció que té.

6-. La regidoria de Cultura ha organitzat el curs d'estiu: CULTURA DE L'HIP-HOP, des del 4
al 20 de juliol i el preu per als alumnes és de 15 €. Quants alumnes s'han inscrit? Quins gastos
té per a l'Ajuntament i per quins conceptes?
Explica la Sra. Alicia Piquer que després dóna diverses oscil·lacions, finalment es van
apuntar 9 alumnes. Com el compromís era un mínim de 20 alumnes, finalment només s'han fet
tres sessions. El cost per a l'ajuntament serà d'uns 300 €, però ho sabrà amb exactitud quan
arribe la factura. Llavors li contestarà per escrit.
7-. Des de fa anys, a iniciativa de COMPROMÍS, venia posant-se en marxa el servici de
menjador d'estiu per a xiquetes i xiquets en perill d'exclusió social; enguany també s'ha posat en
marxa? Podien explicar-nos-ho?
Aclarix el Sr. alcalde que ja l'ha contestat al Partit Popular, insistint que a través del
programa promogut per la Diputació de València i gestionat pels servicis socials municipals,
acull actualment a una mitjana de 7 menors en risc d'exclusió social en els mesos de Julio i
Agost.

8-. En referència a la concessió del quiosc del poliesportiu municipal:


Per quin motiu es va decidir optar pel procediment d'urgència, per a la seua adjudicació,
quan este tema venia tractant durant tota la legislatura i s'han discutit diverses opcions
als Plens?

Respon el Sr. alcalde que es tracte per urgència perquè se sap que saben que estan en
conversacions amb la Diputació Provincial per a fer un projecte hi ha dalt i el temps s'ha tirat
damunt; creu que les obres començaran sobre el mes d'octubre, i per tant havien de prendre una
solució. Saben que la solució de traslladar un bar allí amb la llicència de bar cafeteria era una
solució molt cara, per tant considerava que per a estos dos mesos de juliol i agost, que és el
temps de l concessió, devien fer-ho així.


Ens pot confirmar si s'han fet bans i quants? Segons les nostres informacions no s'han
fet cap.

Informa el Sr. alcalde que sí que es va manar que es feren, però no li consta si s'han fet o no. El
Sr. Carbonell pregunta si no li consta o si no s'han fet; el Sr. Alcalde contesta que no li consta;
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el Sr. Carbonell indica que hi ha ambigüitat en la seua contestació; el Sr. Alcalde li indica que
no hi ha ambigüitat, que no li consta i que estava manat fer-los.


Quina és la raó per a penjar l'anunci d'este procediment i les seues bases al Facebook de
l'Ajuntament i no fer-ho al whatsapp?

Contesta el Sr. Alcalde que es va remetre al servici de comunicació de l'ajuntament perquè es
publicara en els canals habituals. Li consta que es va publicar en facebook però no en el
whatsapp, però no hi ha cap voluntarietat en què es publicara en un lloc i no en l'altre.


Quin és el motiu perquè les bases es publicaren en la pàgina web municipal únicament
al tauler d'anuncis i no al perfil del contractant també?

Respon el Sr. Alcalde que al no tractar-se en sentit estricte d'un expedient de contractació dels
regulats en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la publicació de les bases no es va realitzar a
través del perfil del contractant, sinó a través del tauler d'anuncis digital. Afig que també es va
penjar baix.
El Sr. Carbonell postil·la “es va a assabentar tot el món”
Es produïx en este punt una discussió entre el Sr. alcalde i el Sr. Carbonell, a l'indicar-li el Sr.
Alcalde al Regidor que sempre que ell contesta ell matisa, i si ell matisara li diria que PP en el
seu facebook va fer menció al fet i inclús va fer publicitat dient que gràcies a una moció
presentada per ells s'estava licitant; es dirigeix al Sr. Carbonell indicant-li que és possible que
ell no s'assabentara però que altres sí, preguntant en este punt a la Sra. Alabort si no és veritat
que ella es va assabentar; qui no va voler assabentar-se no es va assabentar…. El Sr. Carbonell
insisteix preguntant en si es van fer bans i si és legal si no ha fet publicitat, a la qual cosa el Sr.
Alcalde respon “que si que es va fer publicitat, constrenyent-li a continuar amb les preguntes
agraint-li que no comente les respostes donades. El Sr. Carbonell explica que només ho ha fet
una vegada, i si es fa és perquè es contesta com es contesta. A continuació passa a formular la
següent pregunta.


Ens pot confirmar si el quiosc pot vendre menjar o begudes que no estiguen precintades
o vinguen empaquetatges de fabrica? És a dir, poden vendre menjars cuinats per ells o
preparats a casa?

El Sr. Alcalde la dóna per contestada en l'informe que li ha llegit al Partit Popular. Pot
vendre begudes i pot vendre menjar envasada.


Si la ubicació i l'espai de la concessió estan limitats a 50 m2, per quin motiu es permet
que s'explote l'espai continu com a terrassa? Pot informar si s'ha concedit permís?

Aclareix el Sr. Alcalde que la llicència aconseguix únicament a l'explotació d'un quiosc de
naturalesa desmuntable, amb un radi d'acció per a la seua ocupació màxima de 50 m2, com es
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defineix en la base primera, i amb les condicions expressades en la base quarta i les
obligacions establides en la Base Quinta. Qualsevol exercici de l'activitat més enllà de les
condicions assenyalades en les dites bases, no està autoritzat.


Quin és l'horari oficial o autoritzat per al quiosc? Se suposa que està per a donar servici
a les piscines municipals bàsicament, ens pot confirmar si s'ajusta a l'horari de les
piscines o si té un altre distint?
Respon el Sr. Alcalde que té de 7 del matí a 1 de la matinada. El Sr. Carbonell pregunta si eixe
horari és a pesar d'estar tancades. El Sr. Alcalde contesta que sí que indicant que li consta que
entre setmana tanca sobre les 22:00 hores, quan acaba socorrisme., i que en els caps de setmana
és quan es prolonga
Pregunta el Sr. Carbonell si es tanquen els lavabos quan es tanca la piscina. Aclarix el Sr.
Alcalde que no, que ha de donar-se servici.
El Sr. Carbonell pregunta qui és el propietari dels mateixos. Respon en primera instància el Sr.
Alcalde que dels dos, si bé després rectifica indicant que els lavabos són de l'Ajuntament; que
són preguntes molt òbvies, i que clar que els lavabos són de l'Ajuntament. El Sr. Carbonell li
indica que són per al servici de la piscina, preguntant que si quan finalitza la piscina no
tanquen, a la qual cosa el Sr. Alcalde contesta que no, manifestant el Sr. Carbonell que a ell no
li pareix bé, igual que a algun tècnic.


En cas de ser diferent, quin és el motiu? Tinga en compte que està gaudint d'uns horaris
que competeixen amb el d'altres negocis de restauració del municipi (del propi bar del
parc de La Senyera, per exemple).

Indica el Sr. Alcalde que ho té present i que el bar del parc de La Senyera també obri i tanca en
horari del parc i els seus usuaris poden utilitzar els servicis del parc i ho ha tingut molt en
compte perquè els usuaris de la piscina puguen fer ús del quiosc durant els mesos d'estiu. No
entén com en el cas del bar de la pèrgola o el bar del poliesportiu Francisco Camarasa , que han
estat funcionant amb unes llicències que han anat variant en el temps, no hi ha hagut eixa
insistència en la fiscalització per part dels partits de l'oposició de llavors, afegint que cada un té
la seua prioritat, no veient que alarma es pot crear.
El Sr. Carbonell indica que ha de tindre present també que es fa ús dels lavabos de les
piscines els quals teòricament tanquen quan finalitza l'horari d'estes.
9-. Volíem saber si esta previst cobrir la pista de bàsquet del poliesportiu municipal, de quina
manera, el pressupost total i quan es preveu que es puga realitzar.
Respon el Sr. Alcalde que està prevista l'obra de cobriment de pista poliesportiva, de la
construcció del bar o local social, com ens han indicat en Diputació, i el cobriment de les
grades. El preu del projecte està al voltant dels 300.000 €. 75.000 € ho posaria Diputació.
162.000 € del PPOS i uns 100.000 € a càrrec de l'Ajuntament. La intenció és que les obres
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s'inicien abans que finalitze l'any, indicant-li al Sr. Secretari que passe per correu còpia del
projecte a Compromís.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es
realitzen les preguntes següents:
1- El solar de les VPO recentment ha sigut tanca, la qual cosa està ocasionant que els cotxes
que s'incorporen pel carrer Eixarch a l'avinguda la Rambleta hagen perdut prou visibilitat, tot
això en un encreuament on a causa de trobar-se en una corba, la falta de llum a les nits i també
les altes velocitats que alguns conductors aconsegueixen, ja ho feien de per si perillós. Prendrà
l'Ajuntament alguna mesura per a solucionar este punt negre que ha originat el tanca d'este
solar? Com a Reductors de velocitat, reculada de la tanca, major il·luminació d'esta avinguda,
etc...
El Sr. Bellver, regidor d'obres i medi ambient, respon que no ha sigut informat de que
l'avinguda estiga a fosques. Aclareix el Sr. Encarnación que el Sector I no, però l'avinguda sí.
Continua el Sr. Bellver manifestant que la policia local indica que hi ha prou visibilitat, però
que intentarà estudiar la manera de millorar-la, perquè hi ha molt trànist.
2- Quin ha sigut el resultat de la sentència que este ajuntament tenia obert amb el Bar el Trenet?
Aclarix el Sr. Alcalde que la sentència va ser dictada en data 20 de juny de 2.017. segons
informació del lletrat s'estima parcialment el recurs contenciós administratiu formulat d'advers,
sense costes. Encara que la fallada establix una estimació parcial del recurs, la sentència és
bona per a nosaltres. La sentència, l'estructura el jutge en 4 parts:
1.- Quant al tanca realitzat, la sentència confirma l'acte de demolició i li desestima eixa
part.
2.- Quant a les obres executades en l'edifici, manifesta que excedeixen el deure de
conservació de l'edifici i confirma també l'acte. Així, la sentència determina que l'acte és
correcte al preveure la demolició de l'execució de l'ampliació de la cuina i barbacoa amb
xemeneia d'extracció de fums, tancament del local interior per a divisió de l'activitat i les
obres d'adecentament de local per a saló.
3.- Quant a l'activitat del local, també determina que el cessament de l'activitat de bar amb
ambientació musical és ajustada a Dret per no comptar amb el títol jurídic habilitant.
4.- Finalment, l'única cosa que estime del recurs interposat són que les obres executades en
la parcel·la que no afecten l'edifici són susceptibles de poder ser legalitzades. Així, la
sentència entén que se li hauria de donar la possibilitat de legalitzar les obres següents:
jardineres, porxe d'estructura lleugera i el cartell en línia de vorera.
S'està a l'espera de rebre el testimoni de fermesa de la sentència, atés que la sentència és
susceptible de recurs d'apel·lació.
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3- Hi ha en estos moments pendents algun denúncia, recurs o contenciós obert dels propietaris
de sector IV contra este Ajuntament? Quins són i motius?
Respon el Sr. Alcalde que no, que es tinga coneixement.

4- Els actes vandàlics estan provocant que en el sector I hi haja diversos comptadors de la llum
trencats, amb els cables de connexió a la vista. Té l'ajuntament coneixement d'estos
vandalismes? S'ha comprovat si hi ha perill electico en estos cables, per a informar els
propietaris de la reparació urgent d'estos comptadors?
Respon el Sr. Bellver, regidor d'obres i medi ambient, que no té coneixement d'estos
fets, però si és així es requerirà als propietaris que reparen els desperfectes.
5- Disposa la piscina descoberta d'una cadira d'accés per a persones amb mobilitat reduïda.
D'existir, perquè no està en funcionament?
Aclarix el Sr. Bellver que sí que disposa de cadira, encara que està en el magatzem i
quan fa falta de la seua utilització es trau.
6- En les activitats urbanitzadores se seguix la cadena lògica de primer es dissenya i aprova el
planejament. A continuació, s'executa. Una execució que genera quantiosos gastos per a
convertir els terrenys en solars, on cal dotar-los d'abastiment d'aigua, subministrament elèctric,
accés rodat, etcètera. Tot açò genera les crides quotes d'urbanització, mecanisme que
proporciona la cobertura financera necessària, per a la transformació d'estes terres en zona
urbanitzable. Una vegada finalitzades les obres d'urbanització, es redactarà el projecte de
Liquidació definitiva, on es comptabilitzen tots els costos reals. Basant-se en este projecte, es
calcularà el compte de Liquidació definitiva per a cada propietari, i les seues corresponents
quotes definitives, corresponent a l'Alcaldia o a la Junta de Govern Local, l'acord sobre
aprovació del compte de Liquidació definitiva una vegada executat el programa. Existix ja un
projecte de Liquidació definitiva del sector IV? En que se situació es troba?
El Sr. Alcalde respon que la Liquidació definitiva va quedar a costa de la sentència
definitiva del RCA que va interposar María Civera Estela pel tema de la valoració de la
indemnització a l'Ajuntament per la ubicació dels terrenys destinats a VPO. La dita sentència va
ser definitivament resolta a favor de l'Ajuntament en data 27 de febrer de 2.015.
Després de la presa de possessió del nou equip de govern, es va programar una reunió
amb l'Equip d'Advocades que havien assessorat en el procés de gestió del Sector, en la que va
participar, com a Regidor d'Urbanisme, el Sr. Encarnación. En la dita reunió es va abordar el
tema de les quotes d'urbanització i la liquidació de les quotes, sent l'opinió i consell de les
Advocades de no tramitar la Liquidació definitiva, atés que a tots els efectes l'afectació registral
de les finques a la liquidació de les quotes d'urbanització té un termini de set anys, que ja ha
excedit, per la qual cosa els titulars poden instar ja l'alçament de càrregues.
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Afig que va haver-hi una altra reunió on estava present el Sr. Garibo, advocat que havia
interposat les demandes, i l'advocat de l'Ajuntament que també va assessorar en el mateix
sentit. Si volen més informació respecte d'això, no té inconvenient a cridar les advocades
perquè els expliquen la situació.

A continuació es realitzen les següents preguntes orals:
Per part del Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, es realitzen les preguntes
següents:
1 Per què enguany han vingut quasi 20.000 € menys per a la desocupació agrícola?.
Suposa el Sr. Alcalde que serà perquè hi havia menys gent inscrita en la desocupació que
reunira els requisits, de fet l'any passat van haver de contractar gent d'altres municipis per a
cobrir la subvenció.
2 Per què a 21 de juliol no s'han entregat les botes de seguretat als treballadors?
Respon el Sr. Alcalde que si no les tenen s'hauran de comprar.
3 La gent de la desocupació li han indicat que no poden rebre bestreta de nòmina, perquè
segons els han dit és il·legal. Sol·licita explicació respecte d'això.
Respon el Sr. Bellver que el tema es va parlar amb el Sr. Interventor, el qual li va indicar
que sí el treballador no era de plantilla, no podia fer bestretes.

El Sr.Carrera, regidor del grup municipal de Compromís pregunta quin tipus de coberta
es va a fer en la pista de bàsquet.
Aclarix el Sr. Alcalde que serà una estructura per a cobrir el sostre, i en els laterals serà la
part oest la que estiga més coberta, tal com van quedar amb el club de básquet, a fi d'evitar que
el sol a la vesprada els moleste.
Pregunta el Sr. Carrera si hi ha intenció en un futur que es tancament totalment i es faça
un pavelló.
Informa el Sr. Alcalde que s'ha estudiat perquè era la idea que es tenia, però li van
informar que era un projecte molt car, sobre un milió d'euros.

Continua indicant que amb anterioritat és possible que no tingueren coneixement de totes
les exigències quant al quiosc, però ara que ja es coneixen, tant a nivell administratiu pel tema
de llicències, com per temes de salubritat i sanitat, pregunta com actuaran, i si prendran alguna
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mesura en temes com el servir menjars, l'ocupació de la terrassa, etc…, per saber-ho ells i
perquè també se'l pregunten.
El Sr. Alcalde contesta que la sol·licitud d'informació que li han demanat ell ho ha
contestat, preguntant al Sr. Regidor si el que vol és que se li indique que no done menús,
cervesa… El Sr. Carrera replica que ell l'única cosa que diu és que si hi ha algun problema de
salubritat com se'n va a actuar; el Sr. Alcalde pregunta sobre quin tipus de problemes de
salubritat s'està referint; el Sr. Carrera indica que no pot servir menjars; el Sr. Alcalde replica
que això no és un problema de salubritat sinó de legalitat, i que està cobert per un assegurança
de responsabilitat civil. El Sr. Carrera pregunta si la conclusió és que no es va a prendre cap
mesura, reiterant que ho pregunta perquè a ells també els demanen esta informació, i que si no
ho té inclús clar, perquè que els mantinga informat sobre el procediment que durà a cap.
Respecte a la referència que ha realitzat el Sr. Alcalde sobre el quiosc del bar Paco
Camarasa, indica que si és una instal·lació que funciona des de fa temps, és lògic que ells no es
qüestionen res sobre la mateixa ni tinguen la mateixa atenció; però en este cas es tractava d'una
instal·lació nova
El Sr. Alcalde indica que amb anterioritat el mateix Sr. Saborit en relació amb la
discussió d'una altra Moció presentada per Idra, ha indicat que si es portara la legislació al dit-te
moltes vegades no es faria res. Reflexiona indicant que es tracta d'un quiosc per a dos mesos,
que si s'haguera hagut de tramitar com a bar-cafeteria no s'haguera posat en funcionament
perquè haguera costat molts diners, i que espera que en els pròxims mesos de la tardor es
puguen iniciar les obres del nou bar. Per això demana un cert enteniment i flexibilitat quant al
seu funcionament. Si volen que la decisió siga que només venga gelats i sandvitxs envasats se li
diu i punt. El Sr. Carrera contesta que pareix que vol deixar la responsabilitat a la resta de
Grups, indicant que si al llarg de la legislatura li ve algun comerç indicant que l'Ajuntament no
li deixa exercir una activitat… el Sr. Alcalde li interromp preguntant què que comerços es
referix. El Sr. Carrera aclarix que es poden crear precedents. En este punt el Sr. Alcalde li
recrimina al Sr. Carrera que està convertint unes preguntes en un debat, i que precedents
sempre hi ha hagut, perquè tant la Corporació anterior com l'actual ha intentat ser sempre
tolerant i respectuós en les llicències; afig que se sap com estaven les llicències de bar, que s'ha
hagut d'aprovar una ordenança de terrasses, perquè tots els bars estigueren al dia i compliren
horaris. No entén perquè d'este tema s'ha fet tanta amplitud, quan tots saben com estaven les
llicències dels bars, si comptaven amb ambientació musical, si eren pubs, si complien
horaris…. Afig que des que aquest Alcalde sempre ha intentat vetlar en primer lloc pel dret al
descans de les persones, i també per un altre costat al dret de desenrotllar una activitat. No
entén com es pot fer tan rellevant este assumpte quan només durarà dos mesos. Indica que no es
tracta de crear precedents, afegint que han de pensar que a 31 d'agost cessarà l'activitat i que
llavors s'iniciaran les obres del nou bar que necessita el poliesportiu.
El Sr. Carrera indica que s'ha quedat un poc bocabadat per la reacció de l'Alcaldia, fent
este tipus de discurs i pel to empleat, quan ell només volia formular una pregunta, i que en tot
cas se l'estudie.
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Pregunta el Sr. Carbonell, portaveu de Compromís, si el tanca del solar de les VPO és
legal. Indica el Sr. Alcalde que ho estudiaren i se li contestarà.
També pregunta per què no els va convocar a una reunió de portaveus per a parlar del
tema del quiosc, indicant que moltes vegades es necessita tacte.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, pregunta sobre la
política de l'ajuntament sobre el tema de la prejubilació dels treballadors. El Sr. Alcalde indica
que aquest és un tema que es tracta en les meses de negociació.
Aclareix el Sr. Secretari que hi ha una normativa molt restrictiva per a açò i que és
quelcom que competeix a la Seguretat Social.
El Sr. Carbonell, prega que hi ha punts de plens amb molta documentació, per la qual
cosa indica que li la poden facilitar només en valencià.

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