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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL
DIA 27 DE MARÇ DE 2017 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les díhuit hores i trenta minuts del dia 27 de març 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, MERCÉ ALABORT FURIO, ENRIC
CARBONELL I ROS, MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL, MARIO CARRERA
NAVARRO, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ I INMACULADA BARRACHINA SANCHO
que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor Alcalde FRANCISCO
ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, assistits pel 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.
El Sr. Bondía excusa la seua assistència per malaltia.
Es fa constar que el Sr. Nicolás Sánchez, interventor municipal, es troba present durant el
debat del primer punt de l'orde del dia.
Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència, saluda en primera instància als
presents i els que segueixen la sessió per streaming, especialment al Sr. Bondía desitjant-li una
ràpida recuperació. També felicita a la Sra. Alabort pel recent naixement de la seua segona filla,
Alejandra.
A continuació es va anar donant compte dels assumptes continguts en l'Orde del Dia,
adoptant-se els següents
ACORDS

A.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Per part del senyor President es pregunta a la resta de regidors/as si hi ha alguna objecció a
l'esborrany de les Actes de les sessions anteriors celebrades els dies 30 de gener i 20 de febrer de
2017.
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.- PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEUA INCLUSIÓ EN L'ORDE DEL DIA,
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL De l'AJUNTAMENT PER A
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L'ANY 2017, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL, RESOLENT LES
AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL PERÍODE D'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC
Per part del Sr. Alcalde s'informa que en primera instància l'assumpte es va incloure en
l'Orde del Dia sense que existira dictamen previ de la Comissió Informativa; per la dita raó es
preveia la seua ratificació per a poder debatre's l'assumpte. No obstant finalment la Comissió s'ha
celebrat amb caràcter previ a la present sessió, en que s'han exposat les al·legacions presentades pel
Grup Compromís per Rafelbunyol, per la qual cosa se cedeix la paraula al portaveu del dit Grup
perquè expose la decisió del seu Grup.
Saluda el Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, als presents i als
seguidors de les xarxes socials, explicant que el seu grup ha presentat al·legacions al pressupost per
dos motius: una política i una altra tècnica. La primera és perquè consideren que no han sigut
suficients les reunions prèvies amb l'oposició per a la preparació dels pressupostos. Quant a la
tècnica es basen en un informe d'intervenció en què s'indica que no hi havia crèdit pressupostari
suficient per a fer front a les obligacions exigibles en virtut de precepte legal. Vam entendre que era
un dels motius pels quals podia presentar reclamacions i així es va fer.
Després de la presentació de les mateixes, s'ha emés un informe per intervenció en què
s’aclareix la situació i ho donen per bo, esperant que no es generen més conflictes interpretatius i
anunciant la retirada de les al·legacions presentades.
En conseqüència i atés que s'ha retirat la reclamació, es declara expressament aprovat el
Pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2.017, integrat pel Pressupost de la pròpia Entitat Local i el
de la seua Societat Mercantil, així com les Bases d'Execució del Pressupost i la plantilla de personal
per al dit exercici, amb el resultat de l'aprovació inicial adopteu pel Ple de l'Ajuntament en sessió de
data 20 de febrer de 2.017 , ordenant-se la seua publicació definitiva a nivell de capítols junt amb la
plantilla de personal, en compliment del que establix l'art. 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2.004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

SEGON.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
Es dóna compte de la següent Proposta de l'Alcaldia:
“La Constitució espanyola de 27 de Desembre de 1978, en el seu títol VIII i en els seus
articles 137 i 140, reconeix i garanteix l'autonomia dels municipis. Este principio constitucional, es
desenrotlla en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases de Règim Local, i determina
que als municipis, dins de l'esfera de les seues competències, els corresponden en tot cas, entre
altres la potestat reglamentària i d'autoorganització.
Estes potestats, és a dir, la potestat de dictar normes i de regular la seua
pròpia organització, està arreplegada expressament en els articles 4, 20.3); 49 i 69 de la referida
Llei. Dins d'estes potestats, destaca la possibilitat que dóna la Llei, que cada Corporació Local
aprova el seu Reglament Orgànic, relatiu al seu Règim Organitzatiu i de Funcionament dels seus
òrgans, adequat a les característiques pròpies de cada Corporació, tenint en compte els preceptes
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legals arreplegats en la Llei de Bases i els que amb eixe caràcter de bàsic es contemplen en el Text
Refós de disposicions en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d'Abril i en la Llei 8/2010 de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local Valencià, i amb
caràcter reglamentari en el Reial Decret 2568 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Es considera que és el moment oportú per a que l'Ajuntament de Rafelbunyol elabore el seu
propi Reglament Orgànic, i amb este fi, en el Text del mateix es contempla un Títol Preliminar
corresponent a disposicions generals; en el Títol Primer es contemplen l'organització municipal,
amb la definició i determinació del règim de funcionament dels òrgans de govern municipal i els
òrgans complementaris i sectorials; en el Títol Segon, s'arreplega l'Estatut dels membres de la
Corporació. Es tanca el Reglament Orgànic amb una Disposició Final que estableix el moment de
la seua entrada en vigor.
El text que s'articula, entenem que arreplega els principis constitucionals i s'adequa a la
Llei 7/1985 de 2 d'Abril i al Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'Abril, així com a la Llei
8/2010 de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local Valencià
En virtut d'això, i en exercici del dret d'autonomia municipal, i de la potestat reglamentària
i d'autoorganització que la Llei li dóna a l'Ajuntament de Rafelbunyol, es proposa al Ple l'adopció
dels acords següents:
PRIMER Aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
SEGON: Sotmetre l'expedient a informació al públic durant el termini de trenta dies als efectes
d'examen del mateix i presentació de reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això d’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases
del Règim Local”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió
Informativa De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament
Local del dia 21 de març 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament per quatre vots a favor, dels representants dels Grups Socialista, del Partit Popular i
d'Independents de Rafelbunyol, i una abstenció, del representant del grup Compromís per
Rafelbunyol, el qual explica que la mateixa ve motivada per la necessitat de contrastar les
correccions introduïdes amb la resta de companys del seu grup.
Explica el Sr. Alcalde que es tracta de regular la participació municipal i s'ha presentat a tots
els partits sent debatut àmpliament en comissió on es van arreplegar les propostes dels grups
polítics. Consideren que este reglament serà una cosa molt positiva i sol·licita el vot favorable de
l'oposició
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El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, saluda els assistents i als
internautes, i especialment al Sr. Bondía. Expressa que la presentació del ROM és una vella
reivindicació. El reglament es basa en el de l'Ajuntament de Puçol i s'ha adaptat a les nostres
necessitats, com és la participació ciutadana, sent debatut àmpliament en comissió, on van intentar
aportar suggeriments i es van aclarir els dubtes plantejats. Es va debatre especialment el temps
d'intervenció dels Grups en els debats perquè els mateixos siguen més àgils. Consideren que amb
l'aprovació del ROM es guanyarà i esperen que amb la seua aplicació la gent vinga més als plens.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, indica que no és el primer
intent d'aprovar un ROM, el qual ve a unificar la doctrina que hi ha respecte d'això. L'aprovació
d'este reglament és conseqüència d'un cert fracàs de realitzar uns debats en termes i temps apropiats.
El seu grup també van fer suggeriments respecte al reconeixement de la llengua oficial i als temps
d'intervenció. Consideren que han tingut poc de temps per al seu estudi.
Es tracta d'un reglament que considera que ha de ser aprovat per unanimitat, i que variarà la
manera d'actuar fins a este moment.
Finalment proposa, en quant als temps d'intervenció en el debat dels comptes generals, que les
intervencions foren de 12 minuts la primera, 4 la segona i 2 l'última.

El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, excusa la no-assistència del Sr. Bondía. Fa
referència a la necessitat de regular la celebració dels Plens, perquè estan tenint una duració de 5 o 6
hores i els veïns acaben cansant-se. Entén que deuria de ser aprovat per unanimitat i pareix que sí
que ho serà. Quant al temps dels debats els pareix correcte que es faça la distinció entre el debat
dels comptes generals i la resta de plens. També agreix que s'haja arreplegat el suggeriment del seu
grup respecte a què si hi ha un punt en un moment concret que requerisca major debat, es puga
arribar a un acord de tots els grups en comissió d'ampliar eixe temps.
El Sr. Alcalde explica que accepten la proposta de Compromís d'augmentar en un minut el
temps de la segona intervenció en el ple dels comptes generals. És veritat que caldrà estudiar, tal
com ha apuntat el Sr. Carbonell, com actuar a partir d'ara perquè amb la seua aprovació la dinàmica
que seguíem no la podrem portar a terme. Considera que cal felicitar-se per la seua aprovació.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda
aprovar inicialment el reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Rafelbunyol, i la seua
exposició al públic durant el termini de trenta dies als efectes d'examen de l'expedient i presentació
de reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això d’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases del
Règim Local.
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TERCER.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA RELATIVA A LA
TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
El passat dia 30 de gener de 2.017, el Ple de l'Ajuntament, a proposta del grup Municipal de
Compromís per Rafelbunyol, va acordar aprovar una Moció relativa a la realització de campanyes
informatives per a evitar defecacions canines en la via pública. En l'àmbit d'eixa Moció es va
contemplar la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença i Protecció
d'Animals de Companyia, als efectes d'incrementar l'import mínim de les sancions a imposar que
siguen conseqüència d'estos fets, com a mesura dissuasòria, atés que les dites sancions mínimes
estan vigents des de l'aprovació de l'ordenança, que va ser publicada en el Butlletí oficial de la
província de data 30 de desembre de l'any 2.000.
En este sentit, en compliment de l'article 133 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, en l'article 133, regulador de la participació dels
ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de Llei i Reglaments, s'ha realitzat
una consulta pública ciutadana a través del portal web de l'Ajuntament als efectes que la
ciutadania poguera participar en el procés d'elaboració de la modificació de la present norma.
Una vegada complit el tràmit d'informació al públic, sense que s'hagen presentat suggeriments
per part de la ciutadania, s'ha procedit a l'elaboració de la modificació de l'ordenança en este
apartat, proposant-se la redacció de l'article de l'ordenança citat en el sentit següent:
Article 48.- Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos en les vies públiques i en
general en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals són
responsables de l'eliminació de les mateixes.
En tot cas que es produïsca la infracció d'esta norma, els agents de l'autoritat municipal
podran requerir al propietari o a la persona que conduïsca al gos, perquè procedisca a retirar, les
deposicions de l'animal. Si no és atés el requeriment se li procedirà a imposar la sanció
corresponent, que oscil·larà de 150 € a 300 €.
També es proposa la modificació d'aquell articulat que regula la imposició de sancions en
altres supòsits, en la qual cosa fa relació a la quantia de les multes, establint-se les sancions
previstes en la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat valenciana, sobre protecció d'animals
de companyia, quedant redactats de la manera següent:
“Article 59.- Les infraccions de les disposicions d'esta ordenança se sancionaran amb les
multes previstes en l'article 28 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat valenciana, sobre
protecció d'animals de companyia.
Article 63. 1.- Les sancions a les infraccions d'esta ordenança, classificades i tipificades en
l'article anterior, se sancionaran amb les multes previstes en l'article 28 de la Llei 4/1994, de 8 de
juliol, de la Generalitat valenciana, sobre protecció d'animals de companyia.
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Finalment, es proposa la modificació de la referència a la Llei 30/1992 que conté l'article 60
de l'ordenança, donada la seua substitució per la Llei 39/2015, quedant redactat de la manera
següent:
Article 60.- Les infraccions de les normes d'esta ordenança seran sancionades per l'Alcaldia
Presidència dins de l'àmbit de les seues competències, prèvia incoació de l'oportú expedient
sancionador i d'acord amb el que preveu la llei 39/2.015 d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú, i la graduació de la qual tindrà en compte les circumstàncies que
concórreguen en cada cas, tot això, sense perjuí de passar el tant de culpa al Jutjat o remissió
d'actuacions practicades a les autoritats competents, quan així ho determine la naturalesa de la
infracció.
En conseqüència es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
Primer: Aprovar inicialment la modificació dels articles 48 i 59 60 i 63 de l'Ordenança
Municipal Reguladora de la Tinença i Protecció d'Animals de Companyia la redacció de la qual
queda de la manera següent:
-Article 48.- Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos en les vies públiques i en
general en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals són
responsables de l'eliminació de les mateixes.
En tot cas que es produïsca la infracció d'esta norma, els agents de l'autoritat municipal
podran requerir al propietari o a la persona que conduïsca al gos, perquè procedisca a retirar, les
deposicions de l'animal. Si no és atés el requeriment se li procedirà a imposar la sanció
corresponent, que oscil·larà de 150 € a 300 €.
Article 59.- Les infraccions de les disposicions d'esta ordenança se sancionaran amb les multes
previstes en l'article 28 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat valenciana, sobre
protecció d'animals de companyia.
Article 60.- Les infraccions de les normes d'esta ordenança seran sancionades per l'Alcaldia
Presidència dins de l'àmbit de les seues competències, prèvia incoació de l'oportú expedient
sancionador i d'acord amb el que preveu la llei 39/2.015 d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú, i la graduació de la qual tindrà en compte les circumstàncies que
concórreguen en cada cas, tot això, sense perjuí de passar el tant de culpa al Jutjat o remissió
d'actuacions practicades a les autoritats competents, quan així ho determine la naturalesa de la
infracció.
Article 63. 1.- Les sancions a les infraccions d'esta ordenança, classificades i tipificades en
l'article anterior, se sancionaran amb les multes previstes en l'article 28 de la Llei 4/1994, de 8 de
juliol, de la Generalitat valenciana, sobre protecció d'animals de companyia.
Segon: Sotmetre l'expedient a informació al públic durant el termini de trenta dies als efectes
d'examen del mateix i presentació de reclamacions i suggeriments.
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En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o suggeriments,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases del
Règim Local
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament a Rafelbunyol a tretze de març de dos mil dèsset.
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 21
de març de 2017, en el que és assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat, introduint-se una rectificació en la proposta de redacció de l'article 59 i 63 de
l'ordenança en què queda clar que la sanció mínima a imposar per infraccions de l'ordenança seran
de 150 €.
Explica el Sr. alcalde que la regulació és conseqüència d'una moció presentada per
Compromís i que s'han portat a terme campanyes de sensibilització canina. Es tracta d'imposar
sancions mínimes en 150 € i no en 30 € com estava fins ara, perquè entenen que si no és així no
faran cas a l'ordenança. Espera que siga fructífera, sol·licitant que entre tots defenguen els valors de
civisme en el municipi.

El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que el tema de
la defecació dels gossos és una realitat en el nostre poble i que tots els grups polítics consideren que
haurien de posar-se solucions. Esperen que esta mesura de apujar la sanció mínima siga més
efectiva que les campanyes de sensibilització que s'han fet fins al moment.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que ells van
presentar una moció de modificació de l'ordenança, però no per a revisar les sancions sinó per a fer
campanyes de sensibilització i després entre tots s'argument la necessitat d'incrementar la sanció
mínima. Consideren que s'està actualitzant unes ordenances municipals de l'any 94. Esperen que ens
només amb la regulació de les sancions, sinó també amb les campanyes de sensibilització vagen
trobant solucions a este greu problema que afecta tots.
A continuació pren la paraula el Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, explicant
que és una regularització d'una ordenança ja existent indicant el vot a favor del seu grup. L'únic
inconvenient és que el seu grup proposava unes sancions més econòmiques, però no es va
considerar oportuna la seua proposta.

Finalment sotmesa la proposta a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat
acorda aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora de la Tinença i
Protecció d'Animals de Companyia, en relació amb la redacció dels articles 48, 59, 60 i 63 relatius a
les sancions a imposar per comissió d'infraccions a la dita Ordenança, s'exposa al públic durant el
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termini de trenta dies als efectes d'examen de l'expedient i presentació de reclamacions i
suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases
del Règim Local

QUART.- RATIFICACIÓ DEL Decret 177/2017 PEL QUAL S'ACORDA L'ADHESIÓ A LA
XARXA D'AGÈNCIES D'OCUPACIÓ I DESENROTLLAMENT LOCAL (AODL),
POSADA EN MARXA PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A TRAVÉS DE L'EMPRESA
PÚBLICA DIVALTERRA
Es dóna compte del decret de l'Alcaldia 177/2017 en el que es va acordar el següent:
“Per part d'este Ajuntament, s'ha tingut coneixement de la posada en marxa per part de la
Diputació de València, a través de la seua empresa pública DIVALTERRA, del projecte XARXA per
a crear una Xarxa d'Agències d'Ocupació i Desenrotllament Local (AODL) a la província de
València, el qual té com a objectiu general contribuir a la millora contínua dels servicis que
presten les AODL per a impulsar el desenrotllament econòmic local.
Per a materialitzar els objectius proposats, DIVALTERRA ofereix, sense cap gasto
econòmic per a les entitats locals participants en la iniciativa, diversos servicis, com: disseny,
posada en marxa, manteniment i actualització d'informació general d'un entorn telemàtic de gestió,
compost per una extranet global del projecte XARXA, formació per al personal seleccionat per
l'entitat local en l'ús del sistema, organització d'accions formatives i informatives, etc.
Que considerant-se del màxim interès la iniciativa “Projecte XARXA” de l'empresa
provincial DIVALTERRA, dependent de la Diputació de València, tenint en compte els objectius
coincidents d'ambdós entitats en matèria de promoció econòmica i desenrotllament local,
Esta Alcaldia i d'acord amb les instruccions marcades per la Diputació Provincial, ACORDA:
PRIMER.- Adherir-se a la xarxa AODL de la Diputació de València, a través de l'empresa pública
DIVALTERRA, per mitjà de la firma del document d'adhesió facilitat per la Diputació de València
a este efecte.
SEGON.- Donar compte al ple de l'Ajuntament d'esta adhesió en un termini màxim de 3 mesos.
Rafelbunyol, 9 de març de 2017”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia 21
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de març de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
Explica el Sr. Alcalde que es tracta de ratificar el decret d'adhesió a una xarxa d'AODL de
Divalterra, empresa pública de Diputació, ja que la consideren molt beneficiosa per a l'Ajuntament.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que es tracta
adherir-se a una xarxa de diputació que és gratuïta i que tracta de millorar de manera contínua els
servicis de desenrotllament local i que va en la línia de dos mocions que el seu partit ha presentat al
ple de hui, anunciant el vot a favor del seu grup.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que és una xarxa de
desenrotllament local d'una empresa supramunicipal i que amb la contractació d'un ADL que
segurament contractaran enguany, significarà un impuls important. Es queixa que esta proposta haja
arribat només en castellà, recordant que ja fa temps que el seu grup va demanar que la
documentació siga en valencià, encara que saben que és un esforç, però que cal fer-ho. També
enviaran un escrit a DIVALTERRA en este sentit perquè la sol·licitud també està en castellà.
El Sr. Saborit manifesta la conformitat del Grup del Partit Popular.
Finalment el ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda ratificar el decret de l'alcaldia núm.
177/2017 pel qual s'acorda l'adhesió a la Xarxa d'Agències d'ocupació i Desenrotllament Local,
posada en marxa per la Diputació de València a través de l'empresa pública DIVALTERRA.

QUINT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE PROPOSTA DE
MODIFICACIÓ DE LA RETOLACIÓ DEL “CARRER DELS ENCAIXADORES”
Per part del Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, es llig la moció següent:
“A conseqüència de la moció presentada per l'equip de govern de canviar el nom del carrer
infanta cristina, amb els vots a favor del PSPV-PSOE, IDRA i COMPROMÍS PER
RAFELBUNYOL, es va decidir llevar el nom al carrer al·legant la participació de la Infanta en el
cas Noos.
El PP al seu dia va al·legar que es prenguera la decisió de canviar el nom a l'espera de la
sentència. Segons se li declarara culpable o innocent, actuar amb la retirada del nom.
Després de la sentència del juí on s'ha declarat a La Infanta Cristina innocent, es proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES D'ACORD:
 Que el ple de l'ajuntament pel motiu dalt argumentat torne a anomenar a l'esmentada
carrer com a Infanta Cristina.
 Que l'equip de govern trie un altre carrer per al nom dels Encaixadores i si és possible a
un carrer més cèntric.”
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Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia
21 de març de 2017, en la que sotmesa a votació, la mateixa és dictaminada desfavorablement al Ple
de l'Ajuntament, per quatre vots en contra, dels representants dels grups Socialista, Compromís per
Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol, i un vot a favor, del representant del grup del Partit
Popular.
Continua explicant el Sr. Saborit que la decisió del canvi de nom es va prendre sense haverse dictat la sentència, i la postura del seu grup era esperar que es dictara la mateixa. Ara la sentència
judicial ha determinat que la Infanta Cristina no és culpable. Arran d'açò, els veïns van demanar que
es tornara a posar el mateix nom al carrer, perquè encara no han canviat documents com el DNI,
passaports, correu…
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que és una moció
polèmica que demana que es torne a posar el nom de la Infanta Cristina i que el nom d'Encaixadores
es pose a un carrer cèntric. És veritat que la sentència va dir que no era culpable, però es tracta de
persones públiques que deuen de donar una imatge d'honorabilitat, i alguns del PP no ho entenen,
generant malestar en la societat. El segon punt de la moció demana que el nom d'Encaixadores es
pose en un carrer cèntric com és el carrer Magdalena, Màrtirs, Major, Verjurat del Miracle i Calvari,
la qual cosa suposaria també un malestar entre els veïns. Demana directament que retire la moció.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, expressa no esperaven la
moció; és veritat que ha sigut absolta del delicte fiscal, però li han imposat una multa com a
responsable pel delicte lucratiu del seu marit, exercint un paper perfecte sobre la dona, dient que no
sabia res, sent quelcom indignant. No es plantegen el segon punt perquè desestimen el primer,
encara que esperen que es canvie el nom del carrer Màrtirs.
El Sr. Ciges, regidor del grup del PSPV-PSOE, explica que el primer que l'ha culpabilitzat ha
sigut la seua família al retirar-li el ducat i no pareix que se'l tornen. Anuncia el vot en contra del seu
grup.
El Sr. Saborit pregunta als presents si algun renunciaria a càrrec seu només per ser investigat.
Insistix que es van avançar en el temps, i al saber la sentència, només posen el tema sobre la taula
per a debatre'ls.
El Sr. Encarnación, indica que ell és una persona pròxima a la monarquia, però no li agrada
que li prenguen el pèl. Es tracta d'una persona pública i no pot al·legar que no s'assabentava de res.
Va ser un tema que va generar molt malestar en la societat, i no té sentit pel que insistix en el fet
que la retire.
Indica el Sr. Cabonell que la precaució que ELs demana, no l'ha tingut ni la pròpia Família
Reial, perquè prompte l'apartà del seu entorn, perquè tots els indicis indicaven que el seu marit era
culpable i ella va acabar exercint el paper de “dona gerro”. Li pregunta si creu que és de veritat
innocent.
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El Sr. Alcalde, explica que per un costat està la justícia i per un altre costat la qüestió
d'honorabilitat, sumant-se a les paraules del portaveu de Compromís respecte a la postura de la
pròpia família de la Infanta Cristina. Finalment estan parlant d'una qüestió d'honorabilitat i que no
volen que tinga un nom en el nostre poble. Respecte a la pregunta que els ha fet, és una qüestió
d'opinió social.
El Sr. Saborit explica que hi ha un procediment judicial que ha determinat que no és
culpable. Insisteix que la qüestió es planteja perquè es tracta d'un criteri del ple d'avançar-se en el
temps assenyalant una persona culpable.
Finalment, sotmesa la moció a votació, la mateixa és desestimada per deu vots en contra dels
regidors/as dels grups del PSPV-PSOE, Compromís per Rafelbunyol i Independents de Rafelbunyol
i dos vots a favor dels regidors/as del grup del Partit Popular.

SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
CONVOCATÒRIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE POLICIES LOCALS
INTERINS.
Per part del Sr. Carrera, regidor del grup de Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“A Rafelbunyol actualment no comptem amb una Borsa Local de Policies per a cobrir les
distintes baixes o necessitats que puguen sorgir. Així es manifesta en l'informe d'intervenció, de
data 28 d'octubre de 2016, titulat: Selecció Policia Local interí per a cobertura de baixa per
maternitat. En este informe hi ha un inconvenient a la contractació d'una funcionària interina per
no procedir d'una borsa local en vigor. Els motius són els següents:
1.
No s'ha complit amb el principi obligatori de publicitat en la selecció del funcionari
intern en els termes exigits per l'article 10 de l'EBEP (L1ei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic) al proposar-se un candidat de forma directa pel Cap de
Policia.
2.
El candidat proposat procedix d'una borsa d'interins extinta realitzada per un altre
municipi pel qual no s'acredita el compliment dels principis obligatoris d'igualtat, mèrit i
capacitat.
Enfront de la falta d'una borsa vigent i tenint en compte que es considera necessària tant per a
cobrir les baixes com per a gestionar les substitucions de manera que respecte els principis bàsics
de la funció pública, es presenta la següent, PROPOSTA D'ACORD
1. Que en un termini màxim de 3 mesos, des de l'aprovació de la moció, es convoque la
formació d'una borsa de policies locals interins.
Afig que en comissió es va acordar no concretar el temps d'execució de la moció, sinó
deixar-ho obert.
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Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
De Comptes en el seu vessant permanent d'Hisenda, Règim Interior i Desenrotllament Local del dia
21 de març de 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació és dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament per unanimitat, amb la correcció expressada.
Continua el Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol que hi ha un
informe de la Direcció en este sentit, per la qual cosa estan a favor de la mateixa. Demana que quan
es modifique una moció, es redacte novament amb els acords adoptats en comissió i que se'ls
remeta.
Preguntats la resta de portaveus, es mostren a favor de la moció amb la rectificació apuntada.
El Sr. Carrera responent al Sr. Encarnación explica que no ho han fet perquè consideraven
que no era d'importància, però es comprometen a fer-ho la pròxima vegada.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.

SÈPTIM.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE LA
REFORMA IMMEDIATA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“En la sessió celebrada el 6 d'octubre de 2015, el Ple de Les Corts va aprovar per
unanimitat la resolució 22/IX sobre la reforma immediata del sistema de finançament autonòmic
Esta proposta contemplava al punt tercer instar al Consell a exigir al Govern Central
l'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al
pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i compensant en tot cas la insuficiència inversora dels
últims anys.
A més, es troba en tramitació a les Corts Generals la Reforma de l'Estatut de la Comunitat
Valenciana que contempla la modificació de la Disposició Addicional Primera de l'Estatut en línia
amb l'objectiu de garantir inversions que responguen, com a mínim, al nostre pes poblacional.
Davant de la pròxima tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat, és important que
esta exigència unànime es convertisca en inversions concretes que milloren la vida dels valencians
i valencianes.
Tal i com assenyala la resolució aprovada a l'octubre de 2015, és necessari compensar anys
d'insuficiència inversora amb un nivell inversor que supere el nostre pes poblacional.
Per tant, els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017 suposen una oportunitat
per a revertir una dura realitat de discriminació contínua cap al nostre territori en matèria
d'inversions territorialitzats.
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Per tot això proposem els següents PROPOSTES D'ACORD:
1-Esta corporació se suma a la proposta de Compromís aprovada per les Corts Valencianes el
passat 22 de febrer de 2017 on s'exigix unes inversions d'acord el pes poblacional.
2-Instar en el Congrés dels Diputats i el Senat perquè es tramite la Resolució 22/IX aprovada per
unanimitat per Les Corts Valencianes als i els seus membres i grups davant de la pròxima
tramitació del Pressupost General de l'Estat per a l'exercici 2017.
3-Instar el Govern Central la necessitat que el Pressupost General de l'Estat per a l'exercici 2017
de compliment a la Resolució 22/IX, contemplant-la execució per part de l'Estat d'unes inversions
en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i
compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys.
4-Exigir al Govern central la posada en marxa d'un Pla de Xoc d'Inversions per part del Ministeri
de Foment per a destinar, almenys, 1200 milions anuals entre 2017 i 2020 en inversions al nostre
territori
5-Reclamar la posada en marxa d'una Comissió mixta de seguiment de les inversions per a
supervisar que els projectes pressupostats són efectivament realitzats en el termini corresponent.”
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 21
de març de 2017, en la que l'assumpte és dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
Explica el Sr. Carbonell que deuen aprovar-la tots els municipis per a tindre el major suport
possible. És un assumpte molt important per a tots/as els/les valencians/as perquè falten unes
infraestructures adequades que afavorisquen el desenrotllament.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, indica que encara que es
tracte d'una moció de partit, cal recolzar-la, perquè està demanant que s'acabe amb dos grans
carències que tenim: el fons nacional i la falta d'infraestructures.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, explica que és una moció de partit
aprovada per unanimitat en les Corts, desitjant que es faça realitat.
El Sr. Ciges, regidor del grup del PSPV-POSE, explica que espera que hi haja pressió dels
municipis, les Corts, la patronal i que tant de bo se'l govern d'Espanya recapacite perquè es duga a
terme.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació el mateix és aprovat per unanimitat.
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OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE LA
SUPRESSIÓ DE LES DIPUTACIONS PROVINCIALS
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“Les Diputacions provincials es van crear l'any 1833, inspirades en el model departamental
de l’estat francès. Al segle XIX la governació del País Valencià es feia essencialment des de
Madrid. No obstant això, les diputacions provincials van ser aconseguint, a poc a poc, importància
i entitat. La seua funció era gestionar des de la distància, un territori ampli, i en certa manera
acostar el poder centralista a les províncies.
Amb l'arribada de la democràcia es va aprovar la Constitució espanyola de 1978 i de
seguida va començar el desenrotllament posterior de l'Estat de les Autonomies. Llavors es produïx
un fet contradictori: d'una banda es creava una nova planta administrativa de caire federalista: les
comunitats autònomes i d'una altra es mantenia I antiga planta centralista: les diputacions
provincials. Des d'eixe moment, són les comunitats autònomes qui assumix les competències que
tenien les diputacions, però cap lloc de suprimir els ens provincials els mantenen, quedant així les
competències duplicades.
Cal fer menció que les diputacions són la institució menys democràtica de totes les de l’estat
espanyol. Començant pel sistema de tria dels seus representants: els diputats provincials, els quals
no són triats directament pels ciutadans i ciutadanes. Atenent a uns partits judicials vuitcentistes
s'adjudiquen els diputats i després cada partit internament tria els seus representants.
Des de COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL apostem per una administració de més
proximitat, atés que comporta indubtables avantatges, per criteris d'eficiència, de gestió, per evitar
la duplicitat de competències, per criteris democràtics (participació, control i elecció de
representants) com són les mancomunitats o els propis municipis.
Entenem que les velles diputacions provincials són totalment prescindibles. Caldria establir
clarament un repartiment entre les competències que actualment gestionen estes. Un repartiment
fet amb criteris de coherència funcional, d'estalvi econòmic i d'eficàcia.
Defenem un model amb una màxima descentralització intraautonòrnica i amb una màxima
subsidiarietat local. La Generalitat Valenciana ha de retindre només les funcions a què tinguen
sentit a escala autonòmica i, per tant, dotar el més ampli ventall de possibilitats a un règim local
valencià potent i flexible .El argument que sense les diputacions els municipis xicotets estarien
desatesos és una fal·làcia, perquè eixes competències, ara assumides per les diputacions, passarien
en les conselleries d'una banda i a les comarques, mancomunitats i10 municipis directament d'una
altra.
Evidentment per a realitzar esta tasca d'assistència jurídica, econòmica i tècnica dels
municipis, es podria realitzar molt millor des de la proximitat de les comarques , per mitjà de les
Mancomunitats, a les que caldria dotar-les de més recursos humans i econòmics. Tan senzill com
traslladar el finançament de les actuals diputacions passant-ho directament a consorcis comarcals,
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mancomunitats o municipis. Cal recordar I infrafinançament que pateixen històricament els
municipis.
Som conscients de la dificultat d'este canvi a curt termini, atés que suposa una reforma
constitucional i una revisió a fons de l’actual model territorial i administratiu de l'Estat i,
actualment, no hi ha un consens polític al voltant d'esta qüestió.
En estos moments, les diputacions tenen unes competències assignades i gestionen un
pressupost molt significatiu i mentres existisquen el nostre objectiu serà que es gestionen el millor
possible els seus recursos però tenint en compte, en tot moment, que l'objectiu, a mitjà termini, és
suprimir-les.
Mentres això arriba, treballarem pel nou model de gestió de la Diputació, d'una banda
coordinant amb les polítiques marcades des del Consell de la Generalitat i d'una altra assistint les
necessitats que els ajuntaments demanden, deixant que els municipis tinguen més pes en la presa de
decisió dels recursos econòmics dels plans d'inversions i obres que ofereix la Diputació actualment.
Tot açò, alhora que avancem en el seu desmantellament.
Per tot això presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
A. l'Ajuntament de Rafelbunyol insta el Govern d'Espanya a:
1-. Iniciar els tràmits necessaris, incloent-hi les modificacions legals oportunes, per a
suprimir les Diputacions provincials per ser estes institucions innecessàries i excessivament
costoses per a I erari públic.
2-. Prendre les decisions oportunes para que es mantinguen els servicis que les diputacions
presten en els municipis, per delegació d'estos, passant provisionalment a dependre dels
governs autonòmics, que les podran administrar per mitjà de les seues delegacions i els
Servicis Territorials de les diferents conselleries.
3-. Desenrotllar de manera immediata la Llei de Finançament Local per a possibilitar que
‘administració més pròxima als ciutadans, els municipis puguen oferir el màxim de servicis
bàsics d'una manera eficaç i satisfactòria.
B. l'Ajuntament de Rafelbunyol insta El Consell a:
1-. Desenrotllar de manera immediata la Llei de Comarcalització considerant el trasllat
dels servicis que les diputacions oferixen en els ajuntaments a les mancomunitats o
organismes semblants.
2-. En tant que este procés es du a terme s'arbitraran les mesures perquè el govern de la
Generalitat coordine les competències de les diputacions amb les de les conselleries, i
establisca uns terminis per transferir les competències duplicades, assumint, si es procedix,
els servicis oferits i el personal adscrit a ells”
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
21 de març de 2017, en la que l'assumpte és dictaminat per un vot a favor, del representant del grup
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de Compromís per Rafelbunyol; un vot en contra, del representant del grup del Partit Popular, i tres
abstencions dels representants dels Grups Socialista i d'Independents de Rafelbunyol.
Explica el Sr. Carbonell que és una moció que afecta directament els municipis i que pot
cridar l'atenció que ho plantege quan estan en el govern, però el seu partit no renunciarà a estar en
les institucions mentres existisquen. El sentit de les províncies va deixar de tindre sentit des de les
autonomies, i les competències són del País València. Aposten per una comarcalització, perquè ací
ja es té una mancomunitat per a compartir servicis essencials com el fem, servicis socials…. Creuen
que seria millor que desaparegueren ja que hi ha massa duplicitat.
El Sr Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, considera que esta
moció de partit és de tal calat que no considera que ací siga el siti per a tractar-la, a més de molt
ideològica, perquè vol suprimir una institució per a engrandir altres. Són de l'opinió que deu
estudiar-se, però consideren que l'estructura comarcal també implicaria duplicitat. Troba moltes
similituds amb el que es fa amb l'estructura comarcal a Catalunya. Anuncia el vot en contra del seu
grup.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, explica que ells són de l'opinió que deu
modificar-se, però no suprimir-les, passant a llegir els arguments del seu partit respecte d'això, en el
que destaca que consideren que són imprescindibles per a complir amb l'art. 139 de la Constitució; a
més la seua supressió requereix una reforma constitucional. Presten un servici bàsic als ciutadans
que estan en el medi rural, a més de garantir l'accés a tots els servicis dels pobles xicotets així com
servicis de caràcter supramunicipal, a més d'assistir als ajuntament en el servici de gestió tributaria.
El Sr. Alcalde, en nom del PSPV-PSOE, explica que quan Compromís va iniciar la
campanya, El president de la Generalitat va manifestar la seua postura, i entre les seues paraules
destaca que les diputacions deuen de ser subsidiàries amb el poder local i col·laborar amb la
Generalitat. En una altra notícia diu que Puig desafia a les Diputacions al presentar en Corts la llei
sobre la comarcalització, a més d'anunciar una reforma de la Llei Local valenciana així com
reformar la Llei d'Hisendes Locals. Se sap que esta proposta suposa la reforma de la Constitució i
és coneguda la postura del seu partit, però anuncia l'abstenció del seu grup a l'espera de conèixer la
postura del seu grup enfront del procés i a la reforma constitucional, la qual en el 1978 sí que va
solucionar el problema de la transició però es van quedar coixos molts aspectes.

El Sr. Carbonell respon al Sr. Encarnación que ells si consideren adequat parlar de les
Diputacions que donen assistència als municipis en el ple municipal. Afig que extraure de la seua
moció la conseqüència que copiem als catalans, és arrissar el ris.
En resposta al Partit Popular tot el que diu es resumeix a ajudar als pobles xicotets i que tots
som iguals davant de la Llei i si desapareixen les diputacions estos es quedarien sense servicis. Però
no és així, els servicis serien assumits per altres unitats administratives més pròximes als municipis.
Quant a la intervenció del partit socialista, amb el que el seu partit comparteix el govern en la
Generalitat i Diputació, li indica que tots som coneixedors que la llei d'hisendes locals està pendents
de la seua aprovació. El 80% del que es planteja en la moció càbria en els seus plantejaments, per la
16

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

qual cosa no entenen l'abstenció. Sabien del vot en contra del partit popular, no sabien la postura
d'Idra, encara que els ha paregut excessiu que diga això de catalanista.
El Sr. Encarnación sap que no són catalanistes, però no pot oblidar que es tracta d'una moció
de partit.
Replica el Sr. Saborit que no estan dient que si canvia el sistema no estiguen atesos els
pobles, només han posat en relleu la labor de la Diputació.
Conclou el Sr. Carbonell indicant que sí que es tracta d'una moció de partit, d'un partit que
governa en la Diputació de València i que coneixen el seu funcionament i que per això la presenten,
a fi d'acostar l'administració a la ciutadana.
Finalment sotmesa la proposta a votació la mateixa és desestimada per cinc abstencions, dels
regidors del grup del PSPV-PSOE, quatre vots en contra dels regidors dels grups del Partit Popular i
d'Independents de Rafelbunyol i tres vots a favor dels regidors del grup Compromís per
Rafelbunyol.

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE INCLUSIÓ DE
L'AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT EN ELS PRESSUPOSTOS GENERALS
De l'ESTAT DE 2017
Per part de la Sra. Piquer Carbonell, regidora del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“Per a garantir els drets dels xiquets i les xiquetes a tindre una atenció dels seus
progenitors, així com per garantir el dret d'estos al gaudi de la paternitat i de la maternitat sense
que siguen perjudicats en la seua inserció laboral, són de màxima importància els permisos
laborals i les prestacions de la Seguretat Social per naixement, adopció o acollida.
En l'estat espanyol, la primera vegada que a les dones es va concedir un subsidi de
maternitat va ser I any 1931. L'Assegurança obligatòria de Maternitat tenia una duració de 12
setmanes. Posteriorment ha anat ampliant-se fins a arribar a les actuals 16 setmanes. I en 1994 es
va aconseguir augmentar la quantitat econòmica des del 75% al 100% de la base reguladora.
L'any 1989 es permet per fi que els homes puguen accedir també a l'atenció de fills i filles
concedint-los la possibilitat de disfrutar de fins a 4 setmanes (10 actualment) del permís de
maternitat. És a dir, prèvia cessió per part de la mare del dret a què encara era exclusivament
d'ella.
L'any2007 la EL 3 2007/per a la igualtat efectiva de dones i homes, per primera vegada,
reconeix en l’estat el dret dels pares ( o d'un altre progenitor )a tretze dies de permís propi i
intransferible. Llei que ha permès un avanç efectiu en la implicació dels pares en la infància.
Arribant en 2015 els de paternitat a un 87.4% del nombre de permisos de maternitat. Demostrant
així que I aplicació dels permís intransferible per a "I un altre progenitor" és una mesura efectiva
de coresponsabilitat.
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Inclús la Llei 9/2009, de 6 d'octubre, d'ampliació de la duració del permís de paternitat en
els casos de naixement, adopció o acollida, estableix la seua ampliació a 4 setmanes. No obstant
això, encara que hauria d'haver entrat en vigor l'1 de gener de 2011, queda suspesa d'aplicació per
mitjà de la Disposició Final Tretzena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’ Estat per a I any 2011.
Actualment ens continuem trobant amb una situació de gran desigualtat entre dones i homes
en els seus permisos, ja que el de paternitat és 8 vegades inferior al de maternitat. El marc legal ni
s'acosta al desig de la majoria de la ciutadania de l'estat que manifesta, segons el Baròmetre del
CIS de setembre de 2010, que prefereix "una família en què els dos membres de la parella tinguen
un treball remunerat amb pareguda dedicació i ambdós es reparteixen les tasques de la llar i
l'atenció de filles i fills, si n'hi ha".
El marc jurídic en què ens trobem:
VULNERA el principi del mateix accés de les persones treballadores a una prestació contributiva
de la Seguretat Social.
PRIVA del dret de les criatures a ser aconseguides per part d'un dels progenitors i d'este
progenitor a gaudir d'una paternitat activa durant les primeres setmanes després del naixement,
adopció o acollida.
DISCRIMINA les mares en la contractació i promoció professional, ja que els i les ocupadors/es
tenen en compte, negativament, la major duració del permís de maternitat.
no obstant això, tal com arreplega la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques en el DOCV de 24 de juny, es pren l'Acord de legislatura de
la Mesa General de Negociació del personal funcional, estatutari i laboral de la Generalitat (MGN
1) de 9 de juny de 2016.
Este acord al seu punt F de Coresponsabilitat i nous usos del temps, amb l'objectiu
d'aprofundir en la conciliació entre el compromís laboral, les responsabilitats familiars i la vida
personal, amplia en sis setmanes la duració del permís de paternitat pel naixement, acollida o
adopció d'una filia o fill. Així com es compromet .a posar .en marxa un pla pilot per estudiar la
idoneïtat dels permisos iguals i intransferibles.
A més, el Ple del Congrés dels Diputats, va aprovar el passat mes d'octubre una Proposició
No de Llei proposada per Units Podem d'equiparació dels permisos de maternitat i paternitat. La
proposta demanava l'ampliació del permís de .paternitat fins a 16 setmanes, duració actual del de
maternitat, i fer que ambdós siguen intransferibles. La PNL va rebre el recolzament de 173
diputades i diputats i només dos vots en contra.
Per tot això, i perquè les administracions tenim la responsabilitat de promoure la igualtat
entre dones i homes, així com un repartiment més equitatiu de les seues responsabilitats com a
progenitors i una inserció igualitària al mercat laboral es fa la següent PROPOSTES D'ACORD
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“PRIMER: L'Ajuntament de Rafelbunyol insta el Govern de l'Estat a incloure als
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 l'ampliació del permís de paternitat de 13 dies a 4
setmanes tal com demana la PNL.
SEGON: L'Ajuntament de Rafelbunyol insta el Govern a pressupostar i tramitar de forma
urgent una reforma integral del sistema de permisos i prestacions per a l'atenció i atenció de
menors en cas de naixement, adopció o acollida.
TERCER: L'Ajuntament de Rafelbunyol reclama al Govern de l'Estat que incloga en esta
reforma l'equiparació progressiva i la intransferibilitat immediata dels permisos de paternitat i
maternitat com a mesura prioritària en l'aprofundiment de la coresponsabilitat.
QUART: L'Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell de la Generalitat a incloure als
ajuntaments que així ho sol·liciten en el Pla pilot per a estudiar la idoneïtat els permisos iguals i
intransferibles per naixement, adopció o acolliment.”
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 21
de març de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
unanimitat.
Continua explicant la Sra. Piquer Carbonell que el passat 8 de març va ser el dia de la dona, i
la moció la presenten perquè cal fer un poc més que manifestar-se i declaracions de voluntat, sinó
fer coses concretes exigint drets efectius.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, anuncia el vot a favor
del seu grup, encara que demana que siguen prudents a l'hora de presentar mocions de partits,
perquè són declaracions d'intencions. La gent espera d'ells que es debaten coses del poble.
La resta de portaveus anuncia el vot a favor del seu grup.
Aclareix la Sra. Piquer Carbonell que encara que es tracte d'una moció de partit, açò no
implica que no tinga transcendència.
Finalment sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE LA
CREACIÓ D'UNA FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL-VUE I SUPORT A
EMPRENEDORS.
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“El foment de l'esperit emprenedor i el sector empresarial, és la clau en la creació
d'ocupació, la millora de la competitivitat i el creixement econòmic d'un poble. Per això, és
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important que des dels Ajuntaments es posen en marxa iniciatives que puguen ajudar al teixit
empresarial, i fomenten al mateix temps la cultura emprenedora dels joves de la localitat.
En esta línia des del Consorci Pactem Nord tenen a disposició dels ajuntaments consorciats,
un servici d'atenció a emprenedors/as, amb l'objectiu clar, d'incentivar la creació d’empreses noves
i de recolzar a les empreses de recent creació, reduint així la incertesa que sorgeix en els moments
inicials de la creació de qualsevol empresa.
Per un altre costat des de les Administracions publiques s'està fomentant els programes
basats en l'assessorament individualitzat i noves tecnologies , a través de nous mètodes, que
suposen entre altres, la simplificació administrativa de les condicions para la creació d’empreses
noves, i on pareix que la finestreta única empresarial , siga el mètode més complet i que major èxit
està obtenint.
Una finestreta única que constituïx un espai virtual en el qual els autònoms, societats i nous
emprenedors poden obtindre informació administrativa sobre com desenrotllar un projecte de
creació d'empresa, ampliació o modernització d'una empresa, així com també realitzar els diferents
tràmits per a l'inici o activitat o gestió diària una vegada constituïda, integrant així en un únic punt
de trobada, tot el que és necessari per al desenrotllament d'un negoci.
La VUE és per tant un instrument de racionalització i millora de les condicions de creació
d'empreses permetent des d'un sol punt, disposar d'informació per als nous emprenedors i el sector
empresarial.
Per tots estos motius, el Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol proposa adoptar els
ACORDS següents:
1. Que l'Ajuntament de Rafelbunyol instal·le en el seu WEB l'accés al servici a la Finestreta
Única Empresarial-VUE.
2. Que el contingut d'esta moció es trasllade a l'associació d'empresaris d'esta localitat.”
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
21 de març de 2017, en la que l'assumpte va quedar pendent de dictamen a l'espera de la seua
rectificació.
Explica el Sr. Encarnación que la VUE és un enllaç virtual d'empreses i emprenedors per a
conèixer el procediment per a instal·lar noves empreses. Es tracta d'un enllaç gratuït
El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, indica que no és una
moció de partit i que pareix que es tracte més d'un prec que d'una moció. No es va dictaminar
perquè la inicial no s'assembla a l'actual, ja que li ha donat la volta i a instàncies del portaveu del
PSOE. En l'exposició de motius, només s'ha canviat el referent a l'espai físic, però la part dispositiva
no s'assembla en res a l'anterior, passant a llegir-los. Reitera que no creu necessària la moció, que
amb un prec haguera sigut prou. A continuació fa referència als continguts de la VUE, explicant
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que els empresaris ja paguen a la cambra de comerç. Considera que la que oferix Pactem Nord és
molt més completa
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, indica que s'ha canviat molt la seua
redacció, i no estan en contra de que es pose un enllaç igual que existixen amb el Pactem Nord.
El Sr. Ciges, regidor del grup del PSPV-POSE, explica que cada grup presenta les seues
mocions i poden ser o no compartides. La VUE és un projecte pilot de les Cambres de Comerç,
explicant en que consistix, per la qual cosa l'equip de govern no té cap inconvenient a posar el dit
enllaç.
El Sr. Encarnación, responent a les paraules del Sr. Carbonell, indica que la intenció és
ajudar a les empreses, però vosté pretén desprestigiar i qualificar les seues propostes. Hi ha errors
en la Finestreta, però també s'oferixen altres servicis, i tot el que siga ajuda ho veuen positiu. Quant
al tema del prec, li recorda que va condicionar uns pressupostos pel tema del carril bici, i això
també es podia haver presentat com un prec. I si va rectificar va ser pel tema del Consorci Pactem
Nord. Quant a l'espai físic, és mentira perquè no ho diu.
Respon el Sr. Carbonell que Compromís no menteix, que sí que estava inclòs en la moció
inicial. I no desacredita la seua labor, però no cal tant per a acabar proposant un enllaç en la pàgina
web.
S'origina un debat entre el Sr. Carbonell i el Sr. Encarnación que finalment és interromput
pel Sr. Alcalde per no debatre el tema de l'orde del dia.
Conclou el Sr. Encarnación que ells presenten mocions per a afavorir el desenrotllament i el
treball en el municipi.
Finalment sotmés l'assumpte a votació la mateixa és aprovada per nou vots a favor dels/as
regidors/as dels grups del PSPV-PSOE, Partit Popular i Independents de Rafelbunyol i tres
abstencions dels/as regidors/as del grup Compromís per Rafelbunyol.

DESÉ PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE LA
POSADA EN MARXA D'UN PLA DE SUPORT A LA INDÚSTRIA I LA INNOVACIÓ
Per part del Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la
moció següent:
“L'activitat industrial en el municipi de Rafelbunyol ha sigut en el passat un dels motors
essencials per al creixement econòmic d'esta localitat i les seues famílies.
Durant estos últims anys de crisi, la destrucció d'ocupació i el tancament de moltes
indústries han sigut alarmants. Per tot això és important i necessari que per part del nostre
Ajuntament s'afronte un nou procés de disseny econòmic, arreplegant les aportacions dels agents
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econòmics i socials més importants, perquè promoga mesures de foment i suport a la indústria i al
desenrotllament tecnològic en el nostre municipi.
Un Pla que estiga coordinat amb altres administracions i El Consorci Pactem Nord, on
s'arrepleguen accions per a promoure el foment d'ocupació i fomente la consolidació de les
indústries existents en el nostre municipi, amb l'objectiu d'afavorir l'arribada de noves indústries.
Un Pla que supere els aspectes urbanístics, que és competència municipal, ja que ha de
sumar accions de foment directe o supressió de barreres que dificulten l'arribada de noves
indústries. Un Pla que permeta consolidar l'ocupació existent en el nostre municipi i generar noves
ocupacions de qualitat. En definitiva, és refermar el present i apostar pel futur industrial i
tecnològic d'esta població.
Per tots estos motius, el Grup Municipal d'Independents de Rafelbunyol proposa adoptar els
ACORDS següents:
1. L'Ajuntament de Rafelbunyol aprovarà un Pla de suport a la Indústria i a la Innovació en
este municipi. Dita Pla podrà formar part del Pla Estratègic que s'està realitzant, i es
redactarà amb l'objectiu d'impulsar el desenrotllament econòmic i social d'esta localitat,
establint compromisos amb els principals agents econòmics i socials, públics i privats,
havent de formular a partir de la participació ciutadana.
2. Per a la seua elaboració i aprovació l'Ajuntament tindrà en compte les aportacions dels
agents econòmics i socials més representatius del municipi, així com es buscara també dins
de les nostres possibilitats la col·laboració amb les Universitats.
3. Este Pla de suport a la Indústria i la Innovació es coordinarà amb altres plans públics de
suport a la indústria i a l'I+D a través del Consorci Pactem Nord i altres administracions
públiques.
4. Del contingut d'esta moció es donarà trasllat a les organitzacions i entitats afectades i
interessades en la mateixa, així com a totes les veïnes i veïns de Rafelbunyol”
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
21 de març de 2017, en el que el mateix va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per
tres vots a favor dels representants dels Grups Socialista i Independents de Rafelbunyol, i dos
abstencions, dels representants dels grups del Partit Popular i Compromís per Rafelbunyol.
Continua explicant el Sr. Encarnación que el fi de la moció és incentivar la indústria i
fomentar la creació d'ocupació. No estan inventat res que no s'haja posat ja en marxa en altres
Ajuntaments.
Explica el Sr. Carbonell que estant pendent la contractació de l'Agent de desenrotllament
local (ADL) i el Pla Estratègic, seria millor esperar. Es tracta d'una declaració de bones voluntats
molt dispersa. Hi ha un projecte de Divalterra d'estudi del polígon industrial que concretaria més,
per la qual cosa demana que s'espere que tinguen este pla.
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El Sr. Saborit, regidor del Grup Popular indica que a ells tot el que siga millorar els pareix
bé. Perquè demana que s'elabore un pla i són mocions a què no poden votar en contra. En referència
a si s'elabora el Pla, pregunta si este es portarà al Ple per a la seua aprovació.
El Sr. Ciges, regidor d'ocupació, explica que des de Divalterra junt amb la UPV s'està fent un
programa pilot per a dinamitzar el parc del polígon industrial amb enquestes a empresaris del
polígon. Quant a la moció, no tenen cap inconvenient a fer un Pla que contribuïsca al foment.
El Sr. Encarnación, no veu clar condicionar l'elaboració d'un pla a la contractació d'un ADL.
Va investigar un poc el que feia Divalterra i ha conclòs que la seua labor és el que s'està demanant
en la moció. Considera que tota suma i reporta beneficis al municipi.
El Sr. Carbonell considera que el Pla ha de ser més concret i no tenen a ningú capacitat per a
fer-ho i controlar-ho. Quant a la figura de l'ADL, recorda que el seu grup va presentar propostes per
a la joventut i es va votar en contra perquè no hi havia un tècnic adequat per a la seua posada en
funcionament.
Intervé el Sr. Saborit per a explicar que ja fa temps que van presentar una moció per a
preparar un pla de necessitats que tinguera el polígon, per la qual cosa considera que seria
convenient incloure la seua proposta en este pla.
El Sr. Alcalde, en nom del PSPV-PSOE, recorda que eixa moció també es va aprovar i que
tots volen millorar el polígon per a fomentar ocupació. Ja va comentar el Sr. Ciges que s'està
preparant la nova llei del Consell sobre catalogació i qualificació de tipus de polígon i a tots els
agradaria que estiguera ben situat, per la qual cosa creuen que eixa és la intenció d'ambdós mocions
anunciant el vot a favor del seu grup.
El Sr. Encarnación agraïx al PP i al PSOE el seu suport, i considera que es tracta de fer-ho
competitiu.
Sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per nou 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.

ÀREA DE FOMENT

DESÉ SEGON.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA DE REHABILITACIÓ
D'EDIFICIS.
Es dóna compte de la següent Proposta de l'Alcaldia:
“Les recents modificacions operades en matèria urbanística i, en concret, en l'edificació al
nostre país han vingut a posar de manifest la necessitat de dur a terme actuacions que possibiliten
la realització d'intervencions de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes com a mecanisme
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per a fer efectiu, per a tots, el dret constitucional a una vivenda digna i adequada, així com
l'exigència del deure dels seus propietaris de mantindre els immobles en adequades condicions de
conservació. Enfront d'altres àmbits urbanístics a què la legislació ja venia donant resposta, s'han
evidenciat en els últims anys les carències que la mateixa mostrava respecte a les operacions de
rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
En resposta a la dita situació, la recent aprovació de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de
rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, així com la modificació que la mateixa du a terme
del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, han
contribuït a culminar un procés evolutiu de model urbanístic, tendent a millorar la qualitat de
l'edificació i a promoure la innovació i la sostenibilitat, atenent a les exigències d'una major
qualitat de vida i de sostenibilitat ambiental, social i econòmica dels processos edificatoris,
urbanitzadors i rehabilitadors.
Com a conseqüència de la nova realitat normativa, i en resposta a la canviant realitat
social, sorgeix la necessitat, per part dels municipis, d'adequar la seua normativa per a complir a
les obligacions de mantindre els edificis en condicions adequades de conservació, accessibilitat i
estalvi energètic.
La Federació espanyola de Municipis i províncies i la Fundació “La casa que estalvia”, en
col·laboració amb el Ministeri de Foment, ha publicat un model d'ordenança municipal de
rehabilitació, que es pot consultar en la pàgina web http://www.lacasaqueahorra.org/inicio
En este sentit, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Rafelbunyol, en sessió celebrada
en sessió de data 31 de gener de 2.017, va acordar l'obertura d'un període d'exposició al públic
amb vista a l'elaboració de la dita Ordenança, prenent com a referència el model d'ordenança
citat.
En compliment de l'article 133 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en l'article 133, regulador de la participació dels ciutadans en el
procediment d'elaboració de normes amb rang de Llei i Reglaments, s'ha realitzat una consulta
pública ciutadana a través del portal web de l'Ajuntament als efectes que la ciutadania poguera
participar en el procés d'elaboració de l'ordenança.
Una vegada complit el tràmit d'informació al públic, sense que s'hagen presentat
suggeriments per part de la ciutadania, s'ha procedit a l'elaboració de la denominada
“l'Ordenança de Rehabilitació d'Edificis”
Tal com s'arreplega en la base primera, l'objecte de l'ordenança és regular les condicions i
el procediment a través del qual es garanteix el compliment del deure de conservació i, en
particular, autoritzar les intervencions que tinguen el caràcter d'obres i treballs de rehabilitació,
regeneració o renovació urbanes en sòl urbà, així com complir a les mesures que permeten
millorar l'eficiència energètica dels edificis, instal·lacions i construccions i facilitar l'accés i la
utilització dels mateixos d'acord amb les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de
les persones amb discapacitat, d'acord amb allò que s'ha exigit per la legislació aplicable.
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En conseqüència es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
Primer: Aprovar inicialment “l'Ordenança de Rehabilitació d'Edificis”
Segon: Sotmetre l'expedient a informació al públic durant el termini de trenta dies als efectes
d'examen del mateix i presentació de reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases
del Règim Local
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament a Rafelbunyol a tretze de març de dos mil dèsset."
”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió de
Foment del dia 21 de març 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al ple de
l'Ajuntament unanimitat.
El Sr. Alcalde explica que el contingut de l'ordenança s'acomoda a la Llei 8/2013, de 26 de
juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. S'han remés les modificacions acordades en
comissió. Recorda que és una proposta que ve de la FEMP i que els tècnics ho han mirat,
considerant que es tracta de quelcom positiu.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que està basat en
la llei 3R i que arreplega la mateixa, sent explicada l'ordenança pels tècnics en comissió
informativa, considerant-ho com quelcom positiu, per la qual cosa mostra el vot a favor.
Preguntats la resta de portaveus es mostren a favor.
Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda aprovar inicialment
l'Ordenança de Rehabilitació d'Edificis de l'Ajuntament de Rafelbunyol, i la seua exposició al
públic durant el termini de trenta dies als efectes d'examen de l'expedient i presentació de
reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases
del Règim Local.
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DESÉ TERCER.- CONVENI A SUBSCRIURE AMB LA GENERALITAT VALENCIANA
SOBRE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
"La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, hi ha remés la proposta de Conveni de col·laboració amb les entitats
locals per al foment de la rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació urbana.
El dit Conveni té per objecte impulsar instruments que fomenten la comunicació i informació
entre les parts per a promoure activitats de rehabilitació edificatòria de les vivendes existents i la
regeneració urbana.
En el mateix es detallen les obligacions de l'Ajuntament, entre les que destaca la integració
en una Xarxa d'oficines d'informació de la Rehabilitació, a través de la qual s'oferiria informació
als ciutadans., professionals i empreses del sector, relatives a la rehabilitació urbana, així com
realitzar campanyes de difusió de la cultura de la rehabilitació.
Per la seua banda la Generalitat proporcionaria material i suport per a complir els
compromisos de pertànyer a l'Oficina d'Informació de Rehabilitació, facilitaria igualment la
formació dels tècnics municipals, accedir a registres d'informes d'avaluació d'edificis, etc…
Considerant que la subscripció del Conveni afavoreix els interessos dels ciutadans de
Rafelbunyol, es proposa al Ple de l'Ajuntament que procedisca a la seua aprovació.
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
Foment del dia 21 de març de 2017, en el que és assumpte és dictaminat favorablement al Ple de
l'Ajuntament.
Preguntats els portaveus dels grups polítics tots es mostren a favor.
Finalment sotmesa la proposta a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat
acorda aprovar el conveni de col·laboració entre la Genrealitat, a través de la Conselleria de
Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i l'Ajuntament de Rafelbunyol per al foment
de la rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació urbana.
Així mateix es va acordar també facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, D. Francisco Alberto López López, per a la subscripció del mencionat conveni.
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DESÉ QUART.- MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER RAFELBUNYOL SOBRE
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL D'URBANISME I OBRES PÚBLIQUES (O
BÉ DE FOMENT)
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, es llig la moció
següent:
“Sota el títol: la construcció del Rafelbunyol del segle XXI. L'ajuntament, per mitjà del
departament tècnic d'Urbanisme i Obres Públiques, va convidar a participar a distint tècnics
residents o que tingueren el seu treball a Rafelbunyol. En l'anomenat acte, en el qual va participar
el nostre portaveu, s'identificaren algunes de les problemàtiques que té la nostra població i es va
quedar que es continuarien convocant, en el futur, altres reunions semblants.
Ja fa anys es va aprovar el Reglament que regula la Carta de Participació Ciutadana de
Rafelbunyol. Al seu preàmbul s'afirma: Este Reglament revela el compromís de l'Ajuntament de
Rafelbunyol amb la ciutadania per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els
assumptes públics locals... l'Ajuntament de Rafelbunyol opta així... per la democràcia
participativa... Per a fer-la efectiva, el Reglament arreplega els diferents òrgans, processos i
mecanismes de participació que s'han d'aplicar en cada circumstància específica...
A l'article24.2 del Capítol III. els ÓRGANS DE PARTICIPACIÓ, es diu :Al municipi de
Rafelbunyol es creen els òrgans següents :a )Consell Social. i b )Consells Sectorials.
A l'article41 de la SECCIÓ SEGONA del CAPÍTOL 111, definix els Consells Sectorials com
:aquells òrgans de participació que canalitzen les inquietuds i iniciatives ciutadanes sobre les
Àrees, els sectors i temes d'interés local. Poden fer propostes, informes, consultes i suggeriments en
temes relacionats amb l'àmbit: sectorial que es tracte...
A l'art. 42 i següents, es parla de la composició i del funcionament dels Consells Sectorials.
Des de Compromís entenem que hauria de ser el Consell Sectorial d'Urbanisme i Obres
Públiques (o bé de Foment) qui canalitzarà totes les iniciatives relacionades amb l'urbanisme i la
participació ciutadana. Seria una aposta clara per la regularització de la Participació Ciutadana i
per a donar vida i contingut al Consell Social.
És per tot això que presentem les següents PROPOSTES D'ACORD:
1.
Que per a donar continuïtat a la iniciativa de participació que va tindre lloc al voltant
del brainstonning es constituïsca el Consell Sectorial d'Urbanisme i Obres Públiques (o bé
de Foment).
2.
Que es done a conéixer a tots els que participaren al brainstorming, a les
associacions i a la ciutadania en general la constitució de l'anomenat Consell Sectorial.
3.
Que la seua constitució tinga lloc en el termini de tres mesos comptats des de la seua
aprovació. “
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Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa De
Comptes en el seu vessant permanent de Foment del dia 21 de març de 2017, en la que l'assumpte
va ser dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Explica el Carbonell que va ser una iniciativa molt bona i que hi ha una ordenança per a
dotar de contingut a les mateixes. Es pot dins del Consell Social, crear una comissió sectorial
d'urbanisme.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, està a favor de la
proposta perquè fomenta la participació de la ciutadania, desitjant que no es quede en una
declaració d'intencions.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, també es mostra a favor, preguntant de
quina manera s'articularà la seua posada en marxa, desitjant que no desaparega.
El Sr. Alcalde en representació del PSPV-PSOE, considera que és una bona estratègia i que
la iniciativa va tindre una resposta molt bona, considerant-ho molt positiu i una manera de
canalitzar la participació ciutadana.
El Sr. Carbonell explica que és una cosa que depén de tots els grups, perquè deu de tindre
una mínima transcendència, perquè sinó acaba produint cansament, considerant que si més no
intervinguen els polítics millor i que ha d’estructurar-se tot des del consell social
Sotmés l'assumpte a votació, el mateix és dictaminat per unanimitat.

ÀREA D'ACTIVITATS CIUTADANES

DESÉ QUINT.- MOCIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, 8
DE MARÇ DE 2017
Per part de la Sra. Piquer Sancho, regidora d'igualtat es llig la moció següent:
“L'article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó de sexe. Per la seua banda, l'article 9.2 consagra l'obligació dels poders
públics de promoure les condicions perquè la igualtat siga real i efectiva.
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos
internacionals sobre drets humans, entre els que destaca la Convenció sobre l'eliminació de totes
les formes de discriminació contra la dona, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides
al desembre de 1979 i ratificada per Espanya en 1983.
La igualtat és, així mateix, un principi fonamental en la Unió Europea. Esta igualtat entre
dones i homes i l'eliminació de les desigualtats entre unes i altres són un objectiu que ha d'integrarse en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.
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Al nostre país es va aprovar la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, ja que, a pesar dels avanços normatius aconseguits fins a eixe moment,
s'evidenciaven manifestacions de violència de gènere, discriminació salarial, major desocupació
femenina, escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural i
econòmica, o problemes de conciliació entre la vida personal, laboral i familiar.
El pròxim 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, des de totes les institucions
s'ha intentat enviar un missatge clar i concís la necessitat d'aconseguir la igualtat REAL, este dia
és cada vegada més una ocasió per a reflexionar sobre els avanços aconseguits, exigir canvis i
celebrar els actes de valor de dones comunes que han exercit una funció extraordinària en la
història, reclamant drets bàsics com l'accés a l'educació, la cultura, el treball o la política.
És necessari acabar amb les moltes discriminacions a què les dones estan sotmeses, laboral,
salarial, sostre de vidre, falta de representativitat i de referents femenins, falta de coresponsabilitat
familiar o assignació d'estereotips per qüestions de gènere,
Com hem referit anteriorment els poders públics tenen l'obligació d'adoptar mesures d'acció
positiva per a fer real la igualtat econòmica, social i cultural, per a aconseguir una societat més
democràtica, més justa i més solidària.
El dret a la igualtat ha d'inculcar-se des de la infància, sent esta la millor forma
d'aconseguir que en un futur els homes i dones convisquen d'una manera igualitària i solidària, per
la qual cosa és necessari potenciar l'educació en valors.
L'Administració local és l'Administració més pròxima al ciutadà, més pròxima als problemes
que afronta la dona i per això constituïx l'agent dinamitzador més apropiat per a promoure una
societat verdaderament igualitària, promovent accions concretes dirigides a la prevenció de
conductes discriminatòries i a la previsió de polítiques actives d'igualtat sobre els diversos àmbits
socials, i culturals.
És necessari un esforç col·lectiu, per la qual cosa els Ajuntaments han de fomentar la
mobilització i sensibilització de la societat en general a través de la conscienciació de la
ciutadania, per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
PRIMER. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la dona, promovent
esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre homes i dones, sumant-nos al lema de
l'ONU “les dones en un món laboral en transformació: cap a un planeta 50-50 en 2030”
SEGON. Impulsar un pacte d'estat per a la lluita contra tota discriminació contra la dona sobretot
la que suposa tot tipus de violència.
TERCER: Exigir a les empreses la no-discriminació en cap de les seues formes a l'hora de realitzar
concessions administratives.
QUART. Promoure campanyes d'informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la
població, i que es facen extensives al llarg de l'any, utilitzant per a això pel·lícules, cartells,
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col·loquis sobre la història de la dona, els seus èxits i la seua situació encara discriminada en
nombrosos llocs del món.
QUINT: Prioritzar a l'hora d'actualitzar el nomenclàtor dels carrers, el nom de dones que hagen
sigut representatives o rellevants en el municipi.
SEXT. Impulsar campanyes de sensibilització dirigides a adolescents, per a aconseguir la seua
educació en el respecte i la igualtat de gènere.
SÈPTIM. Elaborar (en el cas de no existir) i desenrotllar un pla d'igualtat entre homes i Dones com
a ferramenta per a superar els desequilibris existents entre les situacions i condicions de vida
d'homes i dones.
OCTAU. Promoure en centres educatius concursos de relats, dibuixos sobre la igualtat familiar,
social i laboral entre homes i dones.
NOVÉ. Protegir campanyes d'informació dirigides a la població immigrant, sobre la legislació
espanyola en matèria d'igualtat entre homes i dones.”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió d'Activitats
Ciutadanes, en la que sotmesa a votació, la mateixa és dictaminada favorablement al Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat. .
Preguntats els/les portaveus dels grups polítics tots es mostren a favor.
Finalment, sotmesa a votació, el ple de l'ajuntament l'aprova per unanimitat.

DESÉ SEXT.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A HABILITAR UNA
ZONA EN EL MUNICIPI PERQUÈ ELS joves TINGUEN UNA ZONA D’ESPLAI.
Per part del Sr. Saborit, portaveu del grup de del Partit Popular, es llig la moció següent:
“De tots és conegut el problema que sorgeix en algunes zones del municipi quan comença el
bon temps. Els joves es reunixen fins a altes hores de la nit en diferents punts del poble i en alguns
casos arriben a molestar els veïns i es creen problemes entre els veïns i els joves del municipi.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de les següents PROPOSTES
D'ACORD:
1-Que l'alcaldia habilite algun lloc perquè els joves o no tan joves es puguen reunir-se i intentar
evitar el conflicte entre els joves i alguns veïns. Des del PP suggerim com a possible emplaçament
el parc del sector I, al costat del parc caní. Que s'habilite amb bancs, enjardinament, arena
morterenca per a camins, un poc de llum i una font d'aigua.
2-Que la zona que l'alcaldia decidisca, este habilitada amb wifi gratis.”
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Afig que en comissió es va acordar no concretar el temps d'execució de la moció, sinó
deixar-ho obert.
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'activitats Ciutadanes del dia 21 de març de 2017, en la que sotmés l'assumpte a votació va ser
dictaminada favorablement al ple de l'ajuntament per dos vots a favor dels representants dels grups
del partit Popular i de Compromís per Rafelbunyol i tres abstencions dels/les representants dels
grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol indica que la realitat és
que els joves necessiten un espai, encara que no acaba de veure el calat de la moció, la qual dóna a
entendre que els joves molesten. Consideren que la solució no és un espai amb zona wifi, sinó que
haurien de fer-se més accions per a buscar la participació dels joves per mitjà d'enquestes. Es
pregunta si tindria èxit, perquè hi ha parcs i avingudes amb bancs i no els utilitzen, per la qual cosa
considera que haurien de preguntar-los.
El Sr. Carrera, regidor del grup de Compromís, considera la moció factible econòmica i
tècnicament i concilia l'oci i descans. El seu grup ha presentat mocions en què sol·liciten obertura
de parcs a la nit i se les han votat en contra, considerant que hi ha poca base per a desestimar-los,
perquè no suposa un compromís econòmic important.
El Sr. Alcalde, en representació del Grup del PSPV-PSOE, explica que no li agrada que
avancen la postura del seu grup. Han estudiat la proposta i demanen que no condicionen el lloc.
Recorda que estant en l'oposició van presentar una cosa pareguda i no es va aprovar argumentant
que portar-la a la pràctica costaria uns 18.000 €. Afig que estan d'acord en l'exposició de motius i
que estan estudiant la proposta del wifi. Referent a l'al·lusió que ha fet Compromís de la seua
moció, creu que la mateixa seria factible quan es puguen obrir els bars dels parcs. Conclou reiterant
que no ho condicione al parc del Sector I, explicant que allí hi ha intenció de fer un parc amb
vegetació mediterrània.
El Sr. Saborit, explica que la ubicació és un suggeriment, però que ho deixen a criteri de
l'equip de govern.
El Sr. Encarnación considera que tindre zona wifi seria un bon ganxo, insistint en el tema de
les enquestes a joves. Quant al lloc d'ubicació, siga l'un o l'altre no desvirtua la moció, però
demanen que se'ls informe dels plans per a evitar mocions semblants.
El Sr. Carrera indica que això d'anticipar la postura del PSOE, ho ha fet per experiència
personal. Respecte a l'enquesta, consideren necessari un Pla municipal de Joventut, que ho pot
realitzar la figura del TASOC
Aclarix el Sr. Alcalde que es va reunir amb el tècnic de telefònica la setmana de falles i quant
a la informació, pot obtindre de l'informe trimestral de seguiment que elabora la secretaria, insistint
en el fet que no es vincule el lloc.
Finalment sotmesa la moció a votació la mateixa és aprovada per unanimitat.
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ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

DESÉ SÈPTIM.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA SOBRE CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS I AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia:
“El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2.016, va prendre
compte de l'informe de control financer elaborat per la Intervenció Municipal sobre la concessió
d'ajudes d'emergència social.
En el dit informe es formula la recomanació d'aprovar unes “Bases Reguladores per a la
concessió d'Ajudes d'Emergència Social que s'ajusten als requisits exigits en l'article 17.3 de la
LGS respecte a les subvencions concedides en règim de concurrència.” en la que es fixen els
requisits que deu de complir l'interessat per a poder obtindre una Ajuda d'Emergència Social ,
perquè la seua inexistència implica que no pot avaluar-se si els beneficiaris estan obtenint
adequadament les subvencions.
Amb este fi, s'ha considerat oportú la tramitació de l'expedient tendent a la redacció d'una
Ordenança Municipal reguladora de la concessió d'ajudes d'emergència social.
En este sentit, en compliment de l'article 133 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, en l'article 133, regulador de la participació dels
ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de Llei i Reglaments, s'ha realitzat
una consulta pública ciutadana a través del portal web de l'Ajuntament als efectes que la
ciutadania poguera participar en el procés d'elaboració de l'ordenança.
Una vegada complit el tràmit d'informació al públic, sense que s'hagen presentat suggeriments
per part de la ciutadania, s'ha procedit a l'elaboració de la denominada “l'Ordenança reguladora
de les bases específiques per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en
matèria de servicis socials en règim de concurrència competitiva”
Tal com s'arreplega en la base primera, l'objecte de l'ordenança és definir les condicions i el
procediment que s'ha de seguir per a la sol·licitud i concessió, de les prestacions econòmiques el fi
de la qual és la prevenció de situacions de risc o d'exclusió social, l'atenció a les necessitats
bàsiques i d'emergència social de la ciutadania.
En conseqüència es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
Primer: Aprovar inicialment “l'Ordenança reguladora de les bases específiques per a la
concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis socials en règim de
concurrència competitiva”
Segon: Sotmetre l'expedient a informació al públic durant el termini de trenta dies als efectes
d'examen del mateix i presentació de reclamacions i suggeriments.
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En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o suggeriments,
l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases del
Règim Local
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament a Rafelbunyol a tretze de març de dos mil dèsset.
L'ALCALDE. Fdo. Francisco Alberto López López”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Acció Social del dia 21 de març de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
Ple de l'Ajuntament per unanimitat.
Preguntats els i les portaveus dels grups polítics tots mostren el vot a favor del seu grup.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda aprovar
inicialment l'Ordenança sobre concessió de subvencions i ajudes d'emergència social de
l'Ajuntament de Rafelbunyol i la seua exposició al públic durant el termini de trenta dies als efectes
d'examen de l'expedient i presentació de reclamacions i suggeriments.
En el cas que en el termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions o
suggeriments, l'expedient referenciat s'entendrà definitivament aprovat.
Tot això D’acord amb el que preveu l’article 49 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases
del Règim Local.

DESÉ OCTAU.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A VETLAR PELS
DRETS LINGÜÍSTICS EN LA COMUNITAT I QUE NO HI HAJA DISCRIMINACIÓ
NEGATIVA PER ALS ALUMNES EN FUNCIÓ DEL MODEL LINGÜÍSTIC EN QUÈ
REBEN L'ENSENYANÇA
Per part de la Sra. Alabort, regidora del grup del Partit Popular, es llig la moció següent:
“El 6 de febrer de 2017 es va publicar en el DOGV núm. 7.973 el Decret 9/2017, de 27 de
gener, del Consell pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua
aplicació en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana.
El decret està ideat perquè qui desitge castellà quede amb el mínim d'hores en anglés, i qui
opte per valencià serà premiat amb la màxima acreditació en la referida llengua estrangera.
Així s’estableix que, en el sistema educatiu valencià, en tots els centres educatius sostinguts
amb fons públics, s'aplicarà el que el decret denomina "el Programa d'Educació Plurilingüe
Dinàmic." El dit programa consta de sis nivells de competència en llengües que van del Nivell
Bàsic 1 al Nivell Avançat 2.
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El Decret estableix que una vegada finalitzat el període formatiu se certificarà el nivell de
competència dels alumnes, de manera que els que acaben el Batxillerat amb un Nivell Avançat, és a
dir, anglés i valencià, obtindran l'acreditació del B1 d'anglés i el C1 en valencià, a diferència de
què hagen triat el Nivell Bàsic o castellà, que quedaran sense cap acreditació.
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013,
de 9 de desembre, de millora de la Qualitat Educativa, estableix en l'article 1 que, el sistema
educatiu espanyol s'inspira, entre altres principis, en l'equitat, que garantisca la igualtat
d'oportunitats, la igualtat de drets i oportunitats que ajuden a superar qualsevol discriminació i
l'accessibilitat universal a l'educació i també en el reconeixement del paper que correspon als
pares com a primers responsables de l'educació dels seus fills. Principis de què patix este Decret.
En la Comunitat Valenciana s'ha demostrat al llarg de la història que és possible la
convivència entre les dos llengües oficials, valencià i castellà, sent este un factor enriquidor per a
la societat. L'escenari proposat constituïx, al contrari, la utilització d'una llengua, com és l'anglés,
per a aconseguir objectius d'imposició lingüística del valencià allà on fins ara la llibertat ha fet que
es parle en castellà o en ambdós llengües.
El Consell va més enllà volent imposar l'ús del valencià, ja no sols en la formació dels
alumnes, sinó en tot l'àmbit escolar i en l'administració educativa, i en la relació d'esta amb pares i
entitats públiques o privades, la qual cosa resulta incompatible amb l'article tercer de la
Constitució Espanyola.
Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal Popular presenta els ACORDS següents:
PRIMER.-Ajuntament de Rafelbunyol insta al Consell de la Generalitat a
a) Vetlar pels drets lingüístics dels alumnes que lliurement trien castellà com a llengua
vehicular.
b) Que en cap cas s'utilitze l'idioma estranger per a premiar l'elecció d'una o altra llengua
cooficial.
c) Garantir l'efectiva llibertat dels pares en l'elecció de l'educació que volen per als seus
fills, d'acord amb els principis constitucionals.
d) Que no s'establisquen imposicions lingüístiques a pares, alumnat, funcionariat i
qualsevol entitat pública o privada en la seua relació amb l'administració educativa”.
SEGON.--Traslladar del present acord a tots els grups parlamentaris amb representació en Els
Corts Valencianes.”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Acció Social del dia 21 de març de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement
al ple de l'Ajuntament per tres vots en contra dels/les representants dels grups del PSPV-PSOE i
Compromís per Rafelbunyol i dos vots a favor dels/les representants dels grups del Partit Popular i
d'Independents per Rafelbunyol.
Continua explicant la Sra. Alabort que es tracta d'un decret precipitat i sense consens que
proposa un programa plurilingüe que discrimina els alumnes per la llengua, triant-se la línia del
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valencià perquè dóna més marge per a afavorir la competitivitat, eliminant-se el castellà, per la qual
cosa hi ha una descompensació entre les llengües. Quant a la discriminació que va fer referència en
comissió la Sra. Gimeno respecte al sistema actual, li indica que este decret també discrimina
respecte a l'elecció dels pares. Demana explicació respecte a l'afirmació que va fer la Sra. Gimeno
en l'acta, sobre que en el centre tots els alumnes tindrien la mateixa llengua i que seguien el model
de Finlàndia.
La Sra. Barrachina, regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol, explica que "és una
moció molt ideològica i que està en contra del decret perquè consideren que intenta castigar el
castellà, no perquè vullga fomentar el valencià. Són els primers interessats a fomentar la nostra
llengua, però sense imposicions ni còpies barates del catalanisme. Ens fan creure que tenim lliure
elecció utilitzant la coacció i el xantatge, perquè si estudies en valencià els premiaren amb el títol
de B1 d'anglés i C1 en valencià, mentres que si es tria l'opció en castellà, no s'obtenen, per la qual
cosa consideren que no és una elecció lliure."
Anuncia el vot a favor del seu grup concloent que hi ha denúncies contra este decret per
aspectes anticonstitucionals i perquè fomenta la discriminació del castellà respecte al valencià.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, explica que el Decret tracta
d'acreditar el nivell de la llengua i que quan acaben en el procés educatiu tots tinguen Nivell
Avançat en tres llengües, valencià, castellà i anglés, ja que l'actual model no ho garantix. Afig que
actualment els que seguixen la línia en valencià s'acosten al Nivell Avançat d'esta llengua, però no
així de l'anglés, i els que seguixen la línia en castellà no acrediten un Nivell Avançat ni de valencià
ni d'anglés. El Decret es va iniciar fent un estudi multilingüe de la universitats de la Comunitat, es
va consultar amb els agents educadors i amb tota esta informació s'ha redactat el decret, el qual
només té un únic programa per a adaptar-se als entorns socials i lingüístics del País València,
passant a explicar els tres nivells existents, i reiterant que la intenció del decret és que tots acaben
en el Nivell Avançat per a tindre el domini en les tres llengües. Seran els propis centres els que
decidisquen quin nivell volen avalat per les dos terceres parts del Consell Escolar i que en el CEIP
de Rafelbunyol s'ha triat el Nivell Avançat 1 per unanimitat, perquè consideren que és el més
paregut a què estan portant fins al moment. A continuació explica el calendari d'implantació gradual
que s'inicia el pròxim curs i acabarà l'any 2023, recordant el pla plurilingüe que va intentar posar en
marxa el PP i que va resultar un fracàs que no es va aplicar. Conclou explicant el tant per cent que
s'ha demanat de cada nivell, sent en la nostra comarca el Nivell Avançat el més sol·licitat.
La Sra. Gimeno, regidora d'educació, explica que el decret es defén per si només, passant a
llegir el punt núm. 2 del preàmbul del propi decret, al considerar que dóna contestació a la pregunta
de la Sra. Alabort respecte al model de Finlàndia. A continuació llig el punt 3 respecte a la situació
sociolingüística i el marc legal.
Passa a indicar els articles que desenrotllen els distints nivells d'estudis i la seua aplicació,
indicant que no és cert el que s'ha dit per la regidora del Partit Popular ja que es veu clarament que
es respecta el castellà, explicant que no se separa en línia en castellà i valencià sinó que es
plantegen nivells d'ensenyança, passant a exposar el tant per cent del coneixement que de cada
llengua es té a la Comunitat Valenciana.
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Li indica el Sr. Alcalde que vaja acabant la seua intervenció, perquè porta ja més de 8
minuts.
Conclou indicant el nombre de centres adherits a cada nivell d'ensenyança.
Respon la Sra. Alabort que "en cap moment hem dit que s'elimine el castellà, sinó que queda
residual. No estan ni a favor ni en contra, però sí que és un sistema desequilibrat preguntant-se per
què no s'obté el nivell de certificat si es tria el Nivell Bàsic, i és ací on veuen el xantatge. És obvi
que el 54% dels centres s'adherisquen al Nivell Avançat, perquè és l'única manera d'obtindre un
certificat de nivell en anglés i valencià, perquè en el bàsic no s'obté esta acreditació. Quant a
l'anglés vostés han imposat el mateix que va fer el PP en els centres plurilingües, i l’equivocació
del seu grup ha sigut deixar triar, i no imposar com es fa en el decret. A més el Nivell Bàsic no té
les mateixes hores d'anglés que l'avançat, encara que la Sra. Gimeno haja dit que sí. Tot açò porta
uns danys col·laterals com és l'augment de la ràtio a l'eliminar-se línies, com ocorrerà ací, perquè
al tindre 25 alumnes per classe desapareixerà una línia. Tinguem en compte que el castellà és la
segona llengua més parlada en el món pel que no entenen eixa discriminació", recordant-li a la Sra.
Gimeno que no li ha contestat a la pregunta sobre el model de Finlàndia: i quant al Nivell Bàsic, si
té les mateixes hores d'anglés que l'avançat, es pregunta perquè no s'obté un certificat de nivell
d'idioma.
La Sra. Barrachina demana que es deixe de dissimular ja que el que es busca és una
immersió lingüística a l'estil de Catalunya, i és normal que es trie el Nivell Avançat, perquè té premi
amb l'obtenció del certificat de nivell. El Sr. Carbonell ha dit que parlar valencià és un dret, ningú
ho qüestiona, però li pregunta si parlar castellà no ho és.
El Sr. Carbonell responent a les intervencions de les representants dels grups del PP i
d'Independents de Rafelbunyol, no considera que el castellà estiga discriminat, preguntant si ara
com ara està en el mateix nivell el castellà i valencià. Reitera que el que busca el decret és que quan
s'acabe el procés educatiu tinguen el domini en les tres llengües, perquè hi ha estudis que acrediten
que esta és la millor manera d'aconseguir-ho. El decret perseguix s'avanç i qui haja triat un Nivell
Bàsic en un primer moment vaja passant de nivell, perquè al final tots acaben en l'avançat i tinguen
els certificats, tornant a indicar que en la nostra comarca s'ha triat amb el Nivell Avançat el 85%.
Respecte a l'augment de ràtio i a la desaparició de llocs de treball, això sí que ha passat en el model
d'ensenyança del PP.
La Sra. Gimeno indica que ací s'ha patit el model lingüística del PP en l'educació. Quant al
tema del model de Finlàndia ho ha respost al llegir el paràgraf 4 del preàmbul, recomanant que se'l
llija. Quant al nivell d'anglés en el Nivell Bàsic ha indicat que es donen més hores d'esta llengua que
en el model del PP. Conclou indicant que és un model que implementa en el tema de nivell de
llengües als alumnes amb menys possibilitat de completar la seua educació i que s'adapta a la
realitat de la comunitat, demanant que no facen polítiques amb la llengua.
La Sra. Alabort respon que es limita a descriure la realitat i insistix en el fet que no ha
obtingut resposta respecte al model de Finlàndia, perquè "va més enllà del marc europeu que vosté
diu". Respecte a la intervenció del Sr. Carbonell li indica que "a ella també li agradaria que
s'aconseguira el domini en les tres llengües, perquè som el país que menys parlem anglés,
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preguntant si el valencià amb una carrea de 8 hores, l'anglés amb tres hores i el castellà amb la
seua assignatura més dos de religió o alternativa, es pot obtindre el mateix nivell en les tres
llengües". Considera que no hi ha qualitat educativa i que els professors no estan preparats per a
estes competències.
Finalment 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 i quatre vots a
favor dels regidors dels grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol

DESÉ NOVÉ.- MOCIÓ
MANTENIMENT
DELS
PROFESSIONAL

DEL GRUP
CONCERTS

DEL
EN

PARTIT POPULAR
BATXILLERAT
I

SOBRE EL
FORMACIÓ

Per part de la Sra. Alabort, regidora del grup del Partit Popular, es llig la moció següent:
Les comunitats educatives dels centres concertats, i de manera molt especial les famílies que
han optat per estos col·legis, assisteixen amb preocupació a un nou atac frontal, per part del
Consell, al seu dret a triar lliurement el centre i el model educatiu que desitgen per als seus fills.
No un altre qualificatiu mereix el Decret 6/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament de concerts educatius a la Comunitat Valenciana i es convoca el procés
general d'accés o renovació. Una norma que condiciona l'accés als concerts de les ensenyances
postobligatòries de Batxillerat i Formació Professional al compliment de diferents paràmetres,
oblidant, no obstant això, el que ha de ser el criteri fonamental: la demanda real de les famílies.
Les famílies que van optar per un centre concertat ho van fer i ho fan amb la indubtable
voluntat que siga en eixe col·legi on els seus fills completen els seus estudis postobligatoris,
arribada l'edat d'accés als mateixos, en aquells casos en què els dits estudis s’imparteixen en el
mateix centre triat.
Per esta raó, l'any 2007 El Govern del Partit Popular en la Generalitat va estendre el règim
de concerts a l'ensenyança postobligatòria, la qual cosa va suposar un indubtable avanç social del
que hui El Govern autonòmic vol privar a la societat valenciana.
El Decret 6/2017 suposa trencar la garantia que açò continue sent així, de que qualsevol
alumne, amb independència del seu nivell econòmic, vaja a poder continuar els seus estudis en el
centre triat, sumint les famílies, així com als titulars i professionals d'estos col·legis, en l'angoixa
de no saber que els oferirà el futur immediat.
Perquè és evident, encara que alguns no vullguen veure-ho, que el fi del concert significa
condemnar als que menys recursos econòmics tenen a abandonar el centre en què han estudiat tota
la vida. El que no sols compromet i qüestiona la llibertat d'elecció de centre sinó també la
necessària igualtat de tot l'alumnat, corresponent a les Administracions públiques promoure les
condicions, i no abolir-les com ara es pretén, perquè eixa igualtat siga real i efectiva (article 9.2 de
la Constitució Espanyola).
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D'esta manera, la decisió d'on cursar les ensenyances postobligatòries, que ha de
correspondre en primer terme a les famílies i als propis alumnes, els és sostreta pel Conseller
Marzá fent-la dependre, en primer lloc, de la inexistència de places suficients en els centres públics
de la zona i, en tal supòsit, per a la resta de les places que siguen necessàries, d'una sèrie de
criteris poc objectius entre els que tampoc està la demanda de les famílies.
Així es deduïx del tenor literal de l'apartat 2n de l'article 38 de l'esmentat Decret, en el que
es regulen els requisits per a la incorporació al règim de concerts singulars, quan estableix que "en
el cas que el nombre de sol·licituds de concerts singulars siga superior al nombre de places
necessàries o quan no hi haja consignació pressupostària suficient, es donarà preferència als
centres d'acord amb els criteris següents, ordenats per orde d'importància:
a) Centres acollits al règim de concerts per a nivells postobligatoris amb anterioritat a
l'entrada en vigor de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l'educació i d'acord amb la seua disposició addicional tercera.
b) Centres que tinguen major proporció d'alumnat de condicions econòmiques i socials
desfavorables.
c) Centres que efectuen experiències d'interés pedagògic per al sistema educatiu.
d) Centres que tinguen un nombre més gran d'alumnat escolaritzat en el centre que
pertany a la zona educativa on s'ubica el centre educatiu.
e) Centres que hagen contractat a professorat despedit d'altres centres per la
modificació o supressió del concert d'estos últims.
En tot cas, tenen preferència aquells centres que, a més de complir alguna de les condicions
establides en este apartat, estiguen constituïts i funcionen en règim de cooperativa."
Des del Grup Municipal Popular entenem que prescindir de la voluntat i de la decisió de
tantes i tantes famílies i condemnar els alumnes de menor nivell econòmic a haver d'abandonar el
col·legi en què han estudiat tota la vida, si no resulta agraciat amb el concert, és una cosa que no
pot acceptar-se sense més.
Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal Popular presenta els ACORDS següents:
PRIMER.-l’Ajuntament de Rafelbunyol inste al Consell de la Generalitat Valenciana a què, per al
pròxim curs 2017-2018, aprove provisionalment tots els concerts singulars actualment en vigor que
es tornen a sol·licitar pels centres, així com aquelles altres sol·licituds addicionals que estiguen
degudament justificades, presentades totes elles en la forma i pel procediment que determina el
Decret 6/2017, de 20 de gener. I una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds
d'admissió per les famílies i conegudes les places realment demandades, aprovar definitivament els
concerts que complisquen les exigències del Decret 6/2017, entenent per places necessàries als
efectes del seu article 38.2 les places sol·licitades en cada centre, quan s’aconsegueixen les ràtios
mínimes que fixa l'esmentada norma.
SEGON.-Així mateix, l'Ajuntament de Rafelbunyol inste al Consell de la Generalitat Valenciana a
què, per als cursos següents, introduïsca en el Decret 6/2017, de 20 de gener, quants canvis i
modificacions siguen necessàries per a garantir que la demanda de les famílies és el primer criteri
a considerar per a la incorporació o renovació dels concerts singulars.
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TERCER.-Traslladar del present acord a tots els grups parlamentaris amb representació en Els
Corts Valencianes.”
Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Acció Social del dia 21 de març de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat desfavorablement
al ple de l'Ajuntament per tres vots en contra dels/les representants dels grups del PSPV-PSOE i
Compromís per Rafelbunyol i dos vots a favor dels/les representants dels grups del Partit Popular i
d'Independents per Rafelbunyol.
La Sra. Barrachina, regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol està d'acord amb la
moció, "perquè és una demanda real. El debat entre l'educació pública i privada és molt vell, i una
vegada garantida l'educació per a tots , es deu de deixar opció a què cada un trie el model educatiu
que vullga, perquè això també és garantia de l'Estat del Benestar que tots volem i cada u es
beneficia del govern basant-se en les seues necessitats. Una vegada més considerem que este tipus
de govern si que ratlla en l'anticonstitucional al no poder triar". Conclou que no van en contra de
l'escola pública, sinó defenen ambdós per igual.
La Sra. Piquer Carbonell, regidora del grup de Compromís per Rafelbunyol, explica que la
moció es deu al fet que en enguany s'acaba el concert de molts col·legis per a l'ensenyança del
batxillerat i FP. Explica que hi ha dos tipus de concerts, el general que fa referència a l'educació
obligatòria i es regula per la Llei estatal, i el singular que és a què s'estan ara referint. Fins ara estos
concerts es renovaven automàticament; amb la llei a què fer referència la moció els concerts
singulars es renovaran amb la sol·licitud prèvia del corresponent col·legi i previ estudi de les
necessitats, explicant els centres que es prioritzen, per la qual cosa no s'està parlant de que es vagen
a eliminar els concerts, sinó renovar per mitjà d'un estudi previ de les necessitats reals. Conclou
indicant que el seu grup fomenta l'educació pública, i la concertada ha de cobrir les necessitats que
la pública no ho faça.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que la moció només fer
referència a l'art. 38 del decret, catalogant-la de poc objectiva i passant a llegir els requisits
necessaris per a la renovació del conveni. Fa referència a l'art 42 i 44 on es parla de la ràtio mínima
d'alumnes/unitat. Respecte a la demanda de les famílies passa a llegir la sentència del Tribunal
Suprem de 21 de juliol del 2000, que desestimació el criteri absolut de l'elecció de centre.
Respon la Sra. Alabort a la intervenció de Compromís que és veritat que fa referència als
convenis singulars i és veritat la seua explicació sobre la renovació, però falta saber quants concerts
seran favorables, perquè es parla de 84 aules afectats per la no-renovació, per la qual cosa considera
que sí que és un tancament. Entén que afavorisquen el públic, però l'escola concertada té més de 25
anys i la va crear Felipe González per una necessitat, que continua existint. Està clar que volen que
en quatre anys desaparega el que priva i quede el públic.
A la Sra. Gimeno li respon que "el que no tinga el nostre mateix punt de vista, no significa
que diga que no llegim, que no investiguem, que siguem panolis. Argumente la seua postura d'una
altra manera."
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Aclarix la Sra. Piquer Sancho que en realitat no ha passat res, són rumors. Si ocorre el que
vosté diu és perquè es pot cobrir amb el públic. Els impostos paguen el públic. Reitera que l'orde
parla d’una cosa molt concreta.
La Sra. Gimeno li indica que no volia ofendre i si ha sigut així demana disculpes. Afig que
no estan en contra de l'educació concertada, ja que complementa el públic al cobrir les necessitats
que el sistema públic no ho pot fer. Compara el tant per cent d'alumnes que estudien en educació
pública en diversos països d'Europa, concloent que l'èxit del sistema educatiu es dóna en els països
amb nombre més gran d'alumnes en la pública. Considera que s'ha arribat a un debat absurd i este
partit sempre defendrà els interessos dels alumnes.
Es pregunta la Sra. Alabort, fent referència a les dades facilitats per la Sra. Gimeno, el per
què a Espanya no funciona el públic. Consideren que si no renoven concerts, molts professors es
quedaran sense treball, preguntant on estudiaren els alumnes afectats, perquè en un públic no
podran.
Finalment 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 i quatre vots a
favor dels regidors dels grups del Partit Popular i Independents de Rafelbunyol

VINTENA.- MOCIÓ DEL GRUP D'INDEPENDENTS DE RAFELBUNYOL SOBRE
SOL·LICITUD DE TRANSPORT EN PERÍODE ESTIVAL A LA PLATJA
Per part de la Sra. Barrachina, regidora del grup d'Independents de Rafelbunyol, es llig la
següent moció
“Recentment s'ha publicat en alguns Mitjans de comunicació que l'alcalde de la Pobla
Farnals s'havia reunit amb representants del Servici de Transport Metropolità de la conselleria de
Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per a sol·licitar la recuperació de la línia
d'autobusos que fa uns anys enllaçava el barri de la Magdalena, Massamagrell i la platja de la
Pobla de Farnals.
Una iniciativa que segons esta mateixa publicació, busca mancomunar el servici amb altres
localitats per a poder oferir així als veïns de la Pobla Farnlas una major freqüència de pas i un
enllaç amb transport públic amb els municipis costaners més pròxims. Una sol·licitud que de
moment està a l'espera del traspàs d'esta competència a l'Autoritat Metropolitana de Transport, on
entre les seues prioritats tindrà la realització d'un estudi del transport interurbà dels pobles de
l'Horta Nord.
La nostra localitat manca actualment de mitjans de transporte directes que ens comunique
amb les platges pròximes, la qual cosa obliga els veïns de Rafelbunyol que volen disfrutar de les
platges en els mesos d'estiu, a haver de recórrer als seus propis vehicles , o bé buscar altres
mitjans.
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És per això que considerem que Rafelbunyol podria també adherir-se a esta sol·licitud en
l'època estival, una proposta que de posar-se en marxa afavoriria la mobilitat dels nostres veïns
cap a les platges, oferint també un servici que fomentaria l'ús de transport públic.
És per això que el Grup Municipal Independents de Rafelbunyol sotmet a votació la següent
moció per a aprovar els següents ACORDS
1 -Sol·licitar des de l'Ajuntament de Rafelbunyol a l'Autoritat Metropolitana, la inclusió d'esta
localitat, en un servici mancomunat amb altres localitats, per a poder oferir en el període estival un
enllaç de transport públic amb els municipis costaners més pròxims.
2 -Sol·licitar des de l'Ajuntament de Rafelbunyol a l'Autoritat Metropolitana la inclusió d'esta
localitat en l'estudi que des d'esta administració es va a realitzar del Transport interurbà dels
pobles de horta Nord
3 -Notificar estos acords als Alcaldes dels Ajuntaments de Pobla Farnalsy Massamagrell.”

Per part del Sr. Secretari Es dóna compte del dictamen emés per la Comissió Informativa
d'Acció Social del dia 21 de març de 2017, en la que l'assumpte va ser dictaminat favorablement al
ple de l'Ajuntament per quatre vots a favor dels/les representants dels grups del PSPV-PSOE, Partit
Popular i Independents de Rafelbunyol i una abstenció de la representant del grup Compromís per
Rafelbunyol.
Explica que la moció es presenta perquè hi ha una mala comunicació per a anar a la platja a
l'estiu, i ara la Pobla de Fanarls ho ha posat en marxa, per la qual cosa consideren que haurien
d'adherir-se.
Explica la Sra. Piquer Carbonell, regidora del grup de Compromís per Rafelbunyol, que en
comissió es van abstindre per falta d'informació, preguntant si se sap un poc més.
Explica el Sr. Alcalde en nom del PSPV-PSOE, que va tindre conversacions sobre este tema
amb l'alcalde de la Pobla de Farnals i Massamagrell, i li han indicat que la Conselleria no pareix
molt receptiva. Nosaltres ens unim a esta demanda i que estos tres municipis tinguen un servici
d'autobús mancomunat, i Conselleria que té la competència en transport finalment ho accepte. Se'n
va a treballar en este sentit.
Sotmesa la moció a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

Explica el Sr. Alcalde que s'ha de votar la urgència per a introduir en l'orde del dia la
proposta de l'alcaldia sobre la creació de la plaça d'intendent en el cos de la policia local.
El ple de l'ajuntament per unanimitat acorda aprovar la urgència.
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VINTÉ PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL VIGENT PER A L'ANY 2.017.
Per part del Sr. Alcalde es dóna lectura a la següent proposta de l'Alcaldia:
“El cos de Policia Local de Rafelbunyol desenrotlla en els últims temps un creixement
constant del volum de treball que aconsegueix en l'actualitat les cinc mil actuacions anuals, alhora
que s'ha aconseguit un nivell de servici públic eficient, orientat a la millora de la qualitat i altament
predisposat al servici dels veïns de Rafelbunyol.
Al seu torn, la població de Rafelbunyol ha crescut gradualment en els últims anys en més de
mil dos-centes persones, mentres que les restriccions derivades per la taxa de reposició han limitat
el creixement i consolidació de llocs de treball en l'administració pública.
En relació a la situació de la plantilla de Policia Local cal considerar l'oportunitat d'una
revisió de la seua estructura i composició ajustada a la realitat del nostre municipi, econòmicament
sostenible en el temps, que permeta continuar responent a les necessitats dels seus veïns i veïnes i
que siga capaç de dur a terme els objectius del pla estratègic per als pròxims anys del Cos de
Policia Local.
En l'actualitat, només hi ha una plaça de categoria tècnica la plantilla de policia local,
corresponent al Sr. Inspector-Cap, qui a més de les funcions assignades del càrrec segons el
Reglament de la Policia Local de Rafelbunyol, és responsable de l'emissió creixent d'informes,
l'atenció de problemàtiques legals i de convivència de la ciutadania, la planificació de servicis,
festes municipals i gestió d'operatius extraordinaris amb motiu dels actes que es desenrotllen
anualment, les reunions periòdiques amb els agents socials, associacions, institucions municipals i
autonòmiques, entre altres.
En virtut de l'anterior, complint amb el que estableix la Llei 6/1999, de 19 d'abril de Policies
Locals i Coordinació de les Policies Locals i en el Decret 19/2003, de 4 de març, del Consell de la
Generalitat pel qual es regula la Norma-Marco sobre Estructura, Organització i Funcionament
dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la potestat
d'autoorganització municipal per a definir l'estructura del Cos de Policia Local, es proposa al Ple
que procedisca a aprovació de la creació de la plaça d'Intendent com a càrrec de màxima
categoria dins de la plantilla de la Policia Local.
La creació de la plaça d'Intendent seria sense variació de la retribucions que fins al moment
es percep des de la Direcció de la Policia, donat el seu enquadrament en el mateix Grup
Funcionarial (A2), corresponent-li el nivell de complement de destinació màxim del dit Grup (nivell
26) per comportar la direcció del cos, i el mateix import que el reconegut a la plaça d'Inspector
quant al Complement Específic
Si bé la creació de la dita plaça no suposa increment retributiu respecte de la plaça actual
d'Inspector Cap, cal remarcar que per l'exigència de la Norma Marco, la creació d'una plaça
superior, comporta la creació de les immediates inferiors, per la qual cosa és necessari el
manteniment de la plaça d'inspector amb les adaptacions següents:
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S’estableix per a la dita plaça el complement de destinació 18, al i no comportar la
Direcció del Cos, no preveient-se de moment la dotació de complement específic, atés que la seua
cobertura no és immediata, atés que està previst que esta plaça es proveïsca pel procediment de
promoció interna per a facilitar la promoció professional de la resta de membres del Cos, per a la
qual cosa és necessari la permanència en la categoria immediatament inferior almenys durant dos
anys.
El que es proposa al Ple de l'Ajuntament. Rafelbunyol a 24 de març de 2.017. L'ALCALDE”
Es dóna compte igualment de l'informe emés per la Secretaria de la Corporació, així com de
la certificació emesa per la Secretària de la Mesa General de Negociació, en la que es manifesta la
conformitat amb la proposta plantejada manifestada en la sessió celebrada el dia 24 de març de
2.017.
Sol·licitada l'opinió dels representants dels Grups Polítics, el Sr. Encarnación, en
representació del Grup Independents de Rafelbunyol, manifesta que la proposta es va justificar per
la direcció de la Policia Local en una reunió prèvia amb els portaveus dels grups municipals en què
va quedar clara la mateixa. Manifesta la conformitat del seu Grup.
El Sr. Carbonell, en representació del grup Compromís per Rafelbunyol, manifesta
igualment la seua conformitat, si bé indica que hi ha hagut una certa precipitació a plantejar
l'assumpte, atés que fa un mes es van aprovar els pressupostos que incloïen la plantilla de personal, i
que llavors ja es podia haver resolt este assumpte.
El Sr. Saborit, en representació del grup del Partit Popular manifesta la seua conformitat.
El Sr. Alcalde, en representació del Grup Socialista, manifesta igualment la seua
conformitat, i respon al Sr. Carbonell reconeixent que la proposta ha sigut improvisada. En tot cas
entén que serà beneficiós per al Municipi.
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de la plantilla corresponent a l'exercici de
l'any 2.017, en els termes següents:
*Creació de la plaça d'Intendent de la Policia Local, que quedaria classificada de la manera
següent:
-Intendent de la Policia Local. Grup A2 de l'art.75 de l'EBEP. Enquadrat dins del l'Escala
d'Administració Especial, Policia Local, Escala Tècnica, categoria Intendent. Nivell de Complement
de Destinació 26
*Modificació de la plaça d'Inspector/a de la policia Local, que quedaria classificada de la
manera següent:
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-Inspector/a de la Policia Local. Grup A2 de l'art.75 de l'EBEP. Enquadrat dins del l'Escala
d'Administració Especial, Policia Local, Escala Tècnica, categoria Inspector/a. Nivell de
Complement de Destinació 23, rectificant en este punt la proposta inicial de l'Alcaldia basant-se en
l'informe emés per la Secretaria Municipal.
SEGON: En compliment del que disposa l'article 126.3 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de Règim Local i en l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, sotmetre l'expedient a exposició al
públic per un termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de la publicació del present anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'Anuncis de la Corporació als efectes d'examen i
presentació de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en el si no és presentades
reclamacions en el termini indicat.
L'exposició al públic quedarà supeditada que amb caràcter previ haja entrat en vigor
l'aprovació definitiva de la plantilla de 2.017 tramitada conjuntament junt amb el pressupost
municipal ordinari de l'any 2.017, acordada amb caràcter previ en este mateix Ple. En conseqüència
el sotmetiment a exposició al públic del present acord es produirà quan quede constància
documental en l'expedient de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l'Edicte de
l'aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament per a l’any 2.017, plantilla de personal
i bases d'Execució del mateix.
TERCER: l'aprovació definitiva del present expedient quedarà igualment supeditada a
l'existència de crèdit adequat, per la qual cosa amb caràcter previ deurà acreditar-se este extrem.
QUART: Una vegada produïda l'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla,
deurà procedir-se a la publicació de l'acord en el Butlletí oficial de la província. Igualment i en
compliment del que estableix l'article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, es remetrà
una còpia de la modificació de la plantilla a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma.

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 SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST
CORRESPONENT AL 4t TRIMESTRE DE 2016
Es dóna compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust corresponent al 4t trimestre on
s'indiquen les mesures tant en matèria d'ingressos com de gastos adoptades en el dit trimestre per a
fer complir el Pla d'Ajust, i que ha sigut remés al MINHAP a través de l'aplicació de captura de
l'Oficina Virtual de les Entitats Locals.
Els membres de la Corporació queden assabentats.
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SEGON.- DACIÓ DE COMPTES De l'INFORME D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA,
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE GASTO CORRESPONENT AL 4t
TRIMESTRE DE 2016
Es dóna compte dels informes d'execució pressupostària corresponent al 4t trimestre, així
com de l'informe d'estabilitat pressupostària i de compliment de la Regla de Gasto, i que ha sigut
remés al MINHAP a través de l'aplicació de captura de l'Oficina Virtual de les Entitats Locals.
S'informa que l'Ajuntament de Rafelbunyol en data d'execució trimestral compleix amb
l'objectiu d'estabilitat pressupostària mostrant una capacitat de finançament de 1.061.163,03 euros.
Respecte a la regla de gasto s'informa que en data d'execució trimestral no requereix
avaluació de l'objectiu de regla de gasto.
Quant a l'objectiu de deute públic s'indica que igualment dita objectiva es compleix, tenint un
import passiu global de 5.779.158,34euros, computant risc per avals i altres deutes.
Els membres de la Corporació queden assabentats.

TERCER.- DACIÓ DE COMPTES De l'INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST De l'ANY 2016.
Es dóna compte dels informes sobre la liquidació del pressupost de l'any 2.016.
S'informa que la liquidació va ser aprovada per Resolució de l'Alcaldia en data 27 de febrer.
En quant les magnituds pressupostàries que reflecteix la dita liquidació s'indica que el
resultat pressupostari, que reflecteix tant els drets liquidats com les obligacions reconegudes,
ofereix la quantitat després d'ajustos de 546.707,47 €.
Quant al romanent de tresoreria per a gastos generals se salda amb la quantitat de
2.381.660,81 €.
Respecte al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, ofereix una capacitat de
finançament de 1.826.694,03 euros, complint-se en conseqüència els objectius d'estabilitat
pressupostària.
Quant a la regla de gasto s'indica que es compleix igualment l'objectiu de la regla de gasto.
Finalment, quant al compliment de l'objectiu de sostenibilitat financera, l'estalvi net és
positiu (650.548,61 €), el nivell de deute es troba per davall del 110% dels seus ingressos corrents
liquidats (90,04 %), i el PMP se situa en -8,46, per la qual cosa es compleixen tots els paràmetres.
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Els membres de la Corporació queden assabentats.
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, no manifestant ningú res respecte d'això, donant-se
per assabentats de les resolucions dictades.

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

SEXT.INFORMES
SUPRAMUNICIPALS

DE

REPRESENTANTS

ÒRGANS

COL·LEGIATS

I

No es van produir.

DESÉ.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Saborit, portaveu del Grup Partit Popular, formula les següents preguntes presentades
per escrit:
1-.Nos pot informar que empresa o tècnics estan realitzant l'estudi de viabilitat de la piscina, per a
intentar que en el 2017 no supere els més 100.000 € de pèrdues. Si encara no està contractada ens
pot dir perquè tan poc interés o si no van a contractar-la ens ho pot dir.
Respon el Sr. Alcalde que esperar que a l'abril se sol·licite este estudi a dos o tres empreses;
encara que consideren que hi ha coses més urgents, esta l'hauran de portar a terme.

2. Ja s'ha cobrat quelcom o com està el tema de la llum amb la la Pobla de Farnals?
El Sr. Alcalde explica que van tindre una reunió i des de llavors no s'ha tornat a saber res.
Hauran de tornar a insistir i anar més seriosament

3. Ens poden informar que carrers del poble i del polígon pensen asfaltar i que carrers pensen
arreglar pegats.
El Sr. Bellver, regidor d'obres, passa còpia a tots els regidors dels carrers afectades explicant
que l'empresa adjudicatària fa 1.100 m més de millora que es destinaren als llocs en més mal estat.
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4.- Per què l'ajuntament està arreglant els afonaments del parc del sector 4 quan hi ha un conveni
que ho té d'arreglar la UTE que va realitzar la urbanització?
Respon el Sr. Bellver que en només han sigut dos camions de terra per a anivellar
desperfectes de la gespa, no s'ha tocat res d'asfalt.
5. Als pares que demanen ocupació de via pública per a les comunions se'ls van a cobrar alguna
quantitat?.
Respon el Sr. Alcalde que el sistema que estan seguint és que els deixen agafar una plaça
d'aparcament davant de sa casa. Se sol·licita per registre d'entrada, però no es cobra res per este fet.
6. En el registre d'entrada 754 de Joaquín Luis Vidal Garcia hi ha una factura de desmuntatge de
l'exposició del centenari del sindicat de 470,80 € això no vos pareix excessiu?, no ho ha pogut fer
ningú de l'ajuntament?
Respon la Sra. Piquer Sancho, regidora de cultura que el que estava acordat era menor, però
falta incloure en la factura la memòria.
7. En el registre d'entrada 1256 factura presentada per PRIME TV VALENCIANA SL DE 828,85€,
publicitat de Sant Antoni, prop de mil euros. Per quin motiu? No s'haguera pogut gastar en alguna
altra cosa millor per a la festa o per als propis festers?
Respon el Sr. Alcalde que la intenció de l'Ajuntament i els festers és promocionar la festa. La
factura fa referència al reportatge de Llevant TV sobre la festa i l'entrevista que els van fer en
televisió.
8. Com està el tema del trasllat del bar de la pèrgola del Poliesportiu Paco Camarasa al
Poliesportiu Municipal. De l'última reunió que vaig tindre jo amb els tècnics fa almenys tres mesos
a dates de hui no sé res.
.
Respon el Sr. Alcalde que ja els ha comentat que sobra el trasllat del bar, perquè prompte
tindran el servici.
9. L'Ajuntament ha contractat alguna persona per a jardineria?
Respon el Sr. Bellver, regidor d'obres i servicis, que s'ha contractat a Francesc Julíá Bayarri,
utilitzant la borsa de jardiners que té l'ajuntament.

10. Ens pot dir o explicar la fira que s'ha muntat en sòl municipal. Quants dies estarà la fira, tenen
tots els permisos, s'ha pensat en les molèsties dels veïns, s'ha comunicat o preguntat quelcom als
veïns.
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Respon el Sr. Alcalde que en el Decret 215/2017 es diu que estaran un mes i amb horari
diferent entre setmana i caps de setmana, però cessant l'ambientació musical a les 22 hores.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, realitza les següents
preguntes orals:
1.- En referència al curs de monitor de temps lliure costa 150 €, preguntant si no hi ha altres
fórmules per a realitzar este curs més econòmic.
El Sr. Alcalde respon que és el més econòmic de tota la comarca. La realització del curs obri
moltes possibilitats als joves per a treballar en escoles d'estiu, en activitats infantils…

El Sr. Carbonell, portaveu del grup Compromís per Rafelbunyol, realitza les següents
preguntes orals:
1.- Pregunta que com presentador en la mancomunitat perquè no els ha anat explicant el
procés del tema del fem i si en el pressupost de 2017 han arreplegat l'efecte de l’apujada del preu
de la taxa de fem,
Respon el Sr. Alcalde que de moment no hi ha acord, per això no s'ha contemplat en els
pressupostos i no ha donat informació. Arribarà una nova proposta i segurament es pagarà més,
però no se'n va a apujar la taxa als veïns. Al ser un gasto que no es preveia es pagarà del capítol cinc
de fons de contingència augmentat la partida corresponent per al pressupost de 2018. La Pobla
també demana que s'establisca un mecanisme per a compensació d'anys anteriors, però s'han negat.

2.- Quin ha sigut el gasto de la setmana de la dona i la igualtat?
3.- Després de les últimes pluges de febrer i març, s'ha detectat problemes en els baixos
d'algunes finques per la pujada del nivell freàtic?
Estes dos preguntes es demanarà la informació i es contestaran en el pròxim ple.

El Sr. Saborit, portaveu del grup de Partit Popular, realitza les següents preguntes orals:
1.- Han rebut totes les famílies el segon pagament de la subvenció del programa Xarxa de
Llibres?
Respon el Sr. Alcalde que se li conteste per escrit, perquè la resposta la té el departament de
tresoreria i que es diga a tot el món.

El Sr. Alcalde i en referència a les actes sol·licita que siguen més resumides, perquè està el
vídeo.
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El Sr. Secretari demanaria que les mocions es facilitaren en Word.
El Sr. Carrera, regidor de Compromís, indica que prefereix un resum a què es faça referència
a un minut concret del vídeo.
Respon el S. Secretari que la seua manera de treballar és més per excés que per defecte;
continuarà fent les actes, encara que siguen més resumides, de la mateixa manera, independentment
de la validesa del vídeo, sol·licitant que si tenen la seua intervenció escrita que la faciliten.
El Sr. Carrera realitza el següent prec respecte a la imatge i so de YouTube, sol·licitant un
canvi de càmera perquè no té bona qualitat.
Una vegada pujat en YouTube, li agradaria que es posara el minut de cada punt i una vegada
editat posar l'enllaç en la pàgina web.
El Sr. Saborit, portaveu del grup del partit popular, indica que fa dos mesos el Sr. Bellver va
dir que faria una reunió de portaveus per a tractar el tema de la llum del poble,
Quant a les invitacions de les associacions, saben que moltes les fan verbalment i a última
hora, però hi ha molts mitjans per comunicar-ho. Concretament està fent referència al tema dels
pardals.
Aclareix el Sr. Alcalde que se’ls va enviar el correu electrònic fa dos mesos, indicant els
correus de cada grup polític, detectant-se un error en l'adreça de correu electrònic del Partit Popular.
Explica la Sra. Alabort que els correus estan tots adreçats a veupopular.rafel@gmail.com
La Sra. Alabort realitza el següent prec. Fa molts plens va sol·licitar canviar les etiquetes
dels grups polítics en la web i només ha canviat en la Corporació Local, en el portal de
transparència encara està equivocat l'orde.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. President va donar per finalitzada la sessió a
les zero hores i trenta minuts del dia 28 de març de 2017, de tot això com a Secretari En done fe.
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