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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 21 DE MAIG DEL 2010 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 21 de maig de dos mil deu, en
el saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors EDUARDO
OVEJERO ADELANTADO, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, M. CARMEN PIQUER
BERNET, NURIA LOSADA NATIVIDAD, FERNANDO BOHIGAS TOMAS,
SALVADOR ALBELDA ESTEVE, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO
DOMINGO FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, DAVID
BARRACHINA BADIA, ENRIC CARBONELL I ROS i JOSEP LLUIS BUSTOS I
MATEO que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor alcalde
JAIME GARCIA GARCIA, assistits del Senyor secretari FCO. JAVIER PELLUZ
REQUENO, a fi de celebrar la present sessió extraordinària, en primera convocatòria, per a
la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.
Declarat obert l'acte públic, d'Ordre de la Presidència se va anar donant compte dels
assumptes continguts en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA MOCIÓ.
Indica el Sr. alcalde que quan una moció es porta d'urgència, d'acord amb el ROF,
han de pronunciar-se sobre la urgència, per a poder continuar en l'orde del dia. Explica que
hi ha actes de les festes patronals que s'han de celebrar i en els que tenen emparaulades les
actuacions, però necessiten firmar-les ja, perquè així ho ha indicat la pròpia companyia que
porta la contractació de les orquestres.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, indiquen que votaran que sí a la
urgència per la voluntat manifestada en comissió, d'intentar aportar solucions al tema de la
festa de les disfresses, si bé considera que no es justifica la urgència, perquè podia haver-se
celebrat el ple el dilluns.
El Sr. Fontelles, portaveu del PSPV-PSOE, indica que voten a favor perquè per a
ells és una norma el que quan es porta un assumpte per urgència es discutisca. Demanen
que si en alguna ocasió se sol·licita una urgència, la resta dels grups facen el mateix.

1

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P4620900C
Pàgina web www.rafelbunyol.es
Correu electrònic rafelbunyol@gva.es

Posada a votació la urgència de la moció, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SEGON.- DONAR COMPTE DELS RESULTATS DE L'ENQUESTA
REALITZADA SOBRE LA PERCEPCIÓ DELS CIUTADANS DE RAFELBUNYOL
SOBRE LA FESTA DE DISFRESSES, I MESURES A ADOPTAR, SI ÉS EL CAS,
EN RELACIÓ A LA DITA FESTA.
Explica el Sr. alcalde que la moció té dos parts. La primera és donar compte dels
resultats de l'enquesta realitzada sobre la celebració de la festa de disfresses. Abans que res
indica que tots els partits estan per la festa, i que no es tracta de llevar la festa, sinó de
reflexionar sobre una festa que era una preciositat, i que per causes que tots coneixen, s'ha
convertit en una festa perillosa, vandàlica, en la que tant les persones com el mobiliari urbà
han patit danys.
Justifica la realització de l'enquesta perquè volen saber l'opinió del poble sobre la
festa; fa tres anys no haguera fet falta, però després de l'any passat, sí. Es tracta d'una festa
on els pares de famílies estaven alegres, una festa preciosa i que desgraciadament en dos
anys s'ha convertit en vandàlica. S'ha convertit en difícil i perillosa. Han tingut moltes
crítiques per part de fora i queixes per part dels veïns. Per això han volgut arreplegar
l'opinió dels veïns, en este tema.

L'objectiu que pretenien era saber l'actitud del poble enfront de la festa. Indagar si la
població pensava si la festa havia de continuar, eliminar-la o modificar-la. I en funció dels
resultats, veure les alternatives.
Afig que l'enquesta s'ha fet sobre 379 persones. L'error possible, segons l'enquesta, és
d'un 4,99%. S'han fet 3.744 telefonades. Les preguntes claus han sigut les següents:
1.- Va estar present durant la festa de disfresses de Rafelbunyol del passat any, 2009?
El 26,4% ha dit que no. El 73,6% va dir que sí.
2.- Considera que la festa s'ha convertit en un problema per al conjunt de la població?
Un 38,5 % diu que no. El 15,8% diu que només per a algunes zones. Un 43,5% diu que sí
que per al conjunt.
3.- Amb açò que hem parlat de la festa de disfresses del seu poble, considera que la
festa deu:
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- Un 34% diu que ha de deixar-se com està.
- Un 2,9% no sap, no contesta.
- Un 7,4% diu que ha de suprimir-se.
- Un 55,7% diu que ha de modificar-se, canviant alguns aspectes.
4.- Si considera que la festa ha de modificar-se, quina seria les alternatives viables per
a canviar la festa de disfresses? Un 63,3% parla del sistema de control, de seguretat, de
vigilància i neteja de la zona. A continuació llig les alternatives proposades pels veïns:
entre setmana, acabar abans, festes només per a gent del poble, menys botelló, concentració
de la festa en un lloc determinat…. En general hi ha moltes respostes que demanen majors
controls sobre el consum d'alcohol, drogues, més presència policial, major neteja.…
Al llegir açò nos en adonem que hi ha un 60% de la gent del poble que no està tan
contenta amb la festa. Mai, cap partit, ha tingut la idea d'eliminar la festa, però sí de fer-la
sana i recuperar els seus orígens. Açò passa per evitar moltes de les coses que han succeït i
passa per buscar solucions perquè no es torne a repetir el botelló en el nostre poble.
Manifesta estar obert a qualsevol suggeriment, perquè l'important és que la festa
continue com sempre ha sigut: alegre, divertida i simpàtica. Es va a parlar amb FGV perquè
disminuïsca la freqüència del tren. També amb la Delegació del Govern perquè ajuden
amb presència de la Policia Nacional. Posaran en compte de dos, tres postes sanitàries.
Incrementaran el nombre de policia. Sabent que el botelló està prohibit per llei, intentaran
no deixar entrar als cotxes que porten alcohol. Sap que és difícil per la quantitat de gent,
però almenys intentaran realitzar-ho. Tot el que siga posar a disposició de la festa perquè
continue com abans, van a fer-ho.
Finalment indica que no té sentit votar sí o no a la festa, perquè hi ha voluntat que la
festa continue, però que el Ple de l'Ajuntament sàpia que entre tots cal portar avant esta
festa tan volguda pel poble i per la comarca.

El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, indica que li agradaria analitzar els
resultats de l'enquesta. Es tracta d'una font d'informació. El model que han triat ha sigut el
d'enquesta telefònica, un model ràpid i econòmic, però amb major marge d'error, encara
que és vàlid per a conéixer l'opinió dels veïns sobre la festa de disfresses.
En primer lloc, li agradaria destacar l'enorme participació dels veïns de Rafelbunyol
en la festa, perquè dels entrevistats van participar un 73,4%, sent majoritària eixa
participació en tots els trams d'edat. En segon lloc, respecte a la pregunta de si la festa s'ha
convertit en un problema, és veritat que un 59,3% diu que sí, sent el tram d'edat de 30 a 64
anys els que més problemes han detectat.
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Respecte de la pregunta que hauria de fer-se davant de la problemàtica detectada en la
festa, els resultats han sigut els següents:
- Suprimir-se un 7,4% de la població.
- Modificar-se amb un 55,7%.
- Deixar-la com està un 34%
La conclusió de la memòria sumant els que volen modificar i suprimir, el 63%
considera que com a mínim hauria de modificar-la. Però no parla d'una dada que li interessa
ressaltar: si se suma els que volen modificar-la i els que volen que la festa continue, estan
parlant d'un 90% de la població. Per tant cal tindre això presente.
Respecte de la pregunta a les alternatives viables per a la seua modificació, s'ha
realitzat al 59% dels entrevistats, aportant 275 alternatives que podrien agrupar-se en tres
grups:
- Els que plantegen modificació respecte de la festa. 26,5 %
- Els que demanen un canvi de dia: 7,4%
- Sistemes de control i seguretat de la festa: 63,6%
Tenint en compte tota eixa informació, està clar que la majoria de la població, vol que
la festa continue, però introduint modificacions que necessàriament passen pel que apunta
la pròpia enquesta: més control, més vigilància, més neteja.
Des del Bloc, amb l'ànim de participar en el procés que hui iniciem, tenim propostes
concretes que realitzar:
- Mantindre la festa tal com està en referència al dia de celebració. Si es canvia pot
perjudicar els que realment participen en la festa, perquè els del botelló, els dóna igual el
dia.
- Incrementar els controls, la seguretat, la vigilància i la neteja, amb un esforç que
haurà de realitzar l'ajuntament però exigint la col·laboració de les altres administracions
públiques: es referix no sols a la policia nacional o guàrdia civil, sinó també l'autonòmica,
responsable dels espectacles públics.
- Vendre la festa en positiu. Des de l'ajuntament enviar missatges de “Ball de
disfresses sí, botelló no”, a través de la web de Rafelbunyol, de les xarxes socials. Recorda
que l'any passat, no sols a Rafelbunyol, sinó en les festes que tenen un gran abast popular,
com la “tomatina” de Bunyol, el Sr. Alcalde va anunciar que els que anaren a participar en
la festa, serien ben rebuts. Reclamaria un esforç de l'administració local, amb el seu alcalde
al front, de vendre la festa en positiu, d'avisar que no seran benvinguts tots aquells que
vullguen el botelló.
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- Tornar, en la mesura que siga possible, al ball de disfresses de fa uns anys, que han
aconseguit que esta festa siga percebuda com una cosa propia que cal cuidar i millorar
contínuament.
Manifesta la seua voluntat de col·laborar des del seu paper institucional, i repetix la
proposta feta en comissió: si l'alcalde és competent per a prendre decisions sobre l'aspecte
de la festa, que reconeix que sí, i ha tingut voluntat de portar-ho al ple, només demanen que
es mantinguen oberts canals de comunicació. Que no acabe ací.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE, indica que estan a favor de la
festa, igual que la resta de grups municipals. Consideren que ha de fer-se una diferenciació:
El ball de disfresses ja té al voltant de 28 anys. Va sorgir per un grup de jóvens de la
població; l'administració va veure que hi havia concurrència de públic i la va fer seua. I cal
diferenciar-la del botelló, que és el problemàtic. Per tant ens centrem en el botelló, i cal
prendre les mesures necessàries per a eradicar-lo, si és possible, o reduir-lo en la mesura de
les nostres possibilitats. Per tant, és l'ajuntament, el que amb tots els mitjans que té al seu
abast, augmentar la policia, col·locació de més servicis, de més llocs de sanitat, reclamar a
les altres administracions perquè col·laboren. Este és el problema principal.
Respecte de l'enquesta considerem que hi ha entrevistat un 3,74% de la població, del
qual un 73,6% sí que va assistir. Però realment gent que va assistir a la festa i que van ser
entrevistats hi ha sigut un 2,8 %. Consideren que ja que s'ha fet un ple extraordinari, podien
haver-nos dit si l'enquesta és científicament correcta.
Ratifiquen que no es canvie de dia i que s'adopten mesures per a evitar el botelló.

Contesta el Sr. alcalde que la competència és d'ell, i que ell és el primer que diu que sí
a la festa. Agraïx que tots pensen que la festa ha de continuar i que s'ha d'eliminar el
botelló. Estan oberts a suggeriments per a solucionar el problema. També a través
d'Internet, es farà una manifestació per a conscienciar la gent. Intentarà dur-ho a terme.
L'any passat en la ràdio ja va manifestar que la festa estava arribant a situacions de
vandalisme, i que la gent vinguera amb ganes de festa i no amb un altre ànim, a trencar amb
les festes populars que tant ens han costat i que realment es mereixen un respecte.
Agraïx a tots els partits la seua actitud. Confirma que la festa es farà el divendres i
lluitaran perquè nostra festa siga el que ha sigut fins ara. Recorda que fa molts anys, quan la
joventut de Rafelbunyol va prendre part en la festa, hi havia grups d'amics que quan veia
que algú s'extralimitava, amb educació, intentava tallar amb el problema.
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El Sr. Carbonell intervé dient que vol que quede constància de les propostes dutes a
terme pel seu grup. No volen que es quede en una simple declaració de “festa si, botelló
no”. Les xarxes socials cal utilitzar-les per part de l'ajuntament per a dur a terme les
propostes. Reitera que no es queden només en este ple, que continuen obertes les vies de
comunicació. Seran exigents perquè es complisca el que parlen hui. Manifesta la seua
satisfacció perquè va ser dels jóvens que la va iniciar i que després van comptar amb el
suport de la gent.

El Sr. Fontelles apunta sobre la pedagogia, sobre si els grups de jóvens poden cridar
l'atenció. Pensa que el nivell de la festa de hui en dia fa impossible açò. La pedagogia
funcionarà a llarg termini, però no esperem veure els resultats de seguida. Si que ens pareix
bé l'eslògan en els mitjans de comunicació perquè tinguen clara la postura de l'ajuntament
d'una cosa que ja ens desborda. La competència per garantir la seguretat ciutadana és de
l'alcalde i ho té de fer augmentant el nombre de policies. També d'un servici especial de
neteja. Respecte de la festa es manté en el que manifesta. Cal lluitar contra el botelló que
se'ns va de les mans i que difícilment es podrà controlar, per la qual cosa quants més
esforços es facen millor.

El Sr. alcalde s'alegra de la participació dels grups i els dóna les gràcies.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzada la
sessió a les tretze hores, de tot això com a secretari certifique.
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