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RESUM DELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE l'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRER DE 2.017
1.- Per majoria absoluta de set vots a favor, dels regidors i els regidors dels grups del PSPV-PSOE i
Independents de Rafelbunyol, i zinc vots en contra dels regidors i els regidors dels grups Partit
Popular i Compromís per Rafelbunyol, va ser aprovat inicialment el Pressupost General per a
l'exercici de 2.017, els bases d'Execució del pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2.017,
ordenant la seua exposició al públic durant el termini de quinze dies als efectes de presentació de
reclamacions, considerant-ho definitivament aprovat en el supòsit de no presentació dels mateixes.
El grup Compromís per Rafelbunyol va votar en contra argumentant que els pressupostos no
contemplen els transferències de Diputació ni de la Generalitat, valorades en mes de 400.000 euros,
considerant-los els menys participatius, sense haver acceptat cap dels seues propals a excepció dels
aprovades pel ple.
El Grup Popular va votar en contra “per la falta d'interés de negociar amb el PP, per la falta d'una
borsa per als parats del poble, per l'excessiu increment en la partida de personal, despesa excessiva
de partides com la publicitat, per la partida del calaix de sastre, per la no inclusió dels 400.000 €.”
El grup d'Independents de Rafelbunyol va votar a favor per considerar que son els pressupostos mes
socials de tots emmarcats pels necessitats reals de la població. Seguixen els pautes d'ajuda a tots els
associacions del poble, manifestant a estar d'acord amb l'increment del capítol 1, i amb la creació de
la partida del bo metro. No obstant va criticar que no és contemplara la partida dels Fons de
Cooperació, ni la partida del PPOS, ni el xec en blanc de la partida en inversions de 100.000 €, per
limitar el seu treball de fiscalització.
El Sr. Alcalde, en representació del grup Socialista va defendre que “son un Pressupostos ajustats a
la realitat, és a dir, realistes, inequívocament socials, i de progres amb l'objectiu clar de
modernitzar l'Administració per poder donar millor servici a la ciutadania, amb l'objectiu de donar
resposta a eixa gent que travessa un mal moment econòmic que necessita que l'Administració estiga
al seu costat en estos moments.”

2.- Per unanimitat és va acordar subscriure el Conveni de col·laboració entre la Generalitat
Valenciana, per mitjà de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, i l'Ajuntament de
Rafelbunyol per a la prestació del servici d'assistència sanitària ambulatòria.
3.- Per huit vots a favor dels/els regidors/as dels grups del PSPV-PSOE i Compromís per
Rafelbunyol i quatre vots en contra dels/els regidors/és dels grups del partit Popular i
d'Independents de Rafelbunyol, és va acordar ratificar el decret de l'Alcaldia núm. 72/20 17
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pel qual s'acorda personar-se en el recurs contenciós-administratiu núm. 602/2016 que se
seguix en el Jutjat del Contenciós Administratiu núm.7 de València, presentat per
VICENTA CASTELLAR PALAU i NURIA LOSADA NATIVIDAD -que actuen en nom i
representació de l'Agrupació de familiars dels persones els noms del qual consten entre
altres en el panell ceràmic de la fatxada de l'Església parroquial San Antonio Abad- contra
l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2.016
pel que és desestimació el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari adoptat en
sessió de data 25 de juliol de 2.016, sobre compliment dels recomanacions realitzades per la
Comissió Tècnica de Coordinació per a l'elaboració d'un catàleg de vestigis relatius a la
Guerra Civil i la Dictadura en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en relació amb el panell
ceràmic existent en la fatxada de l'Església parroquial.
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